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Najpomembnejše
investicije v občini
Cviblje 
Investicija komunalne opreme 
na območju zazidalnega načrta 
Cviblje, vredna 2.000.000 evrov, 
je v zaključni fazi. Zamuda je 
posledica prezasedenosti grad-
bene operative. Kot zanimivost 
naj omenimo, da bodo prvič 
vgrajene svetilke javne razsvetljave z minimalnim svetlobnim onesnaže-
njem v skladu z najnovejšimi standardi. Vsi investitorji, ki so pričeli z gra-
dnjo, se že lahko priključijo na zgrajene infrastrukturne objekte in naprave 
pod pogoji upravljavcev.  

Zdravstveni dom Trebnje 
Skupna vrednost investicije je 
približno 1.380.000 evrov, od 
tega Občina Trebnje prispeva 
okrog 260.000 evrov, občina 
Mokronog-Trebelno 57.200 
evrov, občina Šentrupert 45.600 
evrov, Ministrstvo za zdravje 
300.000 evrov, ostalo pa Zdra-

vstveni dom Trebnje. Posodobitev zdravstvenega doma bo potekala tri me-
sece, to je do konca junija. S tem se bodo med drugim pridobili tudi potreb-
ni prostori za nujno medicinsko pomoč, vse obiskovalce pa prosimo za 
razumevanje zaradi oteženih razmer v času gradnje. V prihodnjem letu se 
bo uredilo tudi parkirišče. 

Železniški prehod Mirna 
Kljub začetnemu pesimizmu se 
je vendar začel graditi tudi zava-
rovan prehod čez železniške tire 
na Mirni. Nastaja sicer nekaj te-
žav zaradi podtalnice in stano-
valcev ob prehodu, vendar pri-
čakujemo, da bomo v juniju 
zaključili z investicijo, vredno 880.000 evrov.  

Roje 4 kanalizacija
Gradnja kanalizacije na obmo-
čju zazidalnega kompleksa Roje 
4 je v zaključni fazi. Takoj po 
sprejemu rebalansa bomo na-
daljevali z izgradnjo ostale ko-
munalne opreme, torej ceste, 
vodovoda ter elektro- in teleko-
munikacijskega omrežja. 

Most Migolica 
Most, kjer se je zgodila marsika-
tera nesreča, bo zamenjan z no-
vim, sodobnim mostom. Inve-
stitor je Direkcija za ceste. Po 
končani izvedbi, predvidoma v 
juniju, se bodo pričela še dela na 
odseku Sotla. Še letos se prične-
jo tudi pripravljalna dela, pričeli se bodo postopki za odkup zemljišča za 
železniški nadvoz Zvijavnica in ureditev ceste do obrtne cone.

Vodovod Šentlovrenc
Investicija je vredna okrog pol 
milijona evrov in vključuje za-
menjavo azbestnih cevi v dolžini 
2,5 kilometra. Uporabljeni so 
najsodobnejši materiali, proizva-
jalci in izvajalci pa zagotavljajo 
50-letno nemoteno obratovanje 
brez okvar.  

Pločnik in cesta Zagorica–Bič
Investicija, vredna okrog pol mi-
lijona evrov, bo pripomogla k 
varnosti krajanov, njen sestavni 
del je tudi obnova vozišča do 
Podšumberka. Izboljšali se bodo 
tudi nekateri elementi priključevanja križišča za naselje Sela pri Šumberku 
in ostali pomembnejši cestni priključki.  DARS pa bo še v tem mesecu 
pričel z obnavljanjem preostalega cestišča proti Žužemberku in s tem bo 
izvršen dogovor med občino Trebnje in DARS-om za obnovo te ceste, ki 
je bila precej poškodovana v času gradnje avtoceste. 

Občina Trebnje

Razstava Maje Kastelic
Domačinka Maja Kastelic iz Trebnjega, akademska slikarka, je imela 
samostojno razstavo v Baragovi galeriji v Trebnjem z naslovom Slike 
2004–2006. Zveza kulturnih društev Trebnje ji je pristopila na pomoč, 
da sta tako z roko v roki izpeljali projekt. Otvoritvena svečanost je po-
tekala 25. marca 2008. Razstava je bila na ogled do 6. aprila. V tem času 
se je zvrstilo lepo število obiskovalcev od blizu in daleč. Maji želimo še 
mnogo smelih potegov s čopičem in lepih razstav.
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Ustanovitelj in izdajatelj: 
Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje
Odgovorni urednik: Igor Teršar
Namestnica urednika: Živa Zakšek
Uredniški svet: Katarina Zupančič, Valerija Jarm, 
Ivanka Višček, Jože Povšič, Jožko Tomšič, Dušan 
Zakrajšek, Dušan Mežnaršič, Živa Zakšek, Igor Teršar
Lektorica: Ivanka Višček
Grafi čna realizacija: Tiskarna Jordan, Krško
Naklada: 4800 izvodov, ki se razdelijo brezplačno vsem 
gospodinjstvom in podjetjem v občini Trebnje.

Uredništvo si pridržuje pravico do objave, neobjave, 
delne objave ali krajšanja nenaročenih prispevkov v 
skladu s prostorskimi možnostmi in uredniško politiko. 
Pridržuje 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. V Glasilu 
občanov pa je možna tudi brezplačna objava osmrtnic 
oz. zahval ob smrti občanov iz naše občine, in sicer v 
velikosti 10x12 cm, kar pomeni največ 600 znakov s 
presledki oz. nekoliko manj, če želite priložiti še sliko.
Prispevke lahko pošljete po elektronski pošti na naslov 
glasilo.obcanov@trebnje.si ali na naslov uredništva: 
Glasilo občanov, Goliev trg 5, Trebnje. Rok oddaje 
prispevkov za naslednjo številko je 5. maj 2008. 
Prispevki, ki bodo prispeli na uredništvo po tem 
datumu, bodo objavljeni v kasnejši številki, če bodo še 
aktualni.

V NARAVO!

Muhasti april se izteka. Čas, ki je pred nami, 
bi nam moral prinesti lepše dni in več sonca. 
Maj je namreč mesec zelenja in lepote, me-
sec, ki ponazarja prepletenost človeka in na-
rave. 

Narava je naše bistvo; človek bi se moral iz 
dneva v dan bolj zavedati, da nam narava vti-
skuje temelje za strpnost in skupno življenje. 
Kaj je bistvenejšega kot strpnost, dialog in 
medsebojno razumevanje? Danes, v svetu, 
kjer ljudje vidijo več ali manj materialne do-
brine, bi se morali bolj zazreti vase. In maj, ki 
prihaja, naj bo mesec za ta premislek. Naj bo 
maj mesec, v katerem bomo premislili o kul-
turni dediščini našega območja in si v osrčju 
prebujene narave podali roke. 

Želim vam vse dobro in veliko medsebojne-
ga spoštovanja!

mag. Igor Teršar, 
urednik

Občinski pihalni orkester in mažorete so na 
občnem zboru izrazili zaskrbljenost nad fi -
nančnim stanjem in izogibanjem občine nad 
resnostjo položaja v katerem so se znašli. V za-
dnjih dvajsetih letih je eden najbolj prepoznav-
nih obrazov občine dobival zadovoljivo podpo-
ro, letos pa je nekolikaj zaškripalo. Postavke iz 
katerih je črpal (sredstva za projekte in spon-
zorstvo) in s tem širil ime in ugled občine po 
svetu, so iz naslova sponzorstvo usahnile – kar 
je paradoksalno – saj si s tem občina dviguje 
digniteto in renome! Trenutno poslujejo z mi-
nusom in so se znašli v dolgovih, saj ne zmorejo 
plačevati niti najosnovnejših obveznosti. Obči-
na pa nič!
Občni zbor je v tem alarmantnem stanju 
sprejel poseben sklep, da nikakor ne bodo 
pristali na zmanjšanje financiranja in poobla-
stil Igorja Teršarja in Boruta Kolenca za do-
govor z občino. 

Občni zbor godbe
»Po osemdesetih letih lahko izgubimo note,
po katerih nas poznajo marsikje po svetu«

Na aprilski seji občinskega sveta bi morali dobi-
ti 13.000 evrov iz rebalansa, župan Alojzij Ka-
stelic pa ima tudi možnost, da lahko odobri 
nujna sredstva iz proračunske rezervacije.
Godba, ki je lani prejela plaketo občine in je 
eno glavnih promocijskih gibal našega obmo-
čja, ne sme usahniti niti se poniževati z zadol-
ževanjem na najbanalnejših postavkah!

ŽUPAN ODOBRIL 5000 EVROV
Župan Alojzij Kastelic je iz rezervnih 
sredstev odobril 5000 evrov za delova-
nje društva.  Razlika do prepotrebnih 
13.000 evrov pa bo predlagana v reba-
lansu proračuna. Med društvom in ob-
čino je bilo tudi dogovorjeno, da se za 
bodoče najde trajna rešitev za fi nancira-
nje s strani občine. 

Pomembni nastopi društva
April Snemanje mažoret za oddajo »Na zdravje« • Nastop na otvoritvi gostišča Galaksije v Trebnjem • 

Državno prvenstvo mažoret v Radečah
Maj Budnica in nastop na Debencu • Pomladni koncert godbe in mažoret v Trebnjem
Junij Od cerkvice do cerkvice (gostovanje v občini Litija) • Nastop na trebanjskem košu • Srečanje 

godb v Novem mestu • Mednarodni festival v Castions di Strada (Italija) • Mednarodni festival 
mažoret v Trebnjem • Nastop na Vršiču in pohod na eno od okoliških gor
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Poskrbimo, da bomo ponosni na svoje sledi 
Prišla je pomlad, čas cvetenja in novega življenja. Ta se 
kaže tako v pokrajini kot tudi v razvoju naših krajev. Če-
prav …  
V  marsikaterem slovenskem kraju že dalj časa vlada malo-
dušje. Ljudje so izgubili stik z drugimi, predvsem pa s seboj 
in z vero v lepši jutri. 
Pravzaprav je tako stanje duha povsem razumljivo. Veliki 
industrijski obrati so drug za drugim začeli zapirati svoja 
vrata, ljudje so ostajali brez služb. Plače srečnežev, ki so 
službo obdržali, niso dosegale niti rasti infl acije. Ljudje so 
postajali zaprti in z njihovih obrazov je počasi izginil na-
smešek – kot da so se vdali v usodo, ki jim je namenila 
življenje v mestu, ki sta ga preplavila sivina in teža social-
nih problemov. 
Tudi ko so se stvari začele premikati na bolje, se ljudje niso spremenili. Ostajali so prazni, na uspe-
he so gledali z negodovanjem in nezaupanjem ter v vsem iskali slabe namesto dobrih stvari. Če-
prav velikokrat na zunaj prijazni, so v sebi tiščali breme grenke preteklosti, strahov in skrbi. 
Vendar ima vsak možnost izbrati. Sreča ne izvira iz okolice, pač pa iz posameznika. Zraste iz zau-
panja v svet, v prihodnost in predvsem vase.
Ko se obrnemo stran od svojih potencialov ter se začnemo primerjati z drugimi, se rodita jeza 
in zavist, ki zamenjata ponos. Ponos, da si to, kar si, da živiš tam, kjer živiš in da počneš tisto, kar 
počneš. 
Leta 1991 smo postali samostojna neodvisna evropska država. Leta 2004 je Slovenija postala pol-
nopravna članica Evropske unije, enakopraven partner nove integracije, ki jo sestavljajo raznovr-
stni narodi in ljudje. Še več, danes kot prvi izmed novih članic predsedujemo veliki  Evropi. 
Bomo izbrali pravo pot? 
Bomo izkoristili vse priložnosti, ki so nam ponujene, ali bomo še naprej negodovali nad svojo 
majhnostjo, nepomembnostjo in nerazpoznavnostjo? Poglejmo, komu uspeva, kdo zmaguje, ka-
tera podjetja so uspešna, kdo napreduje in se razvija. To niso majhni ali veliki, izkušeni ali manj 
izkušeni, znani ali manj znani. 
Uspevajo tisti, ki so ponosni na to, kar so. Tisti, ki se trudijo in borijo. Kot najboljši športniki, ki 
jih neuspeh ne potre, pač pa ravno nasprotno – vlije jim novih moči in dá navdih za še večjo 
zagnanost ter vrhunske rezultate. Vztrajnost, trdo delo, predvsem pa samozavest so osnovni 
pogoji za uspeh. 
Zato je pomembno, da smo ponosni na to, kar smo. Da cenimo tako svoje delo kot tudi delo dru-
gih. Da se znamo veseliti uspehov in ob neuspehih ne popustimo, pač pa se še bolj zagnano opri-
memo priložnosti.
Naša občina ima dolgo in bogato zgodovino, bodimo ponosni nanjo. Imamo tudi prihodnost – 
na primer, nov zazidalni kompleks Cviblje, ki, po mnenju strokovnjakov, po svoji urejenosti dose-
ga sam evropski vrh. Dograjujemo zdravstveni dom in dom starejših v Trebnjem, začeli bomo 
urejati tudi center mesta. Opremljamo stanovanjsko sosesko Roje 4 na Mirni. Odprli smo preko 
200 novih in 45 varovanih stanovanj za starejše. Bodimo ponosni na to. 
Gradimo in obnavljamo vodovode, kanalizacije in čistilne naprave. Gradimo novo sodobno avto-
cesto. Še nikoli v trebanjski zgodovini se ni obnavljalo toliko državnih cest kot prav v zadnjem letu 
in glede na izjemno prometno in geografsko lego naše občine imamo veliko priložnost razvoja na 
vseh področjih. Izkoristimo jo!
Pravo bogastvo se skriva v ljudeh  Imamo strokovnjake, podjetnike, kulturnike in športnike, ki 
dosegajo vrhunske uspehe tako v evropskem kot tudi v svetovnem merilu. Bodimo ponosni 
nanje. 
Imamo tudi stalno razstavo Rastoča knjiga, ki je od leta 2003 do danes gostila že več kot 130 oseb, 
ki so se bodisi rodile, delovale ali bile pokopane v naših krajih. Vsi ti ljudje so pustili globoko sled 
na raznih področjih dela in nas po svoje zavezujejo ter opominjajo, da lahko vsak med nami izbe-
re pot udejanjanja lastnih talentov ter tako prispeva svoj delež k prepoznavnosti tega prostora – in 
tudi k lastni sreči. 
Vsaka sled, ki ostane za nami, je odmev koraka. Vsaka pot, ki jo prehodimo, je seštevek naših sledi, 
zapisanih v naše življenje in življenja vseh, ki prečkajo naše poti. 
Sledi  namreč niso zato, da bi se zabrisale v praznino, ampak zato, da se od časa do časa ustavimo 
in ozremo na prehojeno pot. 
Poskrbimo, da bomo na svoje sledi ponosni.

Vaš župan Alojzij Kastelic

ŽUPANOV KOTIČEK

1. maja se dobimo
na Debencu  
Območna organizacija ZSSS Dolenjske in 
Bele krajine je vsako leto organizator tradicio-
nalnega prvomajskega srečanja na Debencu 
pri Mirni. Praznik dela, praznik delavskih pra-
vic in delavske solidarnosti je praznik, ki mu 
nobena nova demokracija ne spreminja in ne 
zmanjšuje pomena.  1. maj  je in ostaja praznik 
delavk in delavcev. 
Živimo v času, ko je vse podrejeno interesom 
kapitala, pozablja pa se na ljudi, zato moramo 
vedno znova in znova poudarjati, da je pravi-
ca slehernega delavca pravica do dostojne in 
primerne plače, ki zagotavlja človeka vredno 
življenje. 
Letos bo na Debencu že 27. srečanje po vrsti. 
Slavnostni govornik na letošnjem srečanju bo 
predsednik RS Danilo Türk. V programu pa 
bodo sodelovali: Občinski pihalni orkester 
Trebnje z mažoretami, Glasbena šola Trebnje, 
Osnovna šola Mirna, skupina 4 play, Boris Ko-
pitar, za dobro vzdušje v popoldanskem delu 
pa bo poskrbel ansambel Efekt. 
Območna organizacija na prvomajskem sre-
čanju podeli priznanja svojim najzaslužnejšim 
članom. Letošnji dobitniki prvomajskih pri-
znanj so naslednji sindikalni zaupniki: Golob 
Martin, Akripol Trebnje; Žago Andreja, TOM 
Mokronog; Jordan Vinko, TPV Johnson Con-
trols in Ahec Jožica, Moda Beti Metlika. Po-
sebno priznanje pa letos Območna organiza-
cija namenja Krajevni skupnosti Mirna za 
dolgoletno dobro sodelovanje pri organizira-
nju prvomajskega srečanja. 

Majda Marolt, 
sekretarka v OO

Uspeh trebanjskega 
ekonomista
Konec marca je na Ekonomski gimnaziji 
in srednji šoli Radovljica potekalo 9. dr-
žavno tekmovanje srednješolcev iz zna-
nja ekonomije. Tekmovanja se je udeleži-
lo 123 dijakov, od tega 54 gimnazijcev. 
Pod vodstvom profesorice ekonomije 
Irene Zrilič so sodelovali tudi dijaki Eko-
nomske šole Novo mesto, program eko-
nomska gimnazija. Med njimi je šolo za-
stopal tudi Trebanjec Blaž Koncilja, ki je 
postal državni prvak med gimnazijci. 
Veselil pa se je še enega uspeha, saj so di-
jaki novomeške ekonomske šole osvojili 
še skupinsko prvo mesto med vsemi šo-
lami, ki so sodelovale na tekmovanju.
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Iz Državnega zbora
V začetku aprila so začeli prihajati 
prvi informativni izračuni dohodni-
ne za leto 2007. V javnosti se je dvi-
gnilo veliko prahu, predvsem  zaradi 
zlonamernega zavajanja s strani opo-
zicije o povečani davčni obremenitvi 
državljanov. Šele izračuni prejemkov 
in plačane akontacije od teh, ter uve-
ljavljanje olajšav bodo pokazali, koli-
ko bomo dejansko obremenjeni. Ve-
čina ljudi je bolj veselih, če dobi 
vrnjeno dohodnino, kot če jo plača.  
V bistvu pa država le vnaprej pobere 
preveč davkov in gre pri vrnjeni do-
hodnini za brezobrestno kreditiranje države.
Davčna politika mora biti stimulativna, ne pa, da so si nekateri v pre-
teklosti izračunali, da se jim splača delati samo do določenega pri-
hodka, naprej pa bi »delali za državo« in so pred koncem leta »zaprli 
štacuno«. Davčna politika ali politika države ne sme iti v smer, da se 
ne splača delati, ker s tem izgubiš določene socialne transferje. Sti-
mulativna davčna politika pomeni, da se splača delati. 
Kaj pa se je zgodilo z obdavčitvijo kmetijstva? Leta 2004 je Ropova 
vlada sprejela davčno zakonodajo, ki je obdavčila vse prejemke v 
kmetijstvu, tudi nadomestila iz naslova skupne kmetijske politike, t.i. 
subvencije. To pa je pomenilo, da bi bila postopno z leti obdavčena 
vsa neposredna plačila (EKO 0), vsi prejemki iz naslova OMD (obči-
na Trebnje je celotna v tem območju), vsi investicijski ukrepi, podpo-
re mladim prevzemnikom, itd. To zakonodajo smo popravili v prid 
kmetijstva in vseh tistih, ki kmetujejo in prejemajo ta sredstva. Po se-
danji zakonodaji so oproščene obdavčitve investicijska sredstva, 
OMD, okoljski ukrepi: ekološko kmetovanje, integrirana pridelava, 
mladi prevzemniki, ... Vsi tisti lastniki zemljišč, ki imajo manj kot 200 
evrov katastrskega dohodka, pa – prvič od časa Marija Terezije na-
prej, ko je bil narejen kataster – ne plačujejo davka od KD.  V obdav-
čitev pa je vzeto približno polovico neposrednih plačil, ki se jih pri-
dobi za obdelovanje površin. Te so se zapisale v zakon kot poprečenje 
po površini. To je bilo dogovorjeno med nevladnimi organizacijami, 
med drugim s KGZS. Napačno je v toliko, da so sedaj dobili obvestilo 
tudi tisti, ki subvencij niso dobili ali imajo manj kot 200 evrov KD. 
Zato je Odbor za kmetijstvo DZ sprejel sklep, da se subvencije pripi-
šejo le tistim, ki so jih prejeli. 
Povsod v EU so subvencije obdavčene, četudi se subvencionira kme-
tijska pridelava z namenom, da je hrana cenejša, kot bi sicer bila. Zato 
bi bilo smiselno razmisliti, ali je taka obdavčitev sploh opravičena. 

Marjeta Uhan, poslanka

Spoštovane občanke in občani,
Z veseljem lahko sporočam, da je DeSUS v 
tem mandatu dosledno sledil uresničeva-
nju svojega programa, kjer so interesi sta-
rejših, zdravstvene pravice in ohranitev 
socialne države na prvem mestu. Zakon o 
usklajevanju transferjev posameznikom 
in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji, 
ki je v letu 2007 zamrznil sedem pravic 
upokojencev, socialne podpore, rente žr-
tev vojnega nasilja, boleznine, nadomestila 
za brezposelnost, štipendije itd., je spreje-
la oktobra 2006 vladna koalicija SDS, N.Si 
in SLS brez naše podpore. Gre namreč za 
zakon, ki je prizadel najbolj revne v naši 
državi in to v času, ko se oblast hvali z 
uspešno gospodarsko rastjo, viški v držav-
nem proračunu in blaginjo! DeSUS se s tako blaginjo, v kateri jemlješ 
revnim, ne strinja in je ne priznava. Zakon, s katerim je želel DeSUS 
popraviti škodo vsaj za naprej, pa so poslanci in poslanke naštetih 
strank »zrušili«. Tako bodo najrevnejši sloji, bolni, brezposelni in upo-
kojenci v tem letu še naprej za cca 20 milijonov evrov na slabšem. 
Namesto odmrznitve vseh pravic, je Vlada kasneje »velikodušno« 
sprejela Zakon o varstvenem dodatku in Zakon o družinskih prejem-
kih. S tem je popravila le nekaj od sicer nad 40 zamrznjenih pravic!!! 
Tako bo »blaginja« še naprej rezervirana za bogate! Revni bodo še na-
prej vsako leto na slabšem. Da se to ne bi zgodilo, smo poslanci De-
SUS-a vložili nov predlog Zakona, ki naj bi stvari popravil na bolje. Na 
dnevnem redu Državnega zbora bo maja meseca. Samo upamo lahko, 
da ga bodo podprli vsi poslanci vladne koalicije. O tem gospodje, ki z 
lažmi napadajo predsednika DeSUS-a v Trebnjem, ne pišejo. Namesto 
pred svojim, iščejo smeti pred tujim pragom.
Kar zadeva dograditev Doma starejših občanov, pa naslednje: Predlog 
proračuna s strani ministra za fi nance in takratnega ministra za delo, 
družino in socialne zadeve (oba N.Si), je prišel v Državni zbor brez 
enega samega centa namenskih sredstev za trebanjski Dom starejših 
občanov. Šele na mojo ostro kritiko zaradi zmanjšanja sredstev za do-
move in odločno zahtevo, da se ta postavka poveča tudi v korist drugih 
domov, je koalicija pripravila skupni amandma (dopolnilo) proračuna, 
kjer sem terjal v obrazložitvi zapisati, da bo 175 milijonov SIT name-
njeno prizidku doma v Trebnjem. Tega dejstva ne more spremeniti 
nihče. Res pa je, da smo končno rešitev z dopolnilom proračuna pod-
prli vsi poslanci vladne koalicije. 
Naslednji mandat: program bomo dopolnili z bojem za boljše plače 
zaposlenih!

Lepo vas pozdravlja vaš poslanec,
mag. Franc Žnidaršič

Občni zbor SLS OO Trebnje
V petek, 14. 3., smo se na obč-
nem zboru zbrali člani SLS 
OO Trebnje. Občnega zbora 
so se udeležili tudi gostje: Irena 
Majcen, podpredsednica SLS 
in županja Občine Slovenska 
Bistrica, Anton Zupat, predsednik regijskega odbora SLS in župan Obči-
ne Škocjan, in Maks Kurent, predsednik OO SLS Šentrupert. Predsedni-
ki šestih krajevnih skupnosti so naši člani, zato je bil sprejet sklep, da naša 
stranka podpre vse dobre programe v občini Trebnje, za kar se morajo 
zavzemati tudi svetniki iz naših vrst  v občinskem svetu. Ker se približuje-
jo jesenske državnozborske volitve, poteka postopek o izbiri kandidatov 
za državni zbor, ki ga želimo zaključiti v doglednem času.

Predvolilna koalicija
Glavni odbor SLS je na svoji zadnji seji v Ljubljani sprejel sklep o pristopu 
Stranke mladih Slovenije k predvolilni koaliciji. Povezovanje s Stranko 
mladih Slovenije se načrtuje tudi na občinskem nivoju, kot tudi skupni 
nastop na volitvah. 

Tone Zaletel, predsednik OO SLS Trebnje



občanov občine Trebnje

št. 27-28/19. april 2008 5

  

Delujemo pravilno?
Zaradi zavrnitve Rebalansa občine s strani 
leve koalicije se je moral občinski svet še 
enkrat sestati, saj bi sicer šel po zlu podpis 
pogodb za nepovratna sredstva EU v viši-
ni preko milijon EUR. Nekateri imajo pol-
na usta besed, ko pa gre zares, so proti. Isti svetniki so glasovali proti dnev-
nemu redu o vračanju denarja občanom za telefonsko omrežje. Ko so 
spoznali svojo zablodo, so skupaj z nami glasovali za odlok, da občani konč-
no dobijo nazaj denar. Nekateri svetniki delujemo premišljeno, po progra-
mih, zahtevamo racionalno rabo sredstev in podpiramo čimvečji dotok 
denarja za investicije. Tisti, ki smo dali skozi tržno gospodarstvo, smo pri 
odločitvah bolj racionalni. Čedalje več je ljudi, ki naš trud vidijo in podpira-
jo. Leva koalicija pa se utaplja v lastnem zosu. Demagogija je njen stalni se-
stavni del, že 16 let, na 50 let podlage. V zakulisju delujejo stari partijski 
botri, najbolj razvpit je Pevec Ciril (DeSUS), ki ga podpira Žnidaršič. V jav-
nem podjetju so državni organi ugotovili za več milijonov EUR nezakonito-
sti, odpravnine pa delijo po svoje. Odgovorne so kazensko ovadili zaradi 
več sumov kaznivih dejanj. Ne boste verjeli, preiskava je še vedno v teku, iz 
leta 2003, torej 5 let, lokalni klientelizem deluje. Dal sem tudi pobudo, da se 
na železniški progi Štefan-Ponikve zavarujejo slabo označeni prehodi. Tu so 
se zgodili dve hudi prometni nesreči, zaradi gradnje avtoceste je povečan 
promet. Na vlakih so dijaki iz naše občine, ki se vozijo v šole. 

Občinski svetnik Jože Povšič

Ženske v SDS smo aktivne

Ženski odbor Občinskega odbora SDS Trebnje je v predvelikonočnem 
času organiziral delavnico Izdelovanje butaric. Članice smo se seznanile s 
tehniko dela in izdelale butarice pod vodstvom mentorice ga. Jane, ki je 
poskrbela tudi za prigrizek. Delo smo zaključile v prijetnem druženju,  
svoje izdelke pa smo nastavile tudi fotografskim objektivom. 

Nada Pepelnak, Predsednica OO SDS Trebnje

Zgrešena programska koalicija
Spoštovani občani, rad bi Vas opozoril na delo nekaterih svetnikov Ob-
činskega sveta Občine Trebnje iz vrst DESUS-a in LDS-a, glede zavrnitve 
rebalansa proračuna. Ko smo skupaj še z nekaterimi svetniki leta 2007 
potrdili dvoletni proračun za leti 2007–2008, je še vse dobro kazalo. Sedaj 
pa je občinska uprava pripravila prepotreben rebalans proračuna, ki je 
zelo razvojno naravnan in sicer 60 : 40 v korist razvoja, kar še ni bilo v 
občini Trebnje.  Na redni občinski seji so svetniki iz LDS-a in DESUS-a ta 
zelo dober rebalans striktno zavrnili. Takrat so proračun sprejeli, izboljša-
ni  rebalans pa zavrnili. Njihova odločitev za zavrnitev rebalansa zelo ško-
duje razvoju občine Trebnje, kakor tudi občankam in občanom Trebnje-
ga. To se kaže kot nagajanje županu in občinski upravi. Povsem očitno je, 
da je to politična odločitev, za kar menim, da jo bodo znali kaznovati vo-
livke in volivci občine Trebnje.

Andrej Jevnikar, občinski svetnik

Članice s svojimi izdelki. Od leve proti desni: 
Nada Pepelnak, Bogdana Brilj, Martina Bukovec

Napori za sprejem rebalansa 
proračuna
Občinska organizacija SD v Trebnjem želi konstruktivno prispevati 
k razvoju občine, zato se vedno trudimo, da bi pomagali s strokov-
nimi mnenji in podajali smiselne predloge. Na 13. seji občinskega 
sveta je bil zavrnjen predlog za rebalans proračuna, zato so se aktiv-
nosti Socialnih demokratov usmerile v to, da bi pripravili tak pre-
dlog, ki bi bil sprejemljiv za vse strani v občinskem svetu. 
Zavzemali se bomo za upoštevanje predlaganih amandmajev vseh 
odborov in da se upošteva tudi razvojni načrt, ki smo ga pripravili 
podpisniki Sporazuma o uresničevanju razvojnega načrta do 2010. 
Ob tem se je potrebno vprašati, kaj se je na tej problematiki storilo 
na občini. Županovo delovanje je namreč posebna zgodba, saj v 
enem mesecu po 13. seji, ki je bila 28. februarja, nismo dobili nobe-
nih novih oz. drugačnih predlogov – sprašujemo se, kaj dela občin-
ska uprava.  Neaktivnost s strani občine prinaša tudi širše negativne 
učinke. Bojimo se namreč, da zaradi tega ne bodo realizirana evrop-
ska sredstva, o katerih tako rad govori župan. Posebno problematič-
na je čistilna naprava v Velikem Gabru, za katero smo izvedeli, da je 
projektirana zelo neracionalno in potrošno in da so skeptični tudi 
krajani Velikega Gabra.

Borut Pahor na obisku 
Sicer pa se aktivnosti kar vrstijo tudi v Območni organizaciji SD. 
Organizirana je bila javna tribuna z Borutom Pahorjem na temo 
Slovenijo bi bilo mogoče voditi bolje, ki je potekala 20. marca v pro-
storih Centra za izobraževanje in kulturo v Trebnjem.
Pred tribuno je bil organiziran pogovor z nekaterimi predstavniki 
malega gospodarstva. Z Borutom Pahorjem so se pogovarjali o 
trendu zmanjševanja obdavčitev, problematiki  obremenjevanja 
plač in nadur ter o problemih v zvezi z zaposlovanjem strokovnih 
delavcev in delavcev iz drugih držav. 
Po tem razgovoru je bila na sporedu javna tribuna za vse, ki so se 
želeli osebno srečati z Borutom Pahorjem in podati svoje mnenje 
tako glede problemov na državni, predvsem pa na naši lokalni rav-
ni. Menimo, da je v tem razgovoru tudi Borut Pahor izvedel marsi-
kaj novega in konkretnega, kar bi lahko bil del programa SD na je-
senskih volitvah. Razgovor namreč ni bil samo jadikovanje, ampak 
konkretno nakazovanje rešitev, ki jih ponuja praksa. 
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Igre brez meja … v Trebnjem
V marcu smo nekaj dni trepetali, da bomo Trebanjci izgubili 1,221.272 € 
evropskih denarjev. O tem so z veseljem poročali regionalni in nekaj osre-
dnjih medijev. 
Znanec iz Semiča (ki je štirikrat manjša občina od naše) mi je dejal: »Ko 
bi vedeli, koliko dela imamo z 2 milijonoma € za kulturni center, ki ga zdaj 
moramo zgraditi, in koliko dela smo si naložili z 2,5 milijonoma € za širo-
kopasovne internetne povezave, pa z milijoni za belokranjski vodovod, bi 
raje še naprej uživali v brezskrbnem brezdelju brez evropskih denarjev!«
Ker mi je ta izjava bila sumljivo podobna mnenju nekaterih (večinoma bi-
vših) občinskih uradnikov, sem pogledal številke o evropskih denarjih za 
leta 2007 – 2013. Slovenija bo prejela 5,4 milijarde €,  kar bi lahko za 13.800 
Trebanjcev pomenilo 37,260.000.- € ali 5,3 milijona € letno. Hvalevredno 
je dobiti 1 milijon €, ob tem zgubiti štirikrat toliko, pa je že izguba.
In v Trebnjem nimamo nobenih razvojnih dokumentov (Strategija ra-
zvoja podeželja in kmetijstva, Strategija razvoja telekomunikacij v občini, 
Lokalni energetski koncept, itd), razen Strategije razvoja turizma, ki bi 
omogočali sodelovanje na razpisih za dodatne evropske denarje. Za nove 
denarje nam manjka tisto, kar smo doslej zaničevalno imenovali  »papiro-
logija« in »prodajanje megle«, v okoljih s širšimi mostovi na vhodu v obči-
no pa jim pravijo »razvojni dokumenti in strategije«.
Lista za razvoj – DROT je pri nastajanju občinskega statuta predlagal, da 
se naloži odboru za gospodarstvo občinskega sveta stalno spremljanje 
možnosti za evropske denarje in skrb za pridobivanje le-teh. To se ni zgo-
dilo, ker je prevladala brezskrbnost tistih, ki vse vedo bolje. Rezultati so 
tukaj: z enim dobljenim milijonom € izgubimo štiri.
LR-DROT predlaga popestritev Trebanjskega koša z evropskimi ali sve-
tovnimi »Igrami brez meja«, krajevno obarvanimi, vsekakor.
Panoge, v katerih bi zanesljivo osvojili prva mesta, so: mlatenje prazne 
slame, brcanje v temo, vodenje žejnih mimo zidanic, gledanje podarjene-
mu konju v zobe, vlečenje za nos, stiskanje fi g v žepu,  in, vrhunec vseh 
vrhuncev, metanje peska v oči. Nič čudnega, da rabimo nove peskokope 
in kamnolome ob tolikšni porabi materiala!

Gorazd Marinček, DROT-LR

Slovenija potrebuje močno
Novo Slovenijo
V  tokratnem članku se bom ne-
koliko oddaljil od občinske poli-
tike in razmišljal o prihodnosti 
Nove Slovenije. 
Stranka N.Si je nujno potrebna za oblikovanje nove desnosredinske vlade, 
saj sama zmaga SDS ni dovolj. Četudi SDS zmaga s 35 %, ne more sama se-
staviti desnosredinske vlade, kajti do 50 % ji manjka še 15 %, zato prav letos 
desnica potrebuje močno Novo Slovenijo, brez katere ni mogoče sestaviti 
desnosredinske vlade, še posebno, če vemo, da se SLS in DESUS obračata 
proti levici. Ob omenjenih dejstvih vam je najbrž takoj jasno, zakaj je N.Si 
deležna številnih javnih napadov in manipulacij. Z njenim onemogočanjem 
se lahko onemogoči tudi ponoven mandat desnosredinske vlade – to pa  je 
najpomembnejši cilj slovenske levice. Moja razmišljanja so v preteklem me-
secu večkrat javno podprli tudi najvišji funkcionarji Nove Slovenije. Vodja 
poslanske skupine N.Si Jožef Horvat je dejal: »Prepričan sem, da v Sloveniji 
ni desne vlade brez  Nove Slovenije.« Minister za pravosodje iz vrst N.Si dr. 
Lovro Šturm pa: »Ta vlada je naredila veliko, vendar je ostalo še veliko dela, 
zato je nujno, da desnosredinska vlada dobi še en mandat, vendar le tega ne 
more dobiti brez Nove Slovenije.« To so bila ključna sporočila programske 
konference, ki je potekala 29. marca v Ljubljani in na kateri so ministri, dr-
žavni sekretarji, poslanci in predsedniki občinskih odborov Nove Slovenije 
sprejeli program stranke za obdobje 2008–2012.

N.Si bo tudi v prihodnje stavila na pozitivne vrednote slovenske tradicije 
(družinske vrednote in domoljubje), na spodbujanje solidarnosti in odgo-
vornosti v družbi ter na združevanje pozitivne energije za še hitrejši vse-
stranski razvoj Slovenije. Dr. Lovro Šturm je ob zaključku programske kon-
ference dejal, da »je politika brez vrednot  prazna. Nova Slovenija je stranka 
vrednot, pa tudi stranka sodelovanja«, zaradi svoje usmerjenosti v priho-
dnost pa tudi »garancija za varno in stabilno prihodnost«. 
Minister Šturm je tudi jasno poudaril, da je ta vlada naredila v štirih letih 
veliko več kot prejšnje vlade: visoko gospodarsko rast, najnižjo brezposel-
nost v zgodovini Slovenije, povečanje pokojnin, več sredstev za občine, 
znižanje davkov, več rojstev, hitrejše reševanje denacionalizacije, znižanje 
cen notarjev, razvoj šolskega in visokošolskega sistema, sprejetje zakona o 
udeležbi delavcev pri dobičku, povečana vlaganja v raziskave in razvoj, 
zmanjšanje sodnih zaostankov in še bi lahko naštevali. Dr. Šturm je zaklju-
čil, da so to dejstva, zaradi katerih moremo z optimizmom pričakovati je-
senske volitve.

Marjan Pavlin,  predsednik Občinskega odbora N.Si Trebnje

Liberalna demokracija v Treb-
njem ima nov občinski odbor. 
V marcu 2008 smo v LDS 
Trebnje opravili volitve in 
imenovali za predsednika OO 
LDS Branka Veseliča. Posebne 
predstavitve g. Veselič ne rabi, 
saj je večino Trebanjcem znan 
kot vesel, radodaren, ustrežljiv, skratka kot je bilo na volilni konfe-
renci povedano, ljudski Belokranjec, danes tudi že naturaliziran 
Trebanjec. Občinski odbor šteje sedem članov in v njem so poleg 
predsednika še Majda Ivanov, Dragotin Perpar, Igor Teršar, Miran 
Jurak, Danijel Ocepek in Janez Slak. Po funkciji so člani OO LDS 
tudi svetniki z liste LDS: Franc Jevnikar, Dušan Skerbiš in Ciril Me-
tod Pungartnik. Volilno programske konference so se udeležili: 
podpredsednica LDS Zdenka Cerar, generalni sekretar stranke Do-
rijan Maršič in koordinator za Dolenjsko Slavko Gegič. 

Dosedanji predsednik je podal povzetek dela LDS v njegovem 
mandatu in povedal, da se LDS v Trebnjem nima česa sramovati. 
Trebanjsko politiko so v zadnjem desetletju vodili uveljavljeni poli-
tiki iz vrst LDS, ki so odločilno pripomogli k razvoju občine. Prav 
gotovo je velik in neizbrisen pečat dal s svojim delom Ciril Metod 
Pungartnik, večkratni župan, poslanec in svetnik v občinskem sve-
tu. V predstavitvenem programu je novi predsednik povedal, da je 
njegov moto dela biti z ljudmi in jim prisluhniti pri tistih malih te-
žavah, ki so za posameznega občana velikokrat vitalnega pomena. 
Na pomoč in sodelovanje računa tudi s strani svetnikov, ki aktivno 
uravnavajo občinsko politiko z razvojnimi programi preko občin-
skega proračuna.   

Dosedanji predsednik OO LDS Trebnje
Franc Jevnikar   

Občinski odbor Trebnje
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Do kdaj bo trebanjski župan še 
zavajal javnost?
Zelo zanimiv članek si  je v prejšnji številki (št. 26/15. marec) Glasila obča-
nov v Županovem kotičku spet privoščil trebanjski župan. Večina novic, ki 
jih opisuje, se je namreč v zelo kratkem času spremenila in prav zanima 
nas, ali bo zmogel dovolj moči, da določene trditve tudi demantira.
Vendar pa to ni namen našega sporočila. Naš namen je pojasnilo javnosti 
v zvezi s sprejetjem Pravilnika za dodeljevanje nagrad za diplomske, ma-
gistrske in doktorske naloge v občini Trebnje. Tu gre namreč spet za na-
črtno zavajanje javnosti s strani župana, ali pa za njegovo popolno igno-
ranco dejstev, ki mu niso povsem všeč.  
Dejstva so namreč naslednja:
1. Občinski svet omenjenega Pravilnika na svoji 13. seji sploh ni obrav-

naval, ker smo ga svetniki umaknili z dnevnega reda (župan pravi, da 
smo predlog zavrnili). 

2. Z dnevnega reda je bil umaknjen zato, ker je osnutek predlaganega 
Pravilnika na svoji seji v celoti zavrnil že Odbor za družbene dejav-
nosti. 

3. Predlog Pravilnika za dodeljevanje nagrad za diplomske, magistrske 
in doktorske naloge, katerega sta pripravila župan in občinska uprava, 
je namreč podcenjujoč, nestrokoven in de-motivacijski do tistih mla-
dih ljudi, ki vložijo svojo energijo v študij in diplomirajo. Predlog je 
samo pesek v oči, s katerim želi župan poceni dobiti nekaj političnih 
točk.                        

Za kaj gre pri predlogu?
Predlog Pravilnika za dodeljevanje nagrad za diplomske, magistrske in 
doktorske naloge namreč meče v isti koš vse diplomante: tako tiste, ki 
diplomirajo s temo, ki je navezana na domače okolje ali celo koristna za 
Občino, kot tudi tiste, katerih delo s tem nima nobene povezave. In višek 
vsega je, da Predlog vsakemu študentu, ki diplomira, nudi v nagrado 70 
(sedemdeset !) €. Ta znesek je dokaz, kako visoko ceni znanje trebanjski 
župan. In pri tem še misli, da bo študente lahko kupil za 70 €. To za nas ni 
Pravilnik, to je besedilo oz. sklep o nagradah za diplomo. In nagrada za 
diplomo je v tem primeru 70 €. Patetična občina, ki daje tako nagrado 
mladim ljudem, ki bodo v prihodnosti prevzeli na svoja ramena pomemb-
no vlogo v vsakdanjem življenju.
Župan govori o tem, da bi diplomska dela koristila tudi občinski upravi, 
»ki ji velikokrat zmanjka denarja in časa za različne študije«. Res je tudi, da 
je osnovna ideja takšna, da bi se študenti »aktivno vključili v razvoj doma-
čega okolja, istočasno pa se potegovali za nagrado«. Vendar pa pri tem 
prihaja do nesoglasij ali pa neusklajenosti med županom in upravo, saj 
uprava pravi, da nima človeka, ki bi se ukvarjal s projekti ali vprašanji, 
katere bi se dalo rešiti z diplomskimi nalogami. Najlažja rešitev in najmanj 
dela za upravo pri tem je, da vsak diplomant dobi 70 €. Predlog pravilnika 
namreč ne govori o kakršnem koli sodelovanju med diplomantom in 
upravo, kar pa pri nalogah, ki so razvojne, ni mogoče. Sodelovanje s posa-
meznimi oddelki na Občine je tu zelo potrebno.
Odbor za družbene dejavnosti, ki je sestavljen iz 7 članov, ki pripadajo 
različnim političnim opcijam (SD, N.Si, SDS, LDS, DROT, SLS, Desus), 
je omenjeni predlog Pravilnika za dodeljevanje nagrad za diplomske, 
magistrske in doktorske naloge SOGLASNO zavrnil in predlagal občin-
ski upravi pripravo novega predloga in to takšnega, ki bi bil bolj stimula-
tiven in bi dejansko prinesel Občini kakšno dobro raziskavo, kakšen do-
ber projekt ali celo rešitev. Poudarek naj bi bil na uporabnosti, pri tem pa 
se teme porajajo skoraj same od sebe, tako na področju družbenih dejav-
nosti, kot tudi na področju urejanja prostora, ekologije, malega gospo-
darstva. Odbor je predlagal, da nagrada za dobro diplomsko delo, ki bi 
bilo v korist Občine, ne sme biti manjša od 500 €, splošna »miloščina« 70 
€  pa se mora ukiniti. 
Lahko ugotovimo, da je župan popolnoma strokovno, pa tudi etično 
vprašanje, spolitiziral in z njim poskušal diskreditirati del članov Občin-
skega sveta. Politiziranje pri tem vprašanju pa nikoli ni bil namen niti od-
bora, verjamem pa da niti Občinskega sveta. 
Župan je s tem diskreditiral sam sebe, saj je s svojim pisanjem pokazal:

• ali, da ne pozna gradiva, ki ga daje v obravnavo odborom ali Občin-
skemu svetu,

• ali, da ne bere zapisnikov odborov oz. njihovih sklepov,
• ali da celo ne bere svojih člankov oz. ne preverja dejstev v njih. 
Pokazal pa je tudi svoj odnos do znanja oz. do tistih, ki znanje imajo.
Menimo, da se za stroko in znanje med mladimi ljudmi v trebanjski obči-
ni ni bati, vendar pa moramo te mlade ljudi spoštovati, jim nameniti pri-
merno vlogo in jih za njihovo delo tudi stimulativno nagraditi. Podcenje-
vanje na zelo pomembnem koraku v življenje ne bo prineslo 
dolgoročnega rezultata. In glede na enotnost Odbora za družbene dejav-
nosti pričakujemo, da bo naslednji predlog temu primeren in potem ver-
jetno ne bo zadržkov niti za sprejem v Občinskem svetu.
Druga velika »zmota« pa se je županu prikradla pri pisanju, da so bila 
nepovratna evropska sredstva, predvidena v proračunu, namenjena za 
dodatni oddelek trebanjskega vrtca. Zgodbe tu ne bom opisoval, rekel 
pa bi samo,  da je bil predlog za odprtje dodatnega oddelka v vrtcu 
Trebnje na 13. seji obravnavan pod 9. točko dnevnega reda in je bil so-
glasno sprejet.
V županove motive za zavajanje javnosti se ne morem in ne želim spušča-
ti. Župan naj se samo zamisli in pri svojem zavajanju javnosti vsaj izbere 
teme, ki nimajo tako realne podlage v zapisnikih uradnih organov tre-
banjskega Občinskega sveta.

mag. Marko Grandovec, 
svetnik SD in predsednik Odbora za družbene dejavnosti

Županov kotiček za zavajanje
Svetniki, ki ste nam volivci zaupali opravljati to nalogo, smo kot že veliko-
krat neprijetno presenečeni nad županovim zavajanjem v medijih. Zato 
se tokrat čutimo dolžne odgovoriti ne samo na zavajanje, ampak tudi na 
laži, ki jih je navedel župan v zadnji številki Glasila občanov.
Svetniki smo že demantirali neresnice o nesprejetju Odloka o vračanju 
vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje v občini Trebnje, čistilni na-
pravi Veliki Gaber, projektu Po poteh dediščine, dodatnem oddelku v tre-
banjskem vrtcu ... Vse našteto smo občinski svetniki soglasno sprejeli, 
preden je župan oddal članek v uredništvo. Torej – same laži!!! Da bi sve-
tniki izrazili nezaupanje v krajevne skupnosti, je naravnost smešno. Od 
župana smo namreč zahtevali asistenco delavcev Občinske uprave pri 
administrativnih nalogah KS, kar bi jim bistveno olajšalo delo. 
Župan je zavajal tudi v primeru sprejetja Pravilnika za dodeljevanje na-
grad za diplomske, magistrske in doktorske naloge, na kar se je odzval 
predsednik pristojnega odbora.
Res je, da smo svetniki zavrnili kar nekaj točk na dnevni red seje. Ampak 
župan je »pozabil« napisati zakaj. Pri teh točkah je župan kršil Statut in 
Poslovnik Občine Trebnje, saj omenjenih zadev ni dal v obravnavo pri-
stojnim strokovnim odborom in za njih ni pravočasno priskrbel gradiva 
ali pa je bilo to pomanjkljivo. Svetniki namreč opravljamo svoje delo, ki 
ste nam ga zaupali, odgovorno in strokovno. Tega si župan ne želi in nas 
pri tem z vso svojo energijo zavira. Na njegovo, zdaj že kronično ponavlja-
jočo zaviranje dela svetnikov, na konstantne kršitve najvišjih aktov Obči-
ne glasno opozarjamo, ampak župan se na vse požvižga. Verjetno želi od 
svetnikov le to, da bi bili dober glasovalni stroj, zgolj to – Vam pa na tem 
mestu obljubljamo – nikoli ne bomo, ampak bomo opravljali svoje delo 
tako, kot to od nas pričakujete Vi. Odgovorno in v dobrobit občanov in 
razvoja naše občine.
Nekaj dejstev:
SLABA NOVICA: Župan želi na Občinski upravi zaposliti 34 ljudi (pri-
merljive občine npr. Ivančna Gorica ima 21 zaposlenih) in za administra-
cijo Občinske uprave nameniti iz proračuna 1.184.750 EUR. DOBRA 
NOVICA: svetniki smo predlagani rebalans zavrnili. SLABA NOVICA: 
župan želi samo za nakup računalniške in programske opreme za OU 
(čeprav je obstoječa nova) nameniti  111.268 EUR.  DOBRA NOVICA: 
svetniki smo predlog zavrnili. SLABA NOVICA: župan želi za svojo in 
plače podžupanov (ki jih sploh nima!) nameniti iz proračuna 126.414 
EUR. DOBRA NOVICA: svetniki smo predlog zavrnili. SLABA NOVI-
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CA: župan želi za odnose z javnostmi in osebna pokroviteljstva nameniti 
67.000 EUR. DOBRA NOVICA: svetniki smo predlog zavrnili. SLABA 
NOVICA: župan želi iz proračuna nameniti 56.000 EUR za sodne po-
stopke, kljub temu da zaposlujemo pravnike za te namene. DOBRA NO-
VICA: svetniki smo predlog zavrnili. SLABA NOVICA: župan je z reba-
lansom proračuna zmanjšal sredstva za investicije v podružnične šole 
Dol. Nemška vas in Dobrnič na 0 EUR!!! DOBRA NOVICA: svetniki 
smo predlagani rebalans zavrnili in bomo vztrajali, da sredstva za ome-
njeni šoli ostanejo tako, kot smo jih predvideli. SLABA NOVICA: župan 
je zavrnil vse prošnje osnovnih in podružničnih šol za dodatne, nujne 
investicije. DOBRA NOVICA: svetniki bomo vztrajali, da se potrebe šol-
stva upoštevajo pri rebalansu. SLABA NOVICA: župan je zavrnil zame-
njavo 15 let starih kombijev za OŠ Mirna in Trebnje, ki so ne samo dotra-
jani, ampak tudi nevarni, hkrati pa sebi že kupil in ima najdražji in 
najsodobnejši avto izmed vseh dolenjskih županov. DOBRA NOVICA: 
svetniki smo predlagani rebalans zavrnili. SLABA NOVICA: leta sta Ob-
činski pihalni orkester in Rokometni klub prejemala iz proračuna simbo-
lično pokroviteljstvo. Župan ga namerava prekiniti. DOBRA NOVICA: 
svetniki smo predlog zavrnili.
Naštevanja ne bi bilo konca ne kraja. Zato naj povzamemo. Župan želi 
potrošniško naravnan proračun, hkrati pa ne predvideva nujno potreb-
nih investicij in nima nobene vizije. S 34 zaposlenimi mu ni uspelo pri-
praviti niti odlokov, ki jih od nas zahteva država in EU (npr. Lokalni ener-
getski koncept občine, Prostorski plan občine, Strategija razvoja podeželja 
in kmetijstva, Strategija razvoja telekomunikacij v občini, …), kar je npr. 
Šentrupert naredil s 6 zaposlenimi. Do danes se je nesposoben pogajati in 
uskladiti odloke javnih zavodov, ki so v skupnem upravljanju s sosednjimi 
občinami …
Da župan pripravi rebalans (ker mu je zaradi nesposobnosti izvajanja 
proračuna uspelo realizirati le 36 % investicij in so sredstva ostala) ga sve-
tniki pozivamo že od lanskega septembra! Pripravil ga je februarja in to 
tako, kot smo Vam prikazali. Na Odboru za fi nance, kjer so zastopane 
VSE stranke in liste, so predlagani rebalans SOGLASNO zavrnili! Župa-
nu smo predlagali, da pripravi rebalans, ki bo razvojno usmerjen in zaje-
mal vse projekte Strateškega razvoja občine Trebnje in hkrati upošteval 
potrebe proračunskih porabnikov. S tem bi občutno dvignili kvaliteto na-
šega bivanja. No, do danes mu ni uspelo narediti še nič. Ampak, pustimo 
se presenetiti.
Na podlagi zakona, ki pravi: »Župan predlog zaključnega računa občine 
(splošni del zaključnega  računa, posebni del zaključnega računa in obra-
zložitve zaključnega računa): predloži do 31. 3. tekočega leta Ministrstvu 
za fi nance in občinskemu svetu v sprejem,« pozivamo pisno in ustno žu-
pana, da nam posreduje zgoraj omenjeni zaključni račun, sicer bomo 
uporabili vse institute, ki so nam na voljo (pooblaščenka za dostop do 
informacij javnega značaja in pristojna ministrstva). Ta dokument je sve-
tnikom nujno potreben za kvalitetno izvajanje nalog, ki so v naši pristoj-
nosti. Župan pa kljub temu, da ga zakon zavezuje, to poročilo skriva in ga 
svetnikom ne posreduje.
Svetniki bomo na omenjenih stališčih vztrajali in od župana zahtevali za-
konito in razvojno naravnanost. Svetujemo pa mu, da energijo, ki jo na-
menja manipulacijam in populizmu, pa tudi sredstva, ki jih porabi za ob-
jave in intervjuje, raje usmeri v razvoj občine in dobrobit občanov, ki so 
mu zaupali mandat. 

Špela SMUK, občinska svetnica DROT (v imenu 14 svetnikov)

Popravek in opravičilo
V Glasilu občanov št. 25 z dne 16. februarja 2008 sem v članku z naslo-
vom Srečanje članov DeSUS pomanjkljivo opisal organizacijo tega sreča-
nja, saj sem nehote izpusti dejstvo, da so se srečanja udeležili tudi člani 
OO DeSUS Mokronog-Trebelno in OO DeSUS Šentrupert. Šlo je torej 
za srečanje vseh treh OO DeSUS sedaj že bivše občine Trebnje. Za po-
manjkljivost se prizadetim opravičujem.

Dušan Zakrajšek

Odgovor na članek KJE SO POTA 
NAŠEGA JAVNEGA DENARJA in 
navedbe v gradivu za 13. redno sejo 
Občinskega sveta Občine Trebnje
V gradivu za 13. redno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje in v časo-
pisu CAJTNG je bilo objavljenih kar nekaj neresničnih, netočnih in žalji-
vih navedb v zvezi z delom uprave in Nadzornega sveta Javnega podjetja 
Komunala Trebnje (v nadaljevanju NS). Vse navedbe se v glavnem nana-
šajo na nepravočasno in vsebinsko nepravilno sklenjeno sodno poravna-
vo v zvezi s sodnim sporom med JP Komunala Trebnje in delavcem Bo-
škom Vujasinom.
Ne bom se spuščal v pravilnost odločitve takratnega Občinskega sveta in 
prejšnjega NS v zvezi z razrešitvijo posameznih članov prejšnje uprave, 
zagotovo pa trdim, da so bili napačno izpeljani postopki v zvezi z razreši-
tvijo z delovnih mest in prekinitvijo delovnih razmerij, kar bo v končni 
fazi povzročilo po sedaj znanih odločitvah sodišč preko 220.000 EUR 
stroškov za Javno podjetje Komunala Trebnje, ki jih bodo morali pokriti 
občinski proračuni – davkoplačevalci ali uporabniki komunalnih storitev.
Nekorektno bi bilo trditi, da z drugačnim postopkom razrešitve ne bi bilo 
dodatnih stroškov, vendar pa bi bili po moji oceni znatno nižji, morda 
največ 30 % do 40 % sedanje vrednosti.
Na očitke glede višine in pravočasnost poravnave v zadevi Vujasin, ki je le 
del reševanja celotne zadeve, moram občankam in občanom ter koristni-
kom komunalnih storitev pojasniti, da je bila poravnava sklenjena na pre-
dlog sodišča in ima karakter sodbe, saj je sodišče spremljalo postopke in 
odgovarja za njihovo skladnost z zakonom.
Celotno vsebino očitkov je obravnaval tudi NS podjetja, in sicer na izre-
dni seji, na kateri so bili prisotni tudi župani kot predstavniki lastnikov 
(razen župana Občine Šentrupert), pravni zastopnik JP Komunala, pred-
sednik Odbora za okolje in prostor Občine Trebnje, ter na povabilo župa-
na Občine Trebnje tudi vodja pravne službe v občinski upravi ter bivši 
direktor g. Povšič in takratna pravna zastopnica JP Komunala ga. Šutovič 
iz Maribora ter vodstvo podjetja. Po dveinpolurni razpravi, v kateri so bile 
predstavljena različna mnenja pravnikov, sedanjega in prejšnjega vodstva 
podjetja, prisotnih županov in članov NS, odločitve sodišč ter vsebina so-
dne poravnave, so bili sprejeti naslednji sklepi:
1. NS ugotavlja, da je v celotnem postopku obravnave zadeve “Boško 

Vujasin” ravnal v skladu z zakonskimi in statutarnimi določbami in pri 
tem spoštoval pristojnost direktorja podjetja pri sprejemanju njegovih 
odločitev.

2. NS predlaga, da celotno zadevo v zvezi s poravnavo “Boško Vujasin” 
pregledajo Nadzorni odbori občin ustanoviteljic javnega podjetja in 
Računsko sodišče RS, ki naj preverijo zakonitost in smotrnost celo-
tnega postopka ter ugotavljajo eventuelne nepravilnosti in odgovor-
nost vseh sodelujočih.

3. NS zahteva, da se Občinska uprava Občine Trebnje javno opraviči 
NS Javnega podjetja Komunala Trebnje, direktorju ter pravnemu za-
stopniku za neresnične in zavajajoče navedbe v gradivu za 13. redno 
sejo Občinskega sveta Občine Trebnje.

Na osnovi teh sklepov je bilo celotno gradivo že posredovano Računske-
mu sodišču Republike Slovenije. Njegove ugotovitve pričakujemo v naj-
krajšem času, z njimi bomo seznanili tudi javnost. Pričakujemo, da bo 
tudi Nadzorni odbor Občine Trebnje v kratkem pregledal celotno zade-
vo in nam posredoval svoje mnenje.
V sporu glede delovnega razmerja, ki traja že osmo leto, je prejšnje vod-
stvo JP Komunala z g. Povšičem na čelu tožnikoma g. Jarcu in g. Vujasinu 
že izplačalo cca. 100.000 EUR, poleg tega pa tudi cca. 20.000 EUR stro-
škov sodnih zastopanj, tako da sedanje vodstvo le nadaljuje s postopkom 
in v izogib dodatnim stroškom taks, zastopanj in zamudnih obresti po-
skuša doseči poravnavo tudi z g. Jarcem. V zvezi s tem nam ni razumljivo 
sprenevedanje in zavajanje g. Povšiča o trošenju javnega denarja.
Rad bi odgovoril tudi na očitke g. Povšiča, ki jih navaja v vseh sredstvih 
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obveščanja, glede političnih odločitev v NS, ki naj bi jih oblikovali člani 
»razpadle LDS« in DESUS. Dejansko je NS JP Komunale Trebnje sesta-
vljen iz članov različnih političnih strank, tako SMS, LDS, DESUS kot 
tudi neopredeljenih, vendar lahko z vso odgovornostjo zagotovim, da 
taka struktura popolnoma nič ne vpliva na delo le-tega, saj so vse odloči-
tve, ki temeljijo na strokovnem nadzoru poslovanja podjetja, sprejete ve-
činsko v soglasju z notranjimi člani NS brez vsakršnega vpliva politike, 
občinskih uprav in vodstva podjetja, kar pa nikakor ne moremo trditi za 
prejšnji sestav NS podjetja, ki pa je večino odločitev sprejel brez prisotno-
sti notranjih članov NS in vodstva podjetja. 
Veliko je bilo napisanega tudi o izredno dobrih rezultatih Javnega podje-
tja Komunala Trebnje v času vodenja g. Povšiča. Ugotovitve sedanjega 
nadzornega sveta so nasprotne, saj je podjetje v letih 2003 do 2006 ustva-
rilo skoraj 100.000 EUR izgube in le v letu 2006 cca. 4.000 EUR dobička, 
kar kaže na kvaliteto vodenja podjetja. V istem obdobju so bile znatno 
povečane tudi cene komunalnih storitev, in sicer:

vodooskrba: 23,40 %• 
odvajanje odpadnih voda: 80,78 %• 
čiščenje odpadnih voda: 406,00 %• 
ravnanje z odpadki: 28,30 %• 

Tako veliko povečanje cen komunalnih storitev od 8. 3. 2004 dalje je po 
grobih izračunih samo v letu 2004 povzročilo za cca. 350.000 do 400.000 
EUR dodatnih prihodkov, podjetje pa je tudi to leto zaključilo z izgubo 
1.600 EUR. Pozitivni učinki podražitev so vplivali na prihodke tudi v letu 
2005, vendar je podjetje tudi to leto zaključilo z izgubo v višini preko 
4.000 EUR. Upam, da si boste davkoplačevalci in koristniki komunalnih 
storitev sami ustvarili sliko o kvaliteti poslovanja JP Komunala Trebnje v 
tem obdobju.
To pa seveda ni vse v zvezi s kvalitetnim vodenjem podjetja, saj je bila v 
tem času ukinjena gradbena dejavnost podjetja, ki je v preteklosti pred-
stavljala cca. 20 % prihodkov, skoraj v celoti je bila ukinjena dejavnost 
upravljanja stanovanj, poleg tega pa je podjetje izgubilo tudi ISO standard 
kakovosti, kar je po naši oceni poslabšalo notranjo organiziranost podje-
tja in njegov ugled navzven.
Veliko bi se dalo napisati tudi o preveč izplačanih plačah in nadurah di-
rektorja Javnega podjetja Komunala v prejšnjem mandatu in o postopkih 
imenovanja v.d. direktorja in direktorja podjetja, v katerih je aktivno sode-
loval tudi župan Občine Trebnje, ki je bil v prejšnjem mandatu predse-
dnik NS. To pa je mogoče vsebina za eno izmed naslednjih izdaj Glasila 
občanov. Prispevka, ki sta objavljena v tem glasilu, v zvezi z odnosi v Ob-
čini Trebnje in vlogi župana pri tem, pa sta napisala že ga. Špela Smuk in 
g. Marko Grandovec, člana naše razvojne koalicije, ki je izdelala plan ra-
zvoja Občine Trebnje do leta 2010. Dokument je izredno razvojno narav-
nan in obsega načrte razvoja za vsa področja delovanja in bi njegova rea-
lizacija pomenila bistveno izboljšanje bivalnih in ostalih pogojev življenja 
naših občanov. Težava pa je v tem, da ga župan noče posredovati v obrav-
navo in eventuelno dopolnitev OS Občine Trebnje.

Franc Jevnikar, predsednik NS JP Komunala Trebnje

OBRATOVALNI ČAS
 PON TOR SRE ČET PET SOB

T  –   –   –   –   –   – 

M   –     -    

Prevzem nevarnih odpadkov
Vse občane, uporabnike komunalnih storitev obveščamo, da v maju 
2008 pričnemo z zbiranjem NEVARNIH odpadkov, in sicer po na-
slednjem razporedu:
Ponedeljek, 5. 5.:
1. KS TREBNJE: pri Kmetijski zadrugi v Starem trgu od 07.00 do 9.00  
ure;
2. KS MIRNA: pri Prodajnem centru Mercator od 9.15 do 10.30 ure;
Torek, 6. 5.:
1. KS DOL. NEMŠKA VAS: pri gasilskem domu od 9.15 do 10.30 
ure;
2. KS SVETINJA: pri Gostilni Rogelj od 10.45 do 12.00 ure;
3. KS DOBRNIČ: pri trgovini Mercator od 12.15 do 13.45 ure;
Sreda, 7. 5.:
1. KS KNEŽJA VAS: v Mali vasi (bivša OŠ) od 07.00 do 9.00 ure;
2. KS SELA ŠUMBERK: pri trgovini Ozimek od 9.15 do 10.30 ure;
3. KS VELIKI GABER: pri Gostilni Jerlah od 10.45 do 12.00 ure;
4. KS ŠENTLOVRENC: pri gasilskem domu od 12.15 do 13.45 ure;
Četrtek, 8. 5.:
1. KS VELIKA LOKA: pri železniški postaji od 7.00 do 9.00 ure;
2. KS ČATEŽ: pri gasilskem domu od 9.15 do 10.30 ure;
3. KS RAČJE SELO: pri gasilskem domu od 10.45 do 12.00 ure;
4. KS ŠTEFAN: pri gostilni Mišič od 12.15 do 13.45 ure.
Odvoz nevarnih odpadkov se izvaja po zbirnih mestih v občinah 
Trebnje, Mokronog-Trebelno, Šentrupert,  in sicer po zgoraj izdela-
nem razporedu, ki je objavljen tudi na spletni strani Komunale (www.
komunala-trebnje.si) in na hrbtni strani položnice komunalnih stori-
tev za mesec februar. Obveščene bodo tudi vse krajevne skupnosti, ki 
naj po svojih najboljših možnostih obvestijo občane (glasila, oglasne 
deske).
Nevarne odpadke je potrebno do zbiralnice dostaviti v ustrezni em-
balaži, da ne bi prišlo do onesnaženja, večje kose po možnosti razsta-
viti ter jih po razporedu dostaviti na ustrezna zbirna mesta ob točno 
določeni uri.
Nevarni odpadki iz gospodinjstva so predvsem: topila, kisline, baze, 
fotokemikalije, baterije in akumulatorji, odpadki, ki vsebujejo živo 
srebro, lepila in smole, barve ter črnila, detergenti, ki vsebujejo nevar-
ne snovi; pesticidi in biocidi; tiskalniki, ki vsebujejo nevarne snovi; 
embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je onesnažena z ne-
varnimi snovmi.
Med nevarne odpadke NE SODIJO: iztrošeno pohištvo, sanitarni 
elementi in drugi kosovni predmeti iz gospodinjstva, papir in lepen-
ka, steklo, oblačila, jedilna olja in maščobe, detergenti, ki ne vsebuje-
jo nevarnih snovi, plastika, odpadki, nastali pri čiščenju dimnikov, 
embalaža iz lesa, kovine, plastike, papirja ter stekla in sestavljenih 
materialov. 
Vse delovne dneve lahko občani sami pripeljejo nevarne odpadke na 
komunalno deponijo Globoko, in sicer od 7. do 20. ure, ob nedeljah 
in praznikih pa od 8. do 14. ure.

Uprava JP Komunala Trebnje, d.o.o.

Delovna sobota v maju 
Obveščamo vas, da je Vlada RS na podlagi pooblastila iz 
55. člena Uredbe o upravnem poslovanju sprejela sklep št. 
02001-8/2008/3, s katerim je določila, da imajo organi, ki 
poslujejo prvo soboto v mesecu, v soboto, 3. 5.  prost dan, 
ki ga nadomestijo z delom naslednjo soboto, to je 10. 5. 
Upravna enota Trebnje bo tako imela uradne ure v soboto, 
10. 5. 2008, od 8. do 12. ure. 

Upravna enota Trebnje
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Spremembe in dopolnitve zakona 
o graditvi objektov
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov 
(ZGO-1B) se bo začel uporabljati 15. 4. 2008. Novi zakon med dru-
gim ukinja lokacijsko informacijo, saj bo povezava, ki omogoča ugo-
tavljanje skladnosti objekta s prostorskimi akti, zagotovljena s pove-
zavo s prostorskim informacijskim sistemom. 
Poleg tega uvaja novo kategorijo nezahtevnih objektov, torej novo de-
litev objektov na zahtevne, manj zahtevne, nezahtevne in enostavne 
objekte, s tem da se gradnja enostavnih objektov lahko začne brez 
gradbenega dovoljenja. Za vse ostale objekte je gradbeno dovoljenje 
potrebno in izdaja le-tega je v pristojnosti upravnih enot, uporabno 
dovoljenje pa je potrebno le za zahtevne in manj zahtevne objekte. 
Za nezahtevne objekte zakon predvideva določene posebnosti, in si-
cer zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja vloži investitor, ki je edi-
na stranka v postopku, na predpisanem obrazcu, pristojni upravni 
organ pa nato izda gradbeno dovoljenje v skrajšanem ugotovitvenem 
postopku.  
Stranka v postopku izdaje gradbenega dovoljenja bo vedno organ, ki 
je izdal prostorski akt, torej občina, ki lahko svojo udeležbo v postop-
ku izdaje gradbenega dovoljenja na podlagi poziva upravne enote 
prijavi v osmih dneh. Novi zakon na bistveno drugačen način predvi-
deva določitev vplivnega območja, in sicer se le-to določi na podlagi 
matematičnega modela za določitev območja, s pomočjo katerega je 
mogoče določiti stranke v postopku.
V novem zakonu so natančneje opredeljeni nekateri pojmi, kot so: 
rekonstrukcija objekta, nadomestna gradnja ter sprememba na-
membnosti. Rekonstrukcija objekta po novi zakonodaji predstavlja 
izvedbo del, pri kateri se v zvezi z velikostjo objekta prostornina 
objekta ne spremeni za več kakor 10 %, nadomestna gradnja pa po-
meni gradnjo novega objekta na mestu poprej odstranjenega objekta, 
ki je po velikosti in namembnosti enak odstranjenem objektu.
Projektna dokumentacija mora biti izdelana v slovenskem jeziku, del 
projektne dokumentacije, ki omogoča ugotavljanje skladnosti s pro-
storskim aktom, se lahko izdela tudi v digitalni obliki.
S spremembami in dopolnitvami Zakona o graditvi objektov se rok 
za odpravo pomanjkljivosti pri izdaji uporabnih dovoljenj ponovno 
uvaja. Če investitor v določenem roku pomanjkljivosti ne odpravi, se 
zahteva za izdajo uporabnega dovoljenja zavrne. Novi zakon uvaja 
možnost takojšnje pravnomočnosti uporabnega dovoljenja v prime-
ru odpovedi pravici do pritožbe.  

Upravna enota Trebnje

Začetek uporabe dvokoles v 
cestnem prometu
Nekaj napotkov za varno vožnjo voznikov motornih koles:
• Pred vožnjo preverite zračni tlak v pnevmatikah in jih v prvih kilome-

trih vožnje primerno ogrejte. 
• Motoristično čelado si pravilno zapnite. Čist vizir vam omogoča po-

trebno vidljivost. Ne pozabite na oblačila s ščitniki. 
• Motorno kolo je ozko, zato vas pri večji hitrosti drugi prometni udele-

ženci hitro lahko spregledajo. Naj bo vaša hitrost primerna okolišči-
nam, da vas bodo drugi pravočasno opazili, pa tudi vi njih. 

• Pri vožnji skozi levi ovinek se odmaknite od ločilne črte na sredini voz-
išča, sicer bo vaša glava brzela tudi meter globoko po smernem vozi-
šču za nasprotni promet. 

• Hitrost in način vožnje motornih koles še posebej prilagodite v prvih 
minutah deževja. 

• Če vaše motorno kolo nima zavornega sistema ABS, v dežju ali na 
spolzkem vozišču ne zavirajte na talnih označbah. 

• Izogibajte se asfaltnim površinam, na katerih je posut pesek, razlito 
olje ali podobno (predvsem v ovinku). 

• Reakcijski čas v idealnih pogojih je 0,6–0,8 sekunde, v cestnem prome-
tu v povprečju 1 sekundo, pri nezbranem ali utrujenem vozniku pa že 
2 sekundi ali več. 

• Zavorna pot do ustavitve je pri hitrosti 100 km/h 40 metrov. Pot usta-
vljanja je seštevek reakcijske in zavorne poti. 

• Ne vozite, če ste uživali alkohol, mamila, psihoaktivna zdravila ali ste 
utrujeni. To lahko hitro postane vaša zadnja vožnja.

Preventivni nasvet!
Ker v zadnjem času na območju Policijske postaje Trebnje beležimo vlome 
v avtomobile in stanovanjske hiše, svetujemo občanom, da v času njihove 
odsotnosti zaklenejo vrata in zaprejo vsa okna ter da sami poskrbijo za var-
nost in namestijo alarmne naprave, ki bodo v primerih sprožitve alarma 
storilce prav gotovo odvrnile od dejanja. Policisti tudi svetujejo, da občani 
doma ne hranijo večje vsote denarja in vrednejše zlatnine. Občane tudi na-
prošamo, da v prihajajočih mesecih, predvsem v času prvomajskih prazni-
kov in predvsem ko opravljajo spomladanska opravila v vinogradih, v vozi-
lih in zidanicah ne puščajo vrednejših predmetov, predvsem ne na vidnih 
mestih in naj dosledno zaklepajo vozila in objekte v času, ko niso v njih.
Policijska postaja Trebnje prosi občane, ki bi opazili sumljive osebe v bli-
žini stanovanjskih hiš, vikendov in v bližini parkiranih avtomobilov, da o 
tem obvestijo operativno komunikacijski center na tel. 113, ali Policijsko 
postajo Trebnje na tel.  07346-2700.

SKUPAJ ZA VARNOST
VAŠA POLICIJA

Obvestilo lastnikom psov
V spomladanskih mesecih smo predvsem s strani staršev in vzgojno-izobraževalnih ustanov prejeli 
več telefonskih obvestil, da se na javnih mestih brez varstva lastnikov oziroma skrbnikov potikajo psi, 
ki so lahko ovira ostalim uporabnikom javnih površin ter okolici. Pri tem opozarjamo in pozivamo 
skrbnike psov, da v skladu  z Zakonom o zaščiti živali ustrezno skrbijo za svoje živali. V 11. členu 
omenjenega zakona je določeno, da mora lastnik oziroma skrbnik živali zagotoviti, da žival ni nevarna 
okolici in na javnem mestu zagotoviti fi zično varstvo psa tako, da je pes na povodcu. 
Če pes ogroža ljudi ali celo koga ugrizne, lastnik odgovarja tako kazensko kot tudi odškodninsko ter 
nosi vse stroške, ki nastanejo zaradi ukrepov, ki morajo biti izvedeni po pasjem ugrizu (namestitev psa 
v izolacijo, opravljeni pregledi zaradi preveritve suma na steklino, usmrtitev psa, če je pes z ugrizom 
povzročil ali bil soudeležen pri povzročitvi posebno hude telesne poškodbe ali celo smrti človeka).
Ob tem pa lastnike živali opozarjamo tudi na določila Pravilnika o zaščiti hišnih živali, kjer so določe-
ni tudi minimalni pogoji za zaščito hišnih živali in s tem tudi naloge skrbnika živali.
V vseh primerih, ko opazite da se je v vaši okolici oziroma na javnih površinah pojavila žival, ki se 
klati brez nadzorstva (potepuški psi, mačke, …) pa lahko o takem pojavu obvestite podjetje MELI 
CENTER, s katerim ima Občina Trebnje sklenjeno koncesijsko pogodbo za odlov in odvoz ter name-
stitev tovrstnih živali.

Občina Trebnje 
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Na podlagi Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2008 (Uradni list RS, št. 53/07), Zakona o izvrševanju 
proračuna RS  v letih 2008 in 2009 (Uradni list RS, št.114/2007), 9. ter 32. člena Statuta Občine Trebnje 

(Uradni list RS, št. 45/07) Občina Trebnje objavlja 

JAVNI POZIV 
za izbiro organizatorja praznovanja spominskega Baragovega dneva v občini Trebnje v letu 2008

Na podlagi 13. člena Odloka o priznanjih Občine Trebnje  (U.l. RS, štev.18/06) Komisija za podelitev priznanj  Obči-
ne Trebnje   objavlja

JAVNI POZIV 
za  vložitev predlogov za podelitev priznanj občine Trebnje v letu 2008

1. PREDMET JAVNEGA POZIVA 
Je izbira organizatorja (in izvajalca) za praznovanje spominskega Baragovega 
dneva v občini Trebnje v letu 2008 (spominski dan je določen 29. 6. v skladu z 8. 
členom Statuta Občine Trebnje), ki vključuje izvedbo kulturnega programa v 
skladu z vsebino praznovanja.
Na javni poziv lahko oddajo vloge kulturna društva, skladi, zveze in ostale usta-
nove, ki so registrirane za izvajanje kulturnih dejavnosti. 

2. POGOJI ZA SODELOVANJE NA POZIVU:
Na poziv se lahko prijavijo prijavitelji iz 1. tč., ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
• imajo sedež v občini Trebnje;
• prijavljeni program mora imeti jasno fi nančno konstrukcijo za prijavljen kul-

turni program in zagotovljene druge vire fi nanciranja;
• prijavitelji morajo imeti zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za izva-

janje programa;
• prijavitelji niso pridobili sredstev za sofi nanciranje teh programov ali projek-

tov na osnovi drugih razpisov Občine Trebnje.

3. MERILA IN KRITERIJI ZA IZBOR:
Na podlagi tega poziva bodo izbrani programi, ki bodo izpolnjevali naslednje 
kriterije:
• kvaliteta in realnost izvedbe prijavljenega programa,
• izkušnje izvajalca programa (poročilo o delu v preteklem letu),
• fi nančna izvedljivost programa (racionalna in varčna izvedba – fi nančna  

konstrukcija).
Merila za izbor - najnižja ponujena cena.

4. OKVIRNA VREDNOST 
Okvirna višina sredstev, ki je zagotovljena v proračunu Občine Trebnje za leto 
2008 in je namenjena za predmet tega javnega poziva, znaša do 6.000 EUR. 

5. ROK IZVEDBE: 
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2008, v skladu s predpisi, ki ure-
jajo porabo proračunskih sredstev.

6. VSEBINA PRIJAVE:
Prijava na poziv mora biti izdelana tako, da bo iz nje razvidno izpolnjevanje po-
gojev in kriterijev tega javnega poziva z natančno fi nančno konstrukcijo progra-
ma. 
Prijava mora vsebovati opis in predstavitev prireditve.

7. ROK ZA ODDAJO PRIJAV IN NAČIN ODDAJE:
Javni poziv je odprt do  30. 4. 2008.
Vlogo dostavite ali oddajte po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov:
Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje z oznako NE ODPIRAJ – PRIJAVA 
NA JAVNI POZIV – BARAGOV SPOMINSKI DAN. 
Nepopolne in nepravočasne prijave ne bodo obravnavane.

8. IZID JAVNEGA POZIVA:
Župan bo najkasneje v 8 dneh po odpiranju vlog obvestil prijavitelje o izbiri in o 
predvideni višini sofi nanciranja izbranega programa oz. o zavrnitvi. 
Z izbranim izvajalcem bo sklenjena pogodba, v kateri bodo opredeljene medse-
bojne pravice in obveznosti glede izvedbe programa in glede sofi nanciranja iz-
branega programa v skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev.

9. KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO ZAINTERESIRANI DOBIJO DODATNE IN-
FORMACIJE:
Dodatne informacije o javnem pozivu lahko zainteresirani prijavitelji dobijo na 
sedežu Občina Trebnje ali po telefonu: 3481104

Alojzij KASTELIC 
Župan Občine Trebnje 

I. PREDMET POZIVA: 
Vložitev pobud  oz. predlogov za podelitev priznanj Občine Trebnje v letu 2008
II. VRSTA PRIZNANJ:
1. Častni občan Občine Trebnje 
2. Plaketa Občine Trebnje
3. Priznanja Občine Trebnje

III. VLAGATELJI IN VSEBINA POBUDE ZA PODELITEV PRIZNANJ:
Pobude za podelitev priznanj lahko komisiji predložijo občani, podjetja, zavodi, 
organizacije in skupnosti, politične stranke ter društva iz območja občine Treb-
nje. Pobuda mora biti pisno utemeljena in mora vsebovati: 
• ime in priimek oz. naziv, točen naslov pobudnika,
• ime in priimek oz. naziv, točen naslov kandidata za priznanje,
• navedbo vrste priznanja, podrobno utemeljitev pobude  ter morebitna mne-

nja organov in organizacij, ki pobudo podpirajo.

IV. POGOJI  ZA PODELITEV PRIZNANJ
Priznanje častni občan Občine Trebnje se  podeljuje:
posamezniku, ki je s svojim dolgoletnim delom pomembno prispeval k razvoju 
družbe, utrjevanju miru, razvoju in dosežkom na raznih področjih človekove 
ustvarjalnosti oz. k ugledu in razvoju občine.
Naziv častnega občana Občine Trebnje se lahko podeli tudi inovatorjem, izumi-
teljem, znanstvenim in drugim delavcem, ki so s svojim dolgoletnim delom pri-
spevali k napredku in razvoju ter ugledu občine. 
Priznanje se podeljuje izjemoma.

Plaketa Občine Trebnje se podeljuje: 
• posameznikom za življenjsko delo in izjemne uspehe na posameznih področjih 

življenja in dela, s katerim so pomembno prispevali k razvoju in ugledu občine
• podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter društvom za izredne 

uspehe in dosežene rezultate, ki so bistveno prispevali k razvoju, ugledu in 
prepoznavnosti občine Trebnje. 

Podeli se lahko največ tri plakete, in sicer dve po prvi alinei in eno po drugi alinei 
prejšnjega odstavka. 
Priznanja Občine Trebnje se podeljuje:
• posameznikom, združenjem občanov ali pravnim osebam iz občine Trebnje 

za enkratne dosežke na kateremkoli področju, za posamezne vrhunske do-
sežke pri delu v občinskem in drugem prostoru. 

Podelijo se lahko največ tri priznanja. 

V. ROK ZA ODDAJO POBUDE:
Rok za oddajo pobude je do: 30. 4. 2008 

VI. NASLOV ZA ODDAJO POBUDE:
Pobudo  dostavite neposredno ali oddajte priporočeno po pošti na naslov:
Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje – z oznako: NE ODPIRAJ –  POBU-
DA ZA PODELITEV PRIZNANJ. 
Javni poziv se objavi v Glasilu občanov in na spletni strani Občine Trebnje: www.
trebnje.si.

Predsednik komisije:
Janez BRAČKO
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Na podlagi Odloka o proračunu občine Trebnje za leto 2008 (Uradni list RS, št. 53/2007), Pravilnika o postopkih za 
izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, 50/2007), Pravilnika o sofi nanciranju vzdrževanja turističnih poti v občini 

Trebnje (Uradni list RS, št. 31/01) in Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07), Občina Trebnje objavlja 

JAVNI  POZIV 
o sofi nanciranju vzdrževanja turističnih poti v občini Trebnje

1. PREDMET JAVNEGA POZIVA: 
Sofi nanciranje vzdrževanja turističnih poti v občini Trebnje.
Na javni poziv lahko oddajo vloge upravljavci pohodnih, kolesarskih in učnih 
poti, ki so v evidenci pri Občinski upravi Občine Trebnje. 

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

ge vire fi nanciranja;
• da so v preteklih letih redno izpolnjevali pogodbene obveznosti do Občine 

Trebnje;
• prijavitelji niso pridobili sredstev za sofi nanciranje na osnovi drugih razpisov 

Občine Trebnje.

3. MERILA IN KRITERIJI ZA IZBOR:
Na podlagi poziva bodo izbrane prijave, ki bodo izpolnjevale spodaj navedene 
kriterije in bodo ocenjene po kriterijih.
Kriteriji in število možnih točk:
1. Dolžina pohodnih poti v občini.   (0 do 20 točk)
2. Redna vzdrževalna dela.    (0 ali 20 točk)
3. Poti, ki so vezane na posamezne kulturne 
    dogodke in prireditve.    (0 ali 20 točk)
4. Poti, ki povezujejo večje število znamenitosti 
    v občini in izven nje.    (0 ali 20 točk)
5. Poti, ki so vezane na spominska dneva občine Trebnje.  (0 ali 20 točk)
Vrednotenje vsake popolne ponudbe bo izvedeno ob izpolnjevanju navedenih 
kriterijev prednostnih kriterijev in pogojev za dodelitev fi nančnih sredstev.
Vrednotenje vsake popolne vloge bo izvedeno ob izpolnjevanju navedenih krite-
rijev.

4. FINANČNA SREDSTVA: 
Višina fi nančnih sredstev, ki je zagotovljena v proračunu Občine Trebnje za leto 
2008 in je namenjena za predmet tega javnega poziva, znaša 1.932,00 €. 

5. ROK IZVEDBE: 
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2008, v skladu s predpisi, ki ure-
jajo porabo proračunskih sredstev.

6. VSEBINA PRIJAVE:
Prijava na javni poziv mora biti izdelana tako, da bo iz nje razvidno izpolnjevanje 
pogojev in kriterijev tega javnega poziva z natančno fi nančno konstrukcijo. 
Vsebovati mora:
• kratko predstavitev upravljavca turistične poti,
• poročilo o vzdrževanju turistične poti v preteklem letu,
• predvideno vzdrževanje v tekočem letu,
• število oseb, ki bodo pri vzdrževanju sodelovale,
• fi nančno konstrukcijo vzdrževanja v tekočem letu, ki je skladna z vsebinsko 

konstrukcijo.
Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna – obrazec Prijava na javni 
poziv – sofi naciranje vzdrževanja turističnih poti.  Nepopolne prijave ne bodo 
obravnavane.

7. ROK ZA ODDAJO PRIJAV IN NAČIN ODDAJE:
Javni poziv je odprt do 20. 5. 2008. 
Vlogo dostavite ali oddajte po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov:
Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje z oznako NE ODPIRAJ – PRIJAVA 
NA JAVNI POZIV – SOFINANCIRANJE VZDRŽEVANJA TURISTIČNIH 
POTI. 
Nepopolne in nepravočasne prijave ne bodo obravnavane.

8. IZID JAVNEGA POZIVA:
Župan bo najkasneje v 8 dneh po odpiranju vlog obvestil prijavitelje o predvideni 
višini sofi nanciranja vzdrževanja turističnih poti oz. o zavrnitvi. 
Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene 
medsebojne pravice in obveznosti glede vzdrževanja turističnih poti in glede so-
fi nanciranja v skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev.

9. KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO ZAINTERESIRANI DOBIJO DODATNE IN-
FORMACIJE:
Javni poziv je objavljen v Glasilu občanov in na spletni strani Občine Trebnje: 
www.trebnje.si. Dodatne informacije o javnem pozivu lahko zainteresirani prija-
vitelji dobijo na naslovu: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, Oddelek za 
gospodarstvo, tel: 07 34 81 118.

 Župan Občine Trebnje 
Alojzij KASTELIC

POZIV
 ZAVEZANCEM ZA PLAČILO NADOMESTILA  ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA

Občina Trebnje ima sprejet Odlok o nadomestilu za porabo stavbnega zemljišča v občini Trebnje (Ur.l.RS 71/98, 64/99, 101/00, 109/03, 16/05, 108/05 in 14/06). 
Omenjeni odlok določa območja v občini Trebnje na katerih se plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, merila za določitev nadomestila neposre-
dnim uporabnikom stavbnih zemljišč ter merila za oprostitev plačila nadomestila.

Odlok v 21. členu opredeljuje tudi dolžnosti zavezancev posredovanja vseh potrebnih podatkov za izračun nadomestila. Določeno je tudi, da morajo biti podatki 
pravilni in za njihovo pravilnost odgovarjajo zavezanci. Rok za prijavo pa je 30 dni po nastanku spremembe.

GURS je v letu 2007 izvedla popis stanovanjskih stavb in njih površin v katerem so sodelovali vsi lastniki stavb. Pri tem so bile ponovno izmerjene stavbne površine. 

POZIVAMO VSE ZAVEZANCE
za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, da v primerih sprememb, katere vplivajo na odmero in plačilo nadomestila (nove stavbe, adaptacije, 
zmanjšanje, povečanje površin,…) to takoj oziroma najkasneje do 30.4.2008 sporočijo upravi Občine Trebnje – Oddelek za okolje in prostor.

Vse zavezance pa je potrebno seznaniti tudi z informacijo, da Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Trebnje predpisuje tudi kazenske 
sankcije za nespoštovanje določb odloka (neprijava sprememb, nepravilni podatki,….) tako za pravne osebe kot tudi za fi zične osebe. 
Pristojni organ na Občini bo v prihodnje preverjal skladnost prijavljenih obveznosti z dejanskim stanjem.

Alojzij KASTELIC, ŽUPAN

OBČINA TREBNJE • Občinska uprava • Goliev trg 5, 8210 Trebnje • (07) 348 11 00
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Na podlagi 5. člena Pravilnika o sofi nanciranju programov turističnih društev v občini Trebnje (Uradni list RS, št. 
73/03) in Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2008 (Uradni list RS, št. 53/07), objavlja Občina Trebnje

JAVNI RAZPIS
za sofi nanciranje programov turističnih društev v občini Trebnje za leto 2008

Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, objavlja na podlagi 57. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, 
pokrajin in občin (Ur. list RS, št. 84/07 in 94/07) naslednjo 

NAMERO O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

1. Predmet razpisa: predmet javnega razpisa je sofi nanciranje programov turi-
stičnih društev v občini Trebnje za leto 2008 z naslednjimi vsebinami: 

• izvajanje promocijskih in informativnih aktivnosti 
lokalnega in širšega pomena

• spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih 
pospeševanja turizma

• akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine ter urejanja 
okolja

• organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih prireditev 
lokalnega in širšega pomena

• aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka.

2. Upravičenci po tem razpisu: za sofi nanciranje programov morajo društva 
izpolnjevati naslednje pogoje:

• da so registrirana po zakonu o društvih 
• da imajo sedež v občini Trebnje
• da imajo urejeno evidenco o članstvu 
• da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske 

pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju turizma
• da izvajajo redno turistično dejavnost
• da izpolnjujejo druge pogoje iz tega pravilnika.

3. Višina razpoložljivih sredstev: višina sredstev, namenjenih za sofi nanciranje 
programov turističnih društev znaša 8.500,00 €.

4. Merila za dodeljevanje sredstev:
Turističnim društvom se izvedene aktivnosti, opredeljene v točki 1, točkujejo. 
Vrednost točke se izračuna vsako leto na podlagi razpoložljivih proračunskih 
sredstev in skupnega števila točk ovrednotenih programov. 
a)  Program dela za razpisano leto:

• izvajanje promocijskih in informativnih aktivnosti lokalnega in širšega 
pomena do 15 točk

• spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih 
pospeševanja turizma do 15 točk

• akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine ter urejanja 
okolja  do 10 točk

• organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih prireditev 
lokalnega in širšega pomena  do 20 točk

• aktivnosti za zagotavljaje turističnega podmladka do 10 točk
      b) Število članov turističnega društva:
• do petdeset članov  do 10 točk
• nad petdeset članov do 15 točk

c)  Drugo – izobraževanje članov društva   do 5 točk
5. Rok za vložitev vlog: najkasneje do 20. 5. 2008.  
6. Prosilci morajo vlogo na razpis posredovati na obrazcu Vloga za sofi nancira-
nje programov turističnih društev, ki ga dobijo v sprejemni pisarni Občine Treb-
nje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje ali na internetni strani Občine Trebnje http://
www.trebnje.si/ .

7. Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene in oddane na predpi-

sanih obrazcih skupaj s prilogami iz razpisa na naslov: Občina Trebnje, Goliev trg 
5, Trebnje, s pripisom: »Javni razpis – programi turizma«.

8. Nepopolne vloge in vloge, ki ne bodo ustrezale pogojem iz tega razpisa, bodo 
zavrnjene. 

9. Oddelek za gospodarstvo Občine Trebnje najkasneje v 15 dneh po zaključku 
razpisa pripravi predlog izbora programov turističnih dejavnosti, ki ga posreduje 
županu v odločitev. 

10. Rok za obveščanje o izidu razpisa: 

Prosilci bodo o odobritvi oziroma ne odobritvi vloge pismeno obveščeni s skle-
pom župana najkasneje v roku 30 dni po izteku razpisnega roka. 

11. Javni razpis se objavi v občinskem glasilu in na spletni strani občine Trebnje 
-  http://www.trebnje.si/, kjer je objavljena tudi razpisna dokumentacija.
Prijavni obrazci so od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljivi v spre-
jemni pisarni Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje in na spletni strani Občine 
Trebnje.

Župan Občine Trebnje     
Alojzij KASTELIC

Občina Trebnje namerava oddati v najem po metodi javnega zbiranja ponudb 
naslednje stvarno premoženje:  poslovne prostore v Trebnjem, Goliev trg 4, 
(za stavbo občine), ki so namenjeni za opravljanje dejavnosti »prehrane« za 
obdobje 5 let.
Površina poslovnih prostorov je v obsegu 223 m2 in zajema:
- večji prostor za jedilnico;
- kuhinjo;
- prostor za pripravo umazane hrane, priročno skladišče ter 
- sanitarije.

Najemniku pripada tudi zunanji pokriti prostor za skladišče ter parkirni pro-
stori pred stavbo (pred vhodom).
Najemnina za poslovni prostor bo določena na podlagi ocene pooblaščene-
ga cenilca. Najemnik prostora krije obratovalne stroške, stroške uporabe 
stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj, stroške rednega vzdrževanja in dru-
ge stroške, za katere se stranke dogovorijo s pogodbo. 
Za vse dodatne informacije se obračate na vodjo službe za splošne zadeve g. 
Dušana Mežnaršiča, tel. št. 07 3481 116 ali GSM 031 366 449 ali  e-mail: du-
san.meznarsic@trebnje.si  

Občina Trebnje

IZŽREBANCI NAGRADNE IGRE TRGOVINE »DARKA«
PAVLA DIM, BREZOVICA 7, MIRNA

JOŽI HOČEVAR, VELIKI GABER 34, VELIKI GABER

MATEJA BIZJAK, SLOVENSKA VAS 20, ŠENTRUPERT

Nagrade lahko dvignete v trgovini »Darka« v Trebnjem.
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Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00), Pravilnika o sofi nanciranju programov 
na področju kmetijstva v občini Trebnje za programsko obdobje 2007–2013 (Ur. l. RS št. 70/07)  

ter Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2008 (Ur. l. RS št. 53/07), Občina Trebnje objavlja

J A V N I    R A Z P I S
za dodeljevanje sredstev za programe na področju kmetijstva v občini Trebnje  v letu 2008

I.  IME OZIROMA NAZIV IN SEDEŽ NEPOSREDNEGA UPORABNIKA
Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje

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

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

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

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

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

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

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

• udeleženci izobraževanja kmetijskih poklicnih in srednjih šol.

IV.  SPLOŠNI POGOJI  ZA PRIDOBITEV SREDSTEV
Sredstva za izvajanje programov na področju kmetijstva v občini Trebnje se 1. 
zagotavljajo v proračunu Občine Trebnje. Višina sredstev se določi z Odlo-
kom o proračunu za leto 2008 (Ur. l. RS št. 53/07).
Občina bo dodeljevala sredstva pod pogojem, da upravičenci podajo za po-2. 
samezne namene izjavo, da niso pridobili sredstev iz državnega proračuna 
ali mednarodnih virov oz. da priložijo ustrezno dokumentacijo in navedejo 
višino že prejetih sredstev za določen namen. Za skupno višino pomoči se 
šteje vsota vseh oblik pomoči, ki jih prejemnik za posamezni namen lahko 
pridobi iz državnega, občinskega ali drugega sklada.
Skupna višina vseh prejetih sredstev iz proračuna Republike Slovenije, pro-3. 
računov lokalnih skupnosti in mednarodnih virov za posamezne namene iz 
tega razpisa ne sme preseči zgornje meje  pomoči, določene s smernicami za 
državno pomoč v kmetijskem sektorju (2000/C 28/02).
Sredstva za ukrepe po tem pravilniku, ki se izvajajo na območju občine Treb-4. 
nje, se dodeljujejo v določeni višini za posamezne namene kot nepovratna 
sredstva v obliki dotacij ali v obliki subvencioniranih storitev.
Investicije in investicijska vlaganja, za katera se dodeljujejo sredstva, morajo 5. 
biti začete v tekočem letu, za katera mora biti podana ocena možnosti obsto-
ja oziroma preživetja kmetije po metodologiji kmetijske svetovalne službe.
Sredstva pomoči se lahko dodelijo v primeru, kadar ta predstavlja spodbudo 6. 
za izvedbo projekta oz. je pomoč nujno potrebna za ohranjanje stabilnosti in 
doseženega nivoja kmetijske pridelave, preprečevanje zaraščanja kmetijskih 
zemljišč ter ohranjanje poseljenosti. 
Upravičenec, ki je za določen ukrep že prejel državno pomoč v razpisani vi-7. 
šini, ne more ponovno kandidirati na tem javnem razpisu. 
Društva se lahko prijavljajo le na ukrepe, pri katerih je navedeno, da so upra-8. 
vičenci društva. 
Sredstva se bodo nakazovala po podpisu pogodbe o dodelitvi, in sicer 30. dan 9. 
po predložitvi zahtevkov z vsemi zahtevanimi dokazili o izvedenih nalogah. 
Občina izplačuje upravičencem sredstva samo do skupne vrednosti, določe-10. 
ne za posamezni namen. Če se v prvem roku izkoristijo vsa sredstva za dolo-
čeni namen, se vloge v naslednjem roku ne obravnavajo. V kolikor vloge v 

naslednjih rokih sredstva za določen namen prekoračijo, se upravičencem 
zahtevki proporcionalno zmanjšajo.
Upravičenci uveljavljajo pravico do pomoči na podlagi vloge na javni razpis 11. 
in dokumentov, ki so navedeni v javnem razpisu.
Strokovna komisija opravi pregled prispelih vlog in pripravi predlog preje-12. 
mnikov pomoči. Komisijo sestavljajo člani odbora za kmetijstvo in gozdar-
stvo pri Občinskem svetu Občine Trebnje.
O dodelitvi sredstev upravičencem odloča župan s sklepom, na predlog ko-13. 
misije. Odločitev župana je dokončna.
Zoper odločitev župana lahko upravičenec vloži tožbo v roku 30 dni po pre-14. 
jemu sklepa na Upravno sodišče v Ljubljani.
Obveznosti med Občino Trebnje in prejemnikom pomoči se uredijo s po-15. 
godbo, v kateri so opredeljene posamezne naloge, roki za izvedbo le-teh ter 
način izvedbe plačil.
V letu 2008 lahko upravičenec vloži izključno eno vlogo, in sicer do poteka 16. 
rokov iz tega razpisa.
Najvišji zneski pomoči za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno 17. 
proizvodnjo, tehnično podporo v kmetijskem sektorju, se uporabljajo ne gle-
de na to, ali  se  podpora za projekt ali dejavnost v celoti fi nancira iz  državnih 
ali  lokalnih sredstev ali pa se delno fi nancira iz sredstev Skupnosti. V zvezi z 
istimi stroški se pomoč izvzeta z Uredbo ES št. 1857/2006, ne sme kumulira-
ti z drugo državno pomočjo po členu 87(1) Pogodbe ali s fi nančnimi prispev-
ki držav članic, vključno s tistimi iz drugega pododstavka člena 88(1) Uredbe 
(ES) št. 1698/2005, ali s fi nančnimi sredstvi Skupnosti v zvezi z nekaterimi 
upravičenimi stroški, če bi bila s  tako kumulacijo presežena največja dovolje-
na intenzivnost pomoči, določena z Uredbo ES št. 1857/2006. Pomoč izvze-
ta z Uredbo (ES) št. 1857/2006 se ne sme kumulirati s podporo de minimis v 
smislu Uredbe (ES) številka 1860/2004 glede na iste upravičene odhodke ali 
naložbeni projekt, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomo-
či, določena v Uredbi ES št. 1857/2006.
Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli podjetju, ne  sme  18. 
presegati 100.000 € v sektorju transporta, oziroma 200.000 € bruto za podro-
čje predelave in trženja v katerem koli obdobju treh proračunskih let (2. člen 
Uredbe komisije (ES) št. 1998/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri 
pomoči de minimis).

V. NADZOR IN SANKCIJE
Namensko uporabo sredstev po tem pravilniku spremlja in preverja pri preje-
mnikih občinska strokovna služba, pristojna za področje kmetijstva, lahko pa 
tudi druga oseba, ki jo pooblasti župan.
V primeru nenamenske porabe sredstev pridobljenih po tem pravilniku, mora 
prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi. Preje-
mnik izgubi tudi pravico do pridobitve drugih sredstev po tem pravilniku za na-
slednji dve leti v primerih, ko se ugotovi:

da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena,• 
da je upravičenec za katerikoli namen navajal neresnične podatke,• 
da je upravičenec za isti namen že pridobil fi nančna sredstva,• 
da je upravičenec odtujil (prodal) objekte, specialno mehanizacijo in opremo, • 
sofi nancirano iz nepovratnih sredstvih proračuna občine pred iztekom 5 let.

VI. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV ZA POSAMEZNE NAMENE, UPRAVI-
ČENI STROŠKI IN POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV
Prijave na razpis bodo ovrednotene na podlagi naslednjih meril, ki bodo upošte-
vana pri dodeljevanju proračunskih sredstev:
UKREPI
POMOČI SKUPINSKE IZJEME                
Ukrep 1: Naložbe v kmetijska gospodarstva 
Ukrep 2: Pomoč za zaokrožitev zemljišč 
Višina razpisanih sredstev za oba ukrepa znaša  43.557 €  

UKREP 1: Naložbe v kmetijska gospodarstva (Uredba komisije (ES) št. 
1857/2006)
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je sofi nanciranje naložb v lastno, primarno pridelavo kmetijskih 
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proizvodov, ki spadajo v naslednje sektorje: mleko, meso, jajca, med, poljščine, 
vino, sadje in zelenjava, hmelj, okrasne rastline in grmovnice, semena in ostali 
semenski material. S tem ukrepom se želi spodbuditi naložbe v higieno in dobro 
počutje živali, pridelovanje okolju prijazne hrane in izboljšanje delovnih pogojev. 
Sofi nancirale se bodo naslednje investicije:

posodobitve hlevov (gradbena in obrtniška dela, oprema stojišč, ležišč, pri-• 
vezov in boksov, električna oprema, prezračevalni sistemi, napajalni siste-
mi),
nakup in montaža nove tehnološke opreme za krmljenje,  molžo in izločke,• 
nakup nove  kmetijske mehanizacije in opreme,• 
prva postavitev oz. preoblikovanje obstoječih trajnih nasadov,• 
nakup in postavitve rastlinjakov, vključno s pripadajočo opremo,• 
adaptacije hlevov zaradi prilagajanja novo uvedenih standardov, temelječih • 
na zakonodaji ES,
nakup materiala, opreme in izgradnja pomožnih živinorejskih objektov,• 
postavitev pašnikov, • 
agromelioracijska dela, • 
namakalne sisteme v zasebni lasti in obnova pod pogojem, da taka naložba • 
vodi k zmanjšanju  prejšnje uporabe vode za 25 %,
naložbe v infrastrukturo na kmetijskih gospodarstvih (poljske, dovozne poti • 
in poti v trajnih nasadih na kmetiji, ki niso javno dobro).

Upravičenci:
nosilci kmetijskega gospodarstva – pravne in fi zične osebe, ki se ukvarjajo s • 
primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, imajo stalno bivališče oziroma 
sedež v občini, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti 
oz. v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine;
člani kmetijskega gospodinjstva, ki imajo stalno prebivališče na naslovu nosil-• 
ca dejavnosti – na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetij-
skih gospodarstev in ima sedež  ter kmetijske površine na območju občine.

Splošni pogoji upravičenosti:
upravičene so naložbe, ki pomenijo novo tehnologijo in inovativnost na po-• 
dročju varstva okolja,
kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodar-• 
stev (imeti KMG MID),
gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi • 
objektov, urejanju prostora in varstvu okolja,
naložba mora biti v skladu s standardi ES,• 
iz vloge mora biti razvidno, da kmetijsko gospodarstvo izpolnjuje čim več od • 
naštetih ciljev, in sicer: zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preu-
smeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti, ohranjanje in izboljšanje narav-
nega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje 
živali,
pomoč se lahko dodeli upravičencu, da omogoči doseganje minimalnih • 
standardov glede okolja, higiene in dobrega počutja živali,
izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del, opreme in tehnologijo paše ter • 
s predračunom,
izdelan načrt namakalnega sistema s predračunom ali načrt obnove pod • 
pogojem, da taka naložba vodi k zmanjšanju prejšnje uporabe vode za naj-
manj 25 %,
izdelan načrt ureditve poti (agromelioracije, ureditev poljskih in dovoznih • 
poti ter poti v trajnih nasadih, ki niso javno dobro) s predračunom,
do pomoči so upravičena kmetijska podjetja, ki niso podjetja v težavah.• 

K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno dokumentacijo:
mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna • 
strokovna služba,
ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma študijo ali • 
projektno dokumentacijo s predračunom,
v primeru investicij, povezanih z graditvijo objektov, ustrezna dovoljenja,• 
načrt namakanja,• 
za obnovo namakalnega sistema je potrebno priložiti dokazilo, iz katerega je • 
razvidno, da naložba vodi k zmanjšanju prejšnje porabe vode za 25 %,
v primeru agromelioracijskih del kopijo katastrskega načrta in program del, • 
ki ga pripravi pristojna strokovna služba.

Upravičeni stroški:
stroški posodobitve hlevov (gradbena in obrtniška dela, oprema stojišč, lež-• 
išč, privezov in boksov, električna oprema, prezračevalni sistemi, napajalni 
sistemi), 
stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme za krmljenje, molžo in • 
izločke, 
stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije in opreme,• 
stroški prve postavitve oz. preoblikovanje obstoječih trajnih nasadov,• 
stroški nakupa in postavitve rastlinjakov, vključno s pripadajočo opremo,• 

stroški adaptacije hlevov zaradi prilagajanja novo uvedenih standardov, te-• 
melječih na zakonodaji ES,
stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme za krmljenje, molžo in • 
izločke, 
stroški nakupa materiala, opreme in stroški izgradnje pomožnih živinorej-• 
skih objektov (sofi nanciranje izgradnje gnojnih jam in gnojišč zaradi izpol-
njevanja standarda »nitratna direktiva« ni možno),
stroški za nakup opreme za ograditev pašnikov z električno ograjo in pregra-• 
ditev pašnika na pašne čredinke, stroški nakupa opreme za ureditev napaja-
lišč za živino, 
stroški nakupa in postavitve opreme namakalnih sistemov ali obnova pod • 
pogojem, da taka naložba vodi k zmanjšanju prejšnje porabe vode za 25 %,
stroški odstranjevanja skal, zarasti, ravnanja zemljišča, nasipanja: stroški • 
strojnih storitev,
stroški urejanja, obnove in izgradnje dovoznih poti: stroški strojnih storitev,• 
agromelioracijska dela, ki ne pomenijo posega v prostor (za površine nad 0,3 ha), • 
postavitev večletnih nasadov: postavitev protitočne zaščite (za registrirane • 
trajne nasade nad 0,3 ha površine in 0.1 ha za jagodičje).

Podpore se ne dodelijo za:
davke, razne takse in režijske stroške,• 
stroške zavarovanja,• 
Stroške za refi nanciranje obresti,• 
za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije,• 
investicije, ki se izvajajo izven območja občine,• 
investicije, ki so fi nancirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije • 
in EU.

Finančne določbe:
do 40 % upravičenih stroškov,• 
najmanjši znesek dodeljene pomoči je 200 €, • 
najvišji znesek pomoči, dodeljen s strani občine posamezni kmetiji, ne sme • 
preseči 10.000 € v katerem koli obdobju treh proračunskih let,
največji znesek pomoči za urejanje kmetijskih zemljišč znaša do 40 % upravi-• 
čenih stroškov, oziroma največ do 1.000 € na hektar kmetijskega zemljišča,
najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu podjetju ne sme preseči • 
400.000 € v katerem koli obdobju treh proračunskih let.
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UKREP 2: Pomoč za zaokrožitev zemljišč (13. člen  Uredbe komisije (ES) 
št.1857/2006)
Namen ukrepa:
Zaradi neugodne posestne strukture kmetijskih zemljišč je namen ukrepa spod-
buditi večje izvajanje združevanj in menjav kmetijskih zemljišč na območju ob-
čine.
Upravičenci: 
Upravičenci do dodelitve pomoči za zaokrožitev zemljišč so nosilci kmetijskih 
gospodarstev, ki so  vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo kmetijske 
površine na območju občine.
Splošni pogoji upravičenosti:
Krijejo se stroški, nastali v tekočem letu.
Upravičeni stroški:
Stroški pravnih in upravnih postopkov ter geodetski stroški, ki nastanejo pri 
medsebojni menjavi  in zaokrožitvi izključno kmetijskih zemljišč. 
Finančne določbe: 
do 100 %  dejansko nastalih upravnih, notarskih stroškov in stroškov ponovne 
razmere zemljišč. Največji znesek pomoči znaša 5.000 € na kmetijsko gospodar-
stvo na leto, najmanjši znesek dodeljene pomoči pa je 50 €. 
Ukrep 3: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij 
Ukrep 6: Pokrivanje operativnih stroškov transporta z odročnih krajev 
Višina razpisanih sredstev  za oba ukrepa znaša  25.556  €  

UKREP 3:  Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (12. člen Uredbe komisije (ES) 
št.1857/2006)
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je sofi nanciranje zavarovalnih premij z namenom stimulirati po-
samezne kmete, da zavarujejo svoje posevke pred elementarnimi nesrečami, da 
s tem zmanjšajo posledice in tveganja, ki jih na posevkih naredijo naravne nesre-
če ter zmanjšajo izgube, nastale zaradi bolezni domačih živali.
Upravičenci:
Kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev in ima-
jo površine in sedež na območju občine.
Splošni pogoji upravičenosti:
Sofi nancira se zavarovalna premija v tekočem koledarskem letu, kot to določa 
Uredba o sofi nanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvo-
dnje na nacionalnem nivoju za leto 2008.
Upravičeni stroški:
Sofi nanciranje stroškov zavarovalnih premij.
Finančne določbe:
Višina sofi nanciranja občine je razlika med višino sofi nanciranja zavarovalne 
premije iz nacionalnega proračuna do 50 % opravičljivih stroškov zavarovalne 
premije za zavarovanje posevkov, plodov ter zdravja živali za primer bolezni.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 20 €, največji pa 1.000 € na upravičen-
ca na leto.

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

predložiti dokazilo o opravljenih tovornih transportih na odročnih obmo-• 
čjih, z navedbo razdalij,
predložiti seznam lokalnih odročnih prog, z navedbo razdalij in številom • 
prevozov letno,
zagotoviti ustrezen in kakovosten transport.• 

Upravičeni stroški:
Operativni stroški tovornega prevoza /km v odročnih krajih. 
Finančne določbe:

bruto intenzivnost pomoči do 50 % upravičenih stroškov za prevoz.• 
Skupna pomoč »de miminis«, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presega-
ti 100.000 € bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let.

Ukrep 4: Zagotavljanje tehnične pomoči 
Višina razpisanih sredstev  49.383  €  
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je omogočiti kmetom pridobivanje novih znanj za zagotavljanje 

ustrezne usposobljenosti in možnosti koriščenja storitev tehnične podpore v 
kmetijstvu, kar je temeljni pogoj za izvajanje primarne kmetijske dejavnosti.
Predmet ukrepa:

stroški usposabljanja in izobraževanja kmetov v okviru društvene dejavno-• 
sti;
izobraževanje, usposabljanje in informiranje kmetov in delavcev na kmetij-• 
skem gospodarstvu;
stroški nadomeščanja kmeta, kmetovega partnerja med boleznijo in dopu-• 
stom;
delovanje kmečke tržnice.• 
Upravičenci:• 
registrirana stanovska in interesna združenja in zveze, ki delujejo na podro-• 
čju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine;
organizacije, ki so registrirane za izvajanje tehnične pomoči na področju • 
kmetijstva;
nosilci kmetijskih gospodarstev in njihovi družinski člani, ki so vpisani v re-• 
gister kmetijskih gospodarstev in imajo kmetijske površine na območju ob-
čine.

Splošni pogoji upravičenosti:
Upravičenci pod prvo in drugo alineo prejšnjega odstavka, morajo k vlogi pre-
dložiti letni program dela, upravičenci pod tretjo alineo pa ustrezna dokazila. 
Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju in to na 
podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Če tehnično podporo zagotavljajo sku-
pine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije za vzajemno pomoč, članstvo 
v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do storitev. 
Upravičeni stroški:

stroški izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem go-• 
spodarstvu: stroški organiziranja in  programov usposabljanja;
stroški svetovalnih storitev: stroški honorarjev za storitve, ki ne spadajo med • 
trajne ali občasne dejavnosti, kot so: rutinsko davčno svetovanje, redne prav-
ne storitve ali oglaševanje, stroški organizacije forumov za izmenjavo znanj 
med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na njih: stro-
ški udeležbe, potni stroški, stroški izdaje publikacij, najemnine in opremlja-
nje razstavnih prostorov, materialni stroški priprave in dostave izdelkov za 
razstave, ocenjevanja pridelkov, simbolične nagrade, podeljene na tekmova-
njih do vrednosti 42 € /nagrado, vendar ne več kot 84 € za posameznika;
stroški na področju širjenja znanstvenih dognanj (prikazi in demonstracijski • 
poskusi, delavnice, forumi in predavanja za širšo javnost) pod pogojem, da 
posamezna podjetja, znamke ali poreklo niso imenovani, razen za proizvode 
iz Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 in št. 1493/1999;
stroški publikacij, katalogov, spletišč, ki predstavljajo dejanske podatke o pro-• 
izvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev danega proizvoda, če so informacije 
in predstavitve nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da se 
predstavijo v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska katalogov, kritje 
stroškov vzpostavitve internetne strani),
za nadomeščanje kmeta, kmetovega partnerja med boleznijo in dopustom se • 
upoštevajo le stroški dela najete delovne sile v obliki medsosedske pomoči;
za organizacijo kmečke tržnice se sofi nancirajo materialni stroški, ki so po-• 
vezani izključno s prodajo kmetijskih pridelkov, izdelkov domače obrti ter 
dopolnilnih dejavnosti s kmetij, in sicer stroškov postavitve prodajnih stoj-
nic, stroškov organizacije, promocije in ureditve prostora.

Podpore se ne dodelijo:
za že izvedene aktivnosti,• 
za aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine,• 
za stroške storitev povezanih z običajnimi operativnimi stroški, na primer • 
rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve in podobno.

Finančne določbe:
pomoč se dodeli do 100 % stroškov, • 
pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati ne-• 
posrednih plačil v denarju proizvajalcem,
kadar je tehnična pomoč namenjena upravičencem za dejavnost predelave • 
in trženja kmetijskih in nekmetijskih proizvodov, se upoštevajo določila pra-
vila »de minimis«. 

Ukrep 5: Investicije za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah (Uredba 
komisije (ES) št.1998/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de 
minimis)
Višina razpisanih sredstev  18.519  €  
Namen ukrepa:
Z ukrepom se želi ustvariti pogoje in možnosti za ustvarjanje novih delovnih 
mest ter realizacijo poslovnih idej članov kmečkega gospodinjstva. Namenjen je 
investicijam, ki so potrebne za začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti ali za 
posodobitev in modernizacijo že obstoječe dopolnilne dejavnosti, in sicer:
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predelavi kmetijskih proizvodov (sadja, zelenjave, žit, mleka, mesa, lesa, ze-• 
lišč, …),
turizem na kmetiji,• 
dejavnosti (storitve in izdelki), povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji,• 
pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov na kmetiji,• 
kompostiranje organskih snovi.• 

Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmečkega gospodinjstva, ki se ukvarjajo, 
ali se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu, ki 
je vpisano v register kmetijskih gospodarstev  ter  ima sedež in kmetijske površi-
ne na območju občine.
Splošni pogoji upravičenosti:

upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejav-• 
nosti, določene v javnem razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo 
o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji 
(Ur.l. RS, št. 61/2005),
dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj • 
naslednjih 5 let po investiciji, ki se sofi nancira.

K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo:
fi na• nčno konstrukcijo investicije s planom izvedbe oz. dokončanja le-te,
pravnomočno gradbeno dovoljenje (če gre za gradnjo objekta) oz. lokacijsko • 
informacijo (če gre za adaptacijo objekta),
predračune za nakup strojev ali opreme oz. predračune o potrebnih delih • 
(vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca dopolnilne 
dejavnosti; v primerih, da je kmetija vključena v sistem DDV, mora biti vlaga-
telj (nosilec) davčni zavezanec),
fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo re-• 
gistriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto po zaključeni investiciji v 
primeru, če le-ta še ni registrirana, 

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

Upravičeni stroški:
vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta,• 
stroški nakupa nove opreme in strojev, razen traktorjev,• 
stroški promocije,• 
splošni stroški.• 

Finančne določbe:
najvišji delež dodeljene pomoči znaša do 50 % upravičenih stroškov investi-• 
cije za posamezne vrste dopolnilnih dejavnosti,
skupna pomoč iz občinskega proračuna posameznemu kmetijskemu gospo-• 
darstvu ne sme  preseči 10.000 € v katerem koli obdobju treh proračunskih 
let

UKREP 7: Razvoj in obnova vasi
Višina razpisanih sredstev  35.470 €  
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je izboljšanje življenjskih pogojev v krajevnih skupnostih z razvo-
jem dobrin splošnega pomena za zaokroženo podeželsko območje. Z ukrepom 
razvoja in obnove vasi želimo prispevati k privlačnosti vaškega okolja kot bivanj-
skega prostora in potenciala za razvoj drugih dejavnosti, in sicer:

izgradnja in ureditev prostorov za trženje lokalnih pridelkov,• 
urejanje površin, ki služijo skupnim namenom v podeželskih naseljih (npr. • 
avtobusna postajališča, javne rekreacijske površine, ipd.),
obnavljanje in izgradnja večnamenskih objektov skupnega pomena za med-• 
generacijsko druženje in drugo prostočasno dejavnost lokalnega prebival-
stva.

Upravičenci: 
Krajevne skupnosti, javni zavodi in nevladne organizacije.
Splošni pogoji upravičenosti:
Upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za izvedbo investicije skladno z ve-
ljavno zakonodajo. Prav tako morajo imeti izdelan program razvoja. Investicijo 
mora upravičenec izvesti na območju občine. Krijejo se stroški, nastali v teko-
čem letu.
Upravičeni stroški:
Kot upravičeni stroški se priznajo vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo, nabavo 
nove opreme ter ostali splošni stroški, ki so neposredno povezani z investicijo. 

Na podlagi Pravilnika o podeljevanju priznanj KS 
Trebnje, Svet KS Trebnje objavlja             

JAVNI  POZIV

za  vložitev predlogov za podelitev priznanj KS Trebnje v letu 2008

I. PREDMET POZIVA: 
Vložitev pobud  oz. predlogov za podelitev priznanj KS Trebnje v letu 
2008.

II. NAMEN PRIZNANJ:
Priznanje je namenjeno krajanom, ki so pomembno pripomogli k napredku 
v krajevni skupnosti.

III.  POSTOPKI ZA PODELITEV PRIZNANJ:
Pobude za podelitev priznanj lahko predložijo krajani, društva, skupine ali 
organizacije iz območja KS Trebnje. Pobuda mora  biti pisno utemeljena in 
mora vsebovati: 
• ime in priimek oz. naziv, točen naslov pobudnika,
• ime in priimek oz. naziv, točen naslov kandidata za priznanje,
• podrobno utemeljitev pobude  ter morebitna mnenja organov in organiza-

cij, ki pobudo podpirajo.

IV. POGOJI  ZA PODELITEV PRIZNANJ:
Pri podelitvi priznanj KS Trebnje imajo prednost tisti predlagani, ki so v te-
kočem ali prejšnjem letu izjemno doprinesli k razvoju krajevne skupnosti 
Trebnje ali so v tem času imeli ali praznovali pomemben jubilej.
V posameznem letu se podeli največ štiri priznanja.

V. ROK ZA ODDAJO POBUDE: do 10. 05. 2008

VI. NASLOV ZA ODDAJO PREDLOGA:
Pobudo  dostavite ali oddajte kot priporočeno pošiljko  po pošti na naslov:
KRAJEVNA SKUPNOST TREBNJE, Rimska cesta 33, 8210 Trebnje – z 
oznako: NE ODPIRAJ –  POBUDA ZA PODELITEV PRIZNANJ. 

Predsednik Sveta KS Trebnje:
Peter Agnič
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Trebnje v sprejemni pisarni (soba št. 2), na Oddelku za gospodarstvo ali na inter-
netni strani  http://www.trebnje.si/. 
Izvajalci ali organizatorji razpisanih ukrepov morajo k vlogi priložiti pisno po-
nudbo za izvedbo v programu določenih nalog in predvideti višino potrebnih  
sredstev ter vso dokumentacijo, s katero dokažejo izpolnjevanje pogojev za po-
samezne ukrepe, določene v tem razpisu. 
K vlogi morajo poleg posebnih dokazil, določenih pri posameznem ukrepu, pri-
ložiti še fotokopijo subvencijske vloge za leto 2008.
Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene in oddane na predpisa-
nih obrazcih z vsemi zahtevanimi dokazili. Razpis in obrazci so objavljeni tudi na 
internetni strani Občine Trebnje  http://www.trebnje.si/ .
Nepopolne vloge in vloge, ki ne bodo oddane v roku ali ne bodo ustrezale pogo-
jem iz tega razpisa, bodo s sklepom župana zavrnjene in ne bodo obravnavane v 
postopku dodelitve sredstev. 
Strokovna komisija bo opravila pregled prispelih vlog in pripravila predlog 
prejemnikov pomoči. Komisijo sestavljajo člani Odbora za kmetijstvo in goz-
darstvo pri Občinskem svetu Občine Trebnje. O dodelitvi sredstev po tem 
razpisu odloča na predlog strokovne komisije, župan Občine Trebnje s skle-
pom. Medsebojne obveznosti med Občino Trebnje in upravičencem se uredi-
jo s pogodbo.

VIII. DODATNE INFORMACIJE
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo po telefo-
nu vsak delovni dan na telefonski številki 07/ 348-11-38 (Silva Slak), e-naslov: 
silva.slak@trebnje.si, ali v prostorih Občinske uprave Trebnje, Oddelek za gospo-
darstvo, II. nadstropje, pisarna št. 20.

IX. ROK, DO KATEREGA MORAJO BITI VLOŽENE VLOGE
Vloge morajo biti oddane:
do 30. 05. 2008 oz. do porabe sredstev na posameznih postavkah, vendar najka-
sneje do 10. 9. 2008; za ukrep št. 10 najkasneje do 10. 09. 2008.
 

Župan Občine Trebnje
Alojzij Kastelic

Podpore se ne dodelijo:
Omejitve se nanašajo na plačilo davkov, carin in dajatev, prevoznih sredstev, stro-
škov poslovanja, bančnih stroškov, stroškov garancij, rabljene opreme in naložb 
za zasebno rabo.
Finančne določbe:
Najvišja stopnja pomoči znaša do 50 % priznane vrednosti investicije, ki se dolo-
či glede na sprejeta sredstva proračuna in števila upravičencev.

UKREP 8: Štipendije na področju kmetijstva
Višina razpisanih sredstev znaša  12.519  €  
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je fi nančna pomoč pri izobraževanju dijakov srednjih kmetijskih 
šol, naslednikov kmetij in s tem dvigovanje izobrazbenega nivoja naslednikov 
kmetij. 
Pogoji za pridobitev sredstev: 

izjava lastnika kmetije, da bo prosilec prevzemnik kmetije,• 
izjava, da prosilec ne prejema druge štipendije ali pomoči,• 
kopija zadnjega šolskega spričevala,• 
potrdilo o šolanju.• 

Dodatni pogoj za pridobitev sredstev:
Prednost pri dodelitvi imajo prosilci, katerih starši imajo edini vir dohodka iz 
kmetijske dejavnosti in prosilci z manjšimi dohodki na družinskega člana.
Upravičenci:

udeleženci izobraževanja poklicnih in srednjih kmetijskih šol, ki so predvide-• 
ni za naslednike kmetij.

Finančna določbe:
Višina štipendije se letno usklajuje z višino drugih štipendij, ki se izplačujejo iz 
občinskega proračuna in bo določena na podlagi sprejetih sredstev proračuna, 
števila prijavljenih kandidatov in zadnjega šolskega uspeha posameznega kandi-
data, vendar ne več kot 120 € /mesec.

VII. VSEBINA VLOGE
Vlagatelji izpolnijo in oddajo vloge na sedežu Občine Trebnje, Goliev trg 5, 8210 
Trebnje, in sicer obvezno na predpisanem obrazcu »Vloga za dodelitev sredstev 
na področju kmetijstva v občini Trebnje za leto 2008«, ki jih dobijo na Občini 
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Na oddelku za dementne v trebanjskem domu starejših občanov dela An-
tonija Krmelj, ki je po poklicu bolničarka – negovalka. V prostem času gre 
rada v hribe, pomaga možu v vinogradu, smuča in jadra. Rada pa tudi riše. 
V enem letu je ustvarila okoli 15 slik. Nekaj svojih del je prvič postavila na 
ogled v domu starejših ob 8. marcu. Slike so tamkajšnje stene krasile več kot 
en mesec.

Kako ste začeli ustvarjati?
Ko sem še delala v vrtcu, sem rada risala. Potem sem imela otroke in ni 
bilo časa. Z leti pa najbrž pride navdih. Večkrat sem kaj narisala na papir. 
Za rojstni dan pa so me otroci presenetili; kupili so mi stojalo, platno in 
barve. Rekli so mi: »Boš kar na platno kaj narisala.« Potem sem imela pa 
materiala toliko, da sem res začela risati. Nekaj slik sem podarila in so bili 
ljudje nad njimi navdušeni, kar mi je dalo navdih in motivacijo, da ustvar-
jam še naprej.
Kaj najraje ustvarjate?
Ko nekaj vidim, tisto potem narišem. Moram nekaj opazovati. Najraje 
ustvarjam tihožitje, naravo. Najbolj so mi pri srcu rože. Zdaj rišem gozd 
– predstavlja veselo jesen, uporabljam žive barve. Človeka kar zamika, da 
bi stopil v sliko in se tam sprostil. Sicer pa so bile na moji prvi sliki sončni-
ce. To so moje najljubše rože. 
Kdaj predvsem ustvarjate?
Čez vikende ne, predvsem čez teden. Iz službe pridem psihično utrujena, 
zagledam barve in začnem kaj risati. Ob tem se popolnoma sprostim. 
Dve uri hitro mineta, pozabim na čas. Včasih cel teden ne narišem nič. 
Moram biti sama, razpoložena in imeti čas. Rada imam mir in me moti, 
če me kdo opazuje. Poleti rišem tudi na vikendu v Šmavru, kjer imam mir 
in sem v naravi. 
Koliko časa porabite, da naredite eno sliko?
Slika ni nikoli končana. Ko jo gledam, vedno še nekaj najdem in vedno kaj 
dodam. Ko že mislim, da je končana, vidim, da še kaj manjka.
Vaše slike izžarevajo tople in svetle barve.
Po naravi sem vesel človek. Rada se razdajam, rada imam ljudi. Ko slikam, 
to preko barv prenašam na papir, na platno. Mogoče uporabljam preveč 
žive barve, a takšne so mi všeč.
Modra barva je moja barva, uporabljam pa rada tudi rumeno, rdečo in 
roza. Na papir jih rada dam, nosim jih pa ne. 
Včasih se mi zdi, da so barve preveč kričeče, pa sliko popravim in jo pre-
rišem, a mi ni všeč. Jo moram še enkrat popraviti. Zdi se mi, da slika, če je 
pretemna, človeka zamori. 
Rada bi se udeležila kakšnega tečaja s konkretnimi napotki. Drugače pa 
vsako sliko, ki jo vidim, opazujem. Vsaka je na svoj način zanimiva. 
V domu starejših ste pripravili svojo prvo razstavo.
Vsi so bili nekako presenečeni, da rišem, ker sem začela risati naskrivaj. 

Pogovor z Antonijo Krmelj
Rada uporablja žive barve

Nisem hotela, da kdo vidi moje slike, ker nisem vedela, kakšen bo odziv. 
Potem pa sem jih le pokazala in videla, da so bili kar navdušeni. Bila sem 
vesela, ko so mi v službi rekli, da lahko razstavim svoje slike. Sodelavci in 
stanovalci so bili presenečeni. Tudi direktorica je bila navdušena in takoj 
ponudila, da bo odkupila eno sliko za DSO. Vse to mi daje zagon in ener-
gijo za nadaljnje ustvarjanje.
Razstavo sem sprva mislila imeti le dva tedna, potem pa mi je sodelavka 
Mateja Vidmar rekla, naj jih še malo pustim, če jih ne potrebujem, ker jih 
v domu tako z veseljem gledajo. Razstavo so si poleg stanovalcev doma 
ogledali tudi njihovih svojci. Odziv je bil res dober. Presrečna sem, tako da 
bom še pripravila kakšno razstavo.
Ena gospa mi je rekla: »Veste, jaz sem kar sedela tam. Tako sem se odpo-
čila. Čisto sem pozabila na vse. Prav srečna sem bila, ko sem gledala vaše 
rože.«
Slikate predvsem zase?
Najprej sem slikala zase, za svojo dušo. Je dober občutek, da lahko svoja 
občutenja izrazim na papirju. Vsaka slika mi zato nekaj pomeni in se kar 
težko ločim od nje. Potem sem si pa rekla, da bi kakšno komu podarila. 
Tako sem eno dala prijateljici in je bila navdušena. Slika je lepo darilo, 
lahko jo obesiš kamorkoli. 
Narisala sem salamo, kruh, vrček in vino. To sliko sem podarila na salami-
adi. Dobil jo je tretje uvrščeni. Ljudje so bili nad njo navdušeni.
Zaradi razstave bi radi nekateri slike celo kupili. Ena gospa mi je rekla, da 
bi kupila slike, ki so bile razstavljene na mizi, da bi jih dala v otroško sobo. 
Rekla sem ji, da se lahko pomeniva šele po razstavi. To pa ni bil edini pri-
mer. Prvič sem se srečala s tem, da želijo kupiti moje slike. Kar ne vem, 
kako naj jo prodam. Že to je lepo, da prvič pripraviš razstavo, kaj šele, da 
so ljudem tako všeč, da jih želijo kupiti!

Živa Zakšek

Antonija Krmelj
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Spletaj mi pušeljc
Kulturno umetniško društvo Popotovanje Frana Levstika Čatež je v sobo-
to, 29. marca, priredilo nepozaben večer, ki so ga poimenovali Spletaj mi 
pušeljc. Mešani pevski zbor KRES letos praznuje deseto obletnico uspe-
šnega delovanja, zato je bil ta koncert prvi iz niza predvidenih nastopov 
vestnih čateških kulturnikov.
Večer sta z narodnozabavnimi skladbami na diatonični harmoniki in vio-
lini pričela mlada Aljaž in Sabina Babič in publiko že na začetku pripravi-
la k veselemu razpoloženju. Nadaljeval je zbor, ki se je za letošnji koncert 
še prav posebej potrudil, saj je občinstvo presenetil s pesmimi v sloven-
skem, angleškem in latinskem jeziku. Posebno presenečenje večera je bil 
prav gotovo Venezuelec Diego Barrios Ross, ki pa že trinajst let živi v va-
sici Tihaboj. Pevec, igralec, plesalec, glasbeni pedagog je v španščini, itali-
janščini, angleščini in slovenščini zapel osem pesmi, s katerimi je »dvignil 
na noge« nabito polno dvorano hvaležnih poslušalcev.
V drugem delu večera sta se nam s Kreslinovima skladbama, prirejenima 
za violino, predstavili Sabina Babič in Nika Benedičič. Simpatični pove-
zovalec je s spretno in duhovito predstavitvijo nastopajočih poskrbel za 
smeh v dvorani. Kulturno umetniško društvo se je ob koncu uspešnega 
koncerta zahvalilo prvi pevovodkinji zbora Valeriji Rančigaj in sedanji 
Katji Jarm, prejšnjima predsednicama zbora Saši Sladič in Tatjani Bregar 
ter sedanji predsednici Tjaši Benedičič. 
Predsednik kulturne sekcije pri DU z Mirne Tone Kotar se je s šopkom 
zahvalil organizatorjem in nastopajočim za čudovit večer, čestital k okro-
gli obletnici in jih povabil k sodelovanju društev na kulturnem področju. 
Za še eno presenečenje so poskrbeli Zagriški fantje, ki so zboru KRES 
poklonili sliko in cvetje.
Prijeten večer se je ob kapljici cvička, kruhkih, okusnem pecivu in ob zvo-
kih harmonike ter pesmi nadaljeval še dolgo v noč.
Spletanje čateškega kulturnega pušeljca ter razrez slastnega kolača kul-
turnih drobtinic je bilo tega večera zelo zanimivo in uspešno.

D. Z.

Zlato priznanje sopranistki Jerici
V Celju je marca potekalo državno tekmovanje mladih slovenskih 
glasbenikov (TEMSIG) tudi v disciplini petje. Najmlajša udeleženka  
je bila naša občanka Jerica Steklasa, ki je v 1. kategoriji med 26 naj-
boljšimi pevci, že preizkušenih na regijskih tekmovanjih v februarju, 
dosegla zlato priznanje in 3. nagrado. Žirijo je prepričala s svojim gla-
som in interpretacijo v treh pesmih: C. A. Franca: PANIS ANGELI-
CUS, G. Caccini: AMOR CHE ATTENDI in R. Simoniti: USPA-
VANKA. Njena mentorica je profesorica Doroteja Cestnik Spasić, s 
klavirjem pa jo spremlja profesorica Suzana Zorko.
Jerica je dijakinja 1. letnika umetniške gimnazije na Srednji glasbeni 
in baletni šoli v Ljubljani in hkrati obiskuje dva oddelka: petje in glas-
beni stavek. Ljubezen do petja jo spremlja že od najzgodnejšega otro-
štva, takšen uspeh na državnem tekmovanju, ki je potrjen z zlatim 
priznanjem, pa ji bo gotovo še dodatna spodbuda za nadaljevanje že 
utrjene glasbene in pevske poti.

Urška Steklasa

Datum in ura Prireditev Kraj
1. – 30. 4. 2008 Mesečna uganka VSE ENOTE

Ponedeljek, 21. 4. 2008
14.00 – 17.00

Svetovalna točka – zaposlitveni kotiček
Center vseživljenjskega učenja TREBNJE

Ponedeljek, 21. 4. 2008
17.00

Zaključek bralnih značk
Jurčkov nahrbtnik in Zvesti bralec –

podelitev priznanj
Gost: Andrej Rozman - Roza

TREBNJE

Ponedeljek, 28. 4. 2008
14.00 – 17.00

Svetovalna točka – zaposlitveni kotiček
Center vseživljenjskega učenja TREBNJE

Ponedeljek, 28. 4. 2008
17.00

Ura pravljic
Pripovedovalka: Jerica Črešnar TREBNJE

Torek, 29. 4. 2008
17.00

Ura pravljic
Pripovedovalka: Jerica Črešnar MIRNA

PROGRAM PRIREDITEV V KNJIŽNICI PAVLA GOLIE TREBNJE

OŠ Mirna in tovarna Dana z roko 
v roki za čistejšo vodo

V mesecu marcu sta ob svetovnem dnevu voda tovarna Dana in OŠ 
Mirna razpisali natečaj na temo »VODA«. Učenci OŠ Mirna smo se 
natečaja udeležili z likovnimi in literarnimi izdelki. 
Le-te je ocenjevala petčlanska komisija, ki so jo sestavljali predstavni-
ki Dane, OŠ Mirna in Krajevne skupnosti. 
Zaključna prireditev, na kateri so razglasili rezultate natečaja in pode-
lili nagrade, je potekala v tovarni Dana, kamor so nas prijazno pova-
bili na dan odprtih vrat.
Podelitev je spretno vodila naša učenka Elvira Žagar, kratko in jedr-
nato pa sta nas nagovorila
direktor Dane, Marko Hren, in predsednica Krajevne skupnosti Mir-
na, Barica Kraljevski, ter podelila privlačne nagrade učencem, ki so se 
pri svojih izdelkih v okviru natečaja  najbolje odrezali. Gospa Barica 
Kraljevski je poudarila, da je bilo med toliko dobrimi izdelki resnično 
težko izbrati najboljše, kljub temu pa je bilo delo komisije prijetno. 
Nagrajeni izdelki so bili razstavljeni v prireditvenem šotoru. Najbolj-
še je tovarna Dana nagradila s kartami za polet z balonom in košara-
mi ter vrečkami z Daninimi izdelki.
Po podelitvi je sledil še ogled tovarne, ki so ga uslužbenci Dane kljub 
velikemu številu obiskovalcev odlično izpeljali. Razdelili so nas v 
manjše skupine, nadeli smo si zaščitne kape in plašče, vodje pa so nas 
na naši starosti primeren in zanimiv način popeljali skozi del proizvo-
dnih obratov, kjer nas je osupnila moderna tehnologija. Večina je tudi 
prvič videla, od kod pravzaprav prihaja slovita Danina voda.

Renata Bevec, Kristina Gregorčič, Maruša Stare 
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Območno srečanje gledaliških
in lutkovnih skupin
Trebanjska območna izpostava Javnega sklada RS za kulturne dejavno-
sti je 18. marca v mokronoškem kulturnem domu organizirala območ-
no srečanje gledaliških skupin. Predstavili so se skupina podaljšanega 
bivanja OŠ Trebnje s predstavo Muca Copatarica z mentorico Antonijo 
Rot, skupina Sončki iz Vrtca Trebnje so se predstavili s predstavo Pla-
šček za Barbaro z vodjo Eriko Žalec in skupina Slončki s predstavo Me-
lje, melje mlinček z vodjo Magdo Zakrajšek, dramska skupina OŠ Mirna 
z mentorico Dragico Hazdovac  se je predstavila z Golievim Jurčkom 
ter dramska skupina OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert pod mentor-
stvom Katje Kramer, ki se je predstavila s predstavo Dobri snežak. 
Srečanje je strokovno spremljala Maja Gal Štromar, ki je po ogledu vseh 
predstav na območju Dolenjske, Bele krajine in Posavja izbrala predsta-
ve za regijsko srečanje, ki je potekalo 9.  in 10. aprila v Sevnici. Za to 
srečanje sta bili izbrani tudi skupina podaljšanega bivanja OŠ Trebnje 
in dramska skupina OŠ Mirna.  
Konec marca pa je v trebanjskem kulturnem domu potekalo še ob-
močno srečanje lutkovnih skupin, kjer so 5 skupin: LS Mokre tačke 
KUD Emil Adamič Mokronog, LS Fedrčki OŠ Mokronog, Sončki iz 
Vrtca Trebnje ter Vrtičkarice Vrtca Trebnje. Tudi to srečanje je spre-
mljala gospa Maja Gal Štromar in za regijsko srečanje lutkovnih skupin, 
ki bo 22. aprila potekalo v Šmarjeti, izbrala LS Mokre tačke iz Mokro-
noga, LS Fedrčki iz OŠ Mokronog ter LS Vrtičkarice iz Vrtca Trebnje. 

Naivna umetnost in Galerija 
likovnih samorastnikov danes

V okviru Galerije likovnih samorastnikov Trebnje je bila 22. februarja orga-
nizirana okrogla miza z naslovom Naivna umetnost in Galerija likovnih 
samorastnikov danes. Njen je bil predstaviti preteklost in razvoj naivne 
umetnosti v slovenskem prostoru, njene vpetosti v obstoječi prostor likov-
nega ustvarjanja in ovrednotenje ter skozi diskusijo poiskati njen pomen v 
21. stoletju – dobi novih medijev in tehnologij.  Mirko Juteršek je podal 
zgodovinski pregled naivne umetnosti. Delovanje trebanjske galerije in or-
ganiziranje taborov se je morda pozno priključilo umetniškemu vrenju, 
vendar pa je nastala zelo dragocena zbirka skoraj tisoč del domačih in tujih 
priznanih likovnih mojstrov, ki ne predstavlja zgolj lokalne kulturne dedi-
ščine, temveč je nacionalnega pomena.  Sogovorniki niso bili enotni, ali je 
naiva še živ umetnostno zgodovinski pojav ali ne. Prav tako so bili nekoliko 
v zadregi pri opredelitvi tega sloga, saj se stroka na Slovenskem še ni siste-
matično in poglobljeno lotila obravnave pojava. Če je za umetnostne zgo-
dovinarje naiva preživet pojav, je za ustvarjalce in občinstvo to še kako živa 
stvar, saj likovno ustvarjanje in izražanje nikoli ne presahne. Zaključek okro-
gle mize bi lahko strnili v dejstvo, da ima galerija zanimiv in bogat fond, ki 
ga je potrebno prečistiti in strokovno opredeliti. Prav tako je potrebno začr-
tati nove programske smernice in galerijo ter njene dejavnosti promovirati 
v javnosti.  

Galerija likovnih samorastnikov Trebnje

Marjeta Uhan sprejela kmečke žene 
iz Trebnjega 

Društvo kmečkih žena Tavžent roža iz Trebnjega je na materinski dan na 
povabilo poslanke Marjete Uhan obiskalo Državni zbor. Članice društva 
so si ogledale parlament, nato pa jih je sprejela poslanka Uhanova in jim 
predstavila delo poslancev (zakonodajne veje oblasti). Članice so bile 
navdušene nad sprejemom in so z veseljem poklepetale predvsem o kme-
tijski zakonodaji in o delu odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
ki mu predseduje ga. Uhan. Po ogledu parlamenta so odšle še na ogled 
stare Ljubljane, stolnice in gradu.

Jožica Grmovšek

Lastniki psov lahko pomagamo
Tokrat vam želimo podati nekaj pomembnih dejstev o kastraciji in 
sterilizaciji vaših ljubljencev. Z omenjenima posegoma lahko namreč 
prav vsak lastnik psa (tudi mačka) pomaga preprečiti veliko nežele-
nih pojavov. Predvsem se s takšnimi posegi zmanjša število nezažele-
ne brejosti in posledično zapuščenih živali. 
Pri nekaterih psih v puberteti opazimo zelo nesocialno obnašanje. 
Zaradi močnega spolnega nagona so agresivni do ostalih samcev in 
celo do lastnika. Psi postanejo v času gonitve psic v bližnji (in daljni) 
okolici neješči, pogosto tulijo, zavijajo in se potepajo. Tako so redne 
žrtve prometni nesreč, pretepov z drugimi samci, izgubljenosti in po-
dobno. Z zgodnjo kastracijo psa pa te težave preprečimo. Najbolj pri-
meren čas je pri starosti 6 mesecev. Tudi za kasneje ni starostne ome-
jitve, vendar lahko po pozni kastraciji pes ohrani nekaj spolnega 
nagona. V vsakem primeru pa lastniki po kastraciji opažajo večjo na-
vezanost psov, bolj se držijo doma in so manj agresivni. 
Pri sterilizaciji psice pa velja v prvi vrsti omeniti pozitiven vpliv na 
njeno zdravje. Psica po posegu nima težav z navidezno brejostjo, vne-
tjem maternice, rakavimi tvorbami na jajčnikih in maternici ter ra-
zvojem tumorjev na mlečni žlezi. V kolikor psico steriliziramo že 
pred prvo gonitvijo (starost 6 mesecev), je možnost tumorja na mleč-
ni žlezi skoraj zanemarljiva. Poleg tega sterilizacija pri psicah trajno 
prepreči gonitvene cikluse in nezaželene brejosti.

Kinološko društvo
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Komentar v razmislek in izziv

Naiva je mrtva, živela naiva
Minuli  dan je v  Galeriji likovnih samorastnikov v Trebnjem potekala 
okrogla miza z naslovom Naivna umetnost in Galerija likovnih samora-
stnikov danes.  Z eminentnimi gosti, kot so profesor dr. Mirko Juteršek, 
muzejski svetnik in direktor Mestne galerije Ljubljana, Aleksander Bas-
sin, muzejski svetovalec v Dolenjskem muzeju, Jožef Matijevič, višji kon-
servator Dušan Štepec, dr. Miklavž Koželj in drugi. Zanimiva tema, ki pa 
je bila namenjena očitno le sama sebi in povabljenim sodelujočim. Kljub 
več kot 400 vabilom se je okrogle mize udeležilo vsega skupaj okoli 15 
ljudi, 15 pa je bilo prisotnih po 'službeni dolžnosti'.
Ni bilo nobenega svetnika, ne župana, še Ciril Pevec in Janez Gartner, kot 
tesna  sopotnika galerije nista prišla. Kje je problem? Ali galerija in naivna 
umetnost kot taka nikogar več ne zanima, je preživela ali je celo mrtva?  
Pokojna, kot je prepričan Aleksander Bassin.  
Bo trebanjska galerija slej kot prej postala le ena izmed mnogih razstavnih 
prostorov, ki bo kljub vsemu bogastvu umetniškega fonda, namenjena le 
nabiranju prahu na okvirjih, pokopališče neke umetnosti in nekega časa? 
Akademski razpravljalci so hiteli pokopavat naivno umetnost, razen   Ma-
tijeviča in Štepca, s tem, da bi slednji v to dejavnost vključil kar vse ljudske 
umetnike, kar spet ne gre. Pa čeprav je po drugi strani spet res, da vsaj ne-
kateri stalni gostje na vsakoletnih taborih tudi ne sodijo med 'naivce' ... 
Gospodje moji, naj vas vprašam. Ali je v krizi le naivno slikarstvo ali je v 
krizi likovna dejavnost nasploh? Aleksander Bassin je rekel, da se v likov-
no umetnost vlaga premalo denarja in ni zanimiva za ljudi. Povsem mo-
goče, ampak v vsem tem so v veliki meri krivi delavci v tej dejavnosti in 
umetniki, ker imajo previsoko leteče cilje, tudi komercialno, ker so eno-
stavno nezanimivi za množice, ker so kot osebe iz tretjega sveta. In to leti 
tudi na sodelujoče na zadnjih taborih likovnih samorastnikov. Enostavno 
se 'zabubijo' v galerijo, devetdesetim odstotkov prebivalcev občine Treb-
nje se niti ne sanja o kakšnih samorastnikih in njihovem likovnem taboru. 

Temeljno vprašanje je, zakaj se zabubijo? Zaradi svoje vehemence ali zato, 
ker organizator ne zna najti druge poti? Mislim, da vsaj v veliki meri velja 
slednje.
Ena izmed pobud za nastanek naivnega slikarstva je bila tudi želja, kako 
umetnost približati ljudem. Tako ustvarjalcem kot ostalim. Naivno slikar-
stvo je v tem smislu tudi po zaslugi politike prehodilo velike korake, dose-
glo vrh in se potem začelo vse bolj komercializirati in šlo celo tako daleč, 
da  danes nekateri naivci rišejo avtorske replike.  'Štancajo' slike, potem pa 
narišejo enkrat krevljast in drugič raven nos ter za drag denar prodajo 
slike in gojijo naivo.  Naivo kupcev, ampak to tudi približno ne velja za vse 
ustvarjalce na taboru oziroma taborih. 
Naivno slikarstvo je v vseh teh letih dobilo pomemben status. Če rečemo 
enostavno, so na vrhu piramide akademci,  ki po prepričanju likovnih kri-
tikov edini nekaj veljajo in so spoštovanja vredni, na drugem mestu so 
naivci, pripadniki dejavnosti, ki je po Bassinovem mnenju danes v Slove-
niji ni več in je pokojna, na tretjem mestu pa ljubiteljski slikarji. Ki so spet 
po prepričanju številnih kritikov povsem nepomembni. Pa še zdaleč ni 
tako.  
Potegnimo črto pod vse to. Ljubiteljsko slikarstvo sodi le pod kozolce, na-
iva je mrtva in kaj nam potem še ostane? Akademsko slikarstvo v neznani 
dimenziji in nezanimivo za širše množice. Umetnost niso le galerije, ki so 
kot namenjene le temu, da v njih kot mrtveci visijo slike, obiskuje pa jih 
tako ali tako nihče, umetnost niso le akademski slikarji, umetnost je eno-
stavno nekaj, kar je lepo. Rečeno enostavno in preprosto. In ima tisoč 
obrazov. Tudi zato bi se ob dilemah o likovni umetnosti morali začeti po-
govarjati o koreninah in vprašanju prvih korakov te dejavnosti. Kako 
umetnost spet približati ljudem. To sporočilo s te okrogle mize, ki je iz-
zvenela med štirimi stenami trebanjske galerije, je temeljno. Naiva je zra-
sla iz ljudi in za ljudi, je šola življenjskih izkušenj in talentov, ki se je dvigni-
la skoraj do veljave akademcev in tudi v tem je njen pomen. 
Beseda o tem, da je umrla, bo morda spet vzpodbudila  umetnike širokih 
duš k ustvarjanju, ne neke 'new age'  naive ali kaj podobnega, ampak naive 
današnjega dne. Ne zaradi konkuriranja akademcem, ampak le zaradi 
ustvarjanju nečesa zase in za ljudi. Tudi zato, ker se je smislu približevanja 
likovne umetnosti širšim množicam odpovedala celotna likovna stroka. 
Strokovna in žal tudi naivna. In zato je izziv na dlani. Za ustvarjalce iz vse 
Slovenije in tudi drugih držav, ki so štirideset let prihajali v Trebnje, za 
Trebanjce in Dolenjce ter po svoje za vse prebivalce naše države. In še 
posebej tudi za vse prebivalce občine Trebnje. Za vse nas, ki imamo v tej 
galeriji zbrano bogastvo štiridesetih let likovne dejavnosti, ki se je v neki 
zgodovini najširše odprla. Potrebno je najti nove sile in nove ideje, kako 
naprej. Ne v vehemenci velepomembnih likovnih ustvarjalcev, ampak sli-
karjev, ki rišejo za svojo dušo, ki ustvarjajo za druge. 
Naiva je mrtva. Akademci, ki je niso niti ustvarili, so jo že pokopali. Naiva 
se je rodila iz ljudi za ljudi  in  tudi zato: Naiva je mrtva. Živela naiva. 

Tomaž Bukovec

Večerna zarja
Tri učenke literarno-novinarskega krožka OŠ Veliki Gaber smo se v 
sredo, 6. 2., odzvale povabilu naših starejših krajanov, ki se družijo v 
skupini Večerna zarja. Ta šteje trinajst članov, vodi pa jih ga. Jožica 
Štremfelj. Njihovo srečanje je bilo pred slovenskim kulturnim prazni-
kom, zato so se pogovarjali o pesniku Francetu Prešernu. Pripovedo-
vali so njegove pesmi, ki so se jih, neverjetno, spomnili še iz svojih 
šolskih dni. Poznali so tudi Vodnikovo pesem Dramilo. Veliko so ve-
deli povedati o pesnikovem življenju. Iz knjige Poezije so prebrali pe-
sem Učenec. Prepevali so ljudske pesmi, nam trem zapeli svojo hi-
mno Trinajst, s katero so tudi zaključili svoj program.
Srečanje je bilo prijetno, poučno in zanimivo. Rade se bomo spomi-
njale njihovega znanja in dobre volje. Izrazili so željo, da bi se jim lah-
ko večkrat pridružili.

Tjaša Jarm, Mojca Koželj, Leja Turk, 8. r., 
Literarno-novinarski krožek OŠ Veliki Gaber, ment. Olga Podpadec
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Umetniška interakcija 
Nadrihove vrbe
Društvo ZAGON iz Tržišča je zadnji vikend v marcu izpeljalo izredno 
zanimivo akcijo, imenovano projekt V košari vrba. Akcija je umetniška 
intervencija prostovoljnega opletanja velike košare okoli obstoječe glava-
te vrbe na vidno izpostavljeni lokaciji v neposredni bližini obrtne cone v 
Trebnjem. Avtor je arhitekt Damjan Popelar. 
Društvo Zagon, je k akciji povabilo tudi Turistično društvo Trebnje. Člani 
društva smo povabilo z veseljem sprejeli ter prostovoljce pri pletenju tudi 
pogostili. V nedeljo pa so pogostitev pripravili tudi člani TD Loka pri Zi-
danem Mostu s svojo sekcijo Zeliščarji.  

Rezultat dela je velika spletena košara sredi polja, ki v svoji sredi varuje 
glavato vrbo z živim izvirom studenčnice. Delo je bilo izrazito socialno 
angažirano, vanj se je vključilo TD Trebnje in drugi prostovoljci. Na ino-
vativen način se je vsem približala stara obrt pletenja. Rezultat dela pa je 
urejena pokrajina stare vrbe, živa razglednica trebanjske okolice z verje-
tno največjim pletenim košem v Trebnjem. S tem je bil obeležen 22. ma-
rec – svetovni dan voda in tudi 22. april, svetovni dan Zemlje, ki nas na-
govarja, da z lastnim prispevkom pripomoremo k ohranjanju našega 
planeta. 
V košari vrbo bo društvo Zagon svečano predalo TD Trebnje 30. aprila, 
ko bo ob kurjenju kresa organiziran zabavno kulturni program. Zato vse 
krajane in občane že sedaj vabimo na skupno kresovanje pri odkupni po-
staji KZ Trebnje.

Dušan Mežnaršič, predsednik TD Trebnje

Akcije ob svetovnem 
dnevu Zemlje
22. april je svetovni dan Zemlje, ki ga po vsem svetu praznujemo že 
več kot 30 let. Ob tem dnevu pripravljamo dogodke in akcije, s kate-
rimi javnost opozarjamo na ranljivost planeta, na katerem živimo. 
Spomnimo se na zemljo, na kateri pridelujemo hrano in krmo. Zara-
di splošne onesnaženosti okolja je prst zelo ogrožena, s tem pa kako-
vost hrane in krme, največkrat zaradi odmetavanja nevarnih odpad-
kov v naravo, nepravilnega gnojenja in zaradi nepravilne in pretirane 
uporabe fi tofarmacevtskih sredstev za zaščito rastlin. Posledice so 
katastrofalne. Strokovnjaki ugotavljajo, da večino pojavov raka na lju-
deh povzroči onesnaženost okolja s kemičnimi sredstvi, ki jih je »pri-
delal« človek. Odstotek je visok, sega od 60 do 90 % primerov, in prav 
to je zaskrbljujoče. Najbolj nevarne so kemikalije in nevarni odpadki, 
odloženi ali odvrženi v okolje. V Sloveniji število rakavih obolenj str-
mo narašča. 
Vsak lahko nekaj prispeva k čim manjšemu onesnaževanju okolja, 
da bomo ohranili dovolj kakovostne pitne vode, pridelovali zdravo 
hrano in krmo, se gibali na čistem zraku in se sprehajali po zdravi 
naravi.
Pozivamo vse krajevne skupnosti, šole, društva, klube, združenja, ri-
biške, lovske in čebelarske družine, da s čistilnimi akcijami očistimo 
naše okolje, brežine rek, potoke, njive, travnike, gozdove in podobno. 
Čistilne akcije so oblika ekološkega ozaveščanja ljudi. Če naletite na 
večje črno odlagališče odpadkov, je občina po Zakonu o varstvu oko-
lja dolžna sodelovati, da se tako črno odlagališče odstrani. Po izvede-
ni čistilni akciji zavezane vreče z odpadki odložite na odjemna mesta 
ali odpadke sortirajte na ekoloških otokih!

Dolenjski ekološki zavod Novo mesto
Direktor Jože Povšič

Blagoslov obnovljenega križa
Na veliki ponedeljek so se krajani vasi Blata in sosednjih vasi zbrali pri 
blagoslovu novega križa, ki stoji ob cesti med naseljema Blato-Račje 
selo. Križ je postavila Pajk Ani. Blagoslovil ga je kaplan g. Sebastjan 
Likar. Predsednik krajevne skupnosti g. Zaletel je poudaril, da ima to 
znamenje zgodovinski pomen, in da so se krajani Račjega sela odloči-
li, da postavijo novo kapelico na mestu, kjer je bila stara porušena 
pred 45 leti. V prihodnjih letih pa bo potrebno postaviti še nekaj no-
vih znamenj, ki so včasih že bila, nekaj pa jih obnoviti.
Po blagoslovu smo se zbrani zadržali na družabnem srečanju pri 
Alojzu Šaleharju
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Goliev spominski dan
Občina Trebnje je praznovala spominski dan Pavla Golie.  V prazno-
vanje je bil vključen ogled Golievega Jurčka, ki  ga je izvajala dramska 
skupina OŠ Mirna pod mentorstvom Dragice Hazdovac. Predstavo 
so si ogledali učenci prvih dveh triad devetletke osnovnih in podru-
žničnih šol trebanjske občine in tudi nekaj vrtičkarjev, spremljeval-
cev in naključnih obiskovalcev. Tako si je predstavo  v tem času ogle-
dalo preko 1000 obiskovalcev. 
V projekt praznovanja Golievega spominskega dne se je vključila 
tudi OŠ Veliki Gaber. Učenci vseh razredov z učiteljicami so likovno 
ustvarjali na temo Golievih del.  Iz nastalih del sta učiteljici Vida Ce-
glar in Vesna Rajar uredili zanimivo razstavo, katere otvoritev je po-
tekala v petek. Ob otvoritvi je ravnateljica gabrske šole Marija Me-
žnaršič v kratkem nagovoru predstavila razstavo del učencev njihove 
šole. Člani otroške folklorne skupine pa so s spletom Če kruhek pade 
ti na tla, poberi in poljubi ga, avtorice Tanje Korošec, popestrili otvo-
ritveno svečanost. Otvoritvi razstave, ki bo na ogled do 26. aprila v 
avli CIK-a, je sledila slavnostna akademija. Po županovem slavno-
stnem nagovoru je bil umetniški blok prepuščen dramski igralki in 
književni prevajalki Alenki Bole Vrabec, ki je uvodoma poklepetala s 
povezovalko Petro Krnc, nato pa je izvajala dve Golievi deli: Balado o 
grehotni fregati in Povest o polžku. Vse to sta z glasbeno tančico  ovi-
la in popestrila Petra Božič, violina, in Branko Rožman , harmonika.  
V zgornji avli CIK-a je bil na ogled delček razstave o rojaku Golii, več 
pa si obiskovalci lahko ogledajo v Knjižnici Pavla Golie Trebnje. 
V soboto pa je bila v Kulturnem domu Trebnje organizirana še gle-
dališka komedija Denar z neba skupine KD Ivan Kaučič iz Ljutome-
ra, ki so  številno množico obiskovalcev razvedrili in nasmejali do 
solz, ob zaključku pa v avli pripravili še prleško gostijo. 
Praznovanje Golievega spominskega dne je izzvenelo. Organizator-
ja, trebanjska območna izpostava Javnega sklada za kulturne dejav-
nosti ob sodelovanju Knjižnice Pavla Golie Trebnje sta se potrudila 
maksimalno. Tudi obveščanju je bilo letos posvečeno še več pozor-
nosti – v vsako gospodinjstvo  naše občine je bil poslan  letak z vabi-
lom in vsebino praznovanja. Vendar navkljub tem prizadevanjem ni 
bilo na petkovi proslavi odziva, ki bi ga lahko pričakovali, še posebno 
tistih, ki bi naj bili prisotni že po uradni dolžnosti.   



Materinski dan – 25. marca
V organizaciji Kulturnega društva Trebnje so ob materinskem dne-
vu v trebanjskem kulturnem domu nastopili otroci iz trebanjskega 
vrtca pod mentorstvom Magde Zakrajšek, nato pa je nastopil Adi 
Smolar, ki je med svoje pesmi natrosil tudi številne pozitivne misli.

Krajani izbrali obvoznico
Februarja smo na Selih pri Šumberku imeli zbor krajanov. Med dru-
gim smo obravnavali reševanje dolgotrajnih težav s cesto, ki omo-
goča povezavo med Gornjim Podšumberkom in Selih pri Šumber-
ku. Povod za nesoglasja so neurejena lastniška razmerja na zemljišču, 
kjer ta cesta teče. Iz županovih pojasnil je bilo razbrati, da ga ni člo-
veka, ki bi bil pripravljen zastaviti svoj glas in se potruditi, da bi se to 
rešilo.
Krajani smo se odločali med tremi rešitvami. Prva je bila razlastitev 
po sprejemu zakona, ki bo to omogočal po hitrem postopku, drugi 
predlog je bil izgradnja obvoznice, tretji pa plačilo zahtevanega zne-
ska. 14 krajanov je glasovalo za razlastitev, 25 za izgradnjo obvozni-
ce, en pa za plačilo kupnine, ki jo lastnik zemljišč zahteva.
Imenovali smo gradbeni odbor, ki pripravlja vse potrebno, da bo 
lahko dobro sodeloval z Občino Trebnje pri pripravi potrebne do-
kumentacije in sami izvedbi del na terenu.
Občinski svetnik Jože Hribar je investicijo ocenil na 70.000 evrov. 
To je znesek, ki bi premočno posegel v proračun krajevne skupno-
sti, če bi ostali pri shemi, da občina plača 40 %, krajevna skupnost pa 
60 %.
Glede na to, da je za leto 2008 v proračunu Občine Trebnje za reše-
vanje omenjene problematike že predvidenih nekaj sredstev, prosi-
mo Občinski svet Občine Trebnje, da sprejme voljo krajanov in 
glasuje za dokončno rešitev nesoglasij z obvoznico. Želimo si, da se 
čimprej prične s pripravo projektne dokumentacije, da bo izgradnja 
ceste mogoča v najkrajšem možnem času.

Bogdana Brilj, 
podpredsednica Sveta KS 

Sela pri Šumberku
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Dvojna zmaga na 
regijskem prvenstvu

Na letošnjem regijskem prvenstvu Ob-
močne kegljaške tekmovalne skupnosti 
Novo mesto v dvojicah in posamezno so 
Trebanjke osvojile dvojno zmago. Posame-
zno je prvič zmagala Katja Šribar, v igri 
dvojic pa sta zmago prvič slavili Šribarjeva 
in Irena Goleš. Šribarjeva se je uvrstila na 
državno prvenstvo, kjer bo tekmovala po-
samezno in v dvojicah z Goleševo. To bo 
njun prvi nastop na prvenstvu Slovenije.
Na državnem ekipnem prvenstvu so v žen-
ski 1. B ligi trebanjske kegljačice zasedle 
četrto mesto, v 2. ligi zahod pa osmo me-
sto. Na državnem ekipnem prvenstvu v 
borbenih igrah pa je trebanjska ekipa osvo-
jila tretje mesto, Goleševa pa je v sprintu 
posamezno zasedla peto mesto. 
Zanimivost: Milena Veber Jarc, najboljša 
trebanjska kegljačica, je v zadnji tekmi se-
zone odigrala 200. nastop za ekipo na liga-
ških tekmah. V dvobojih je zmagala 141-
krat, 59-krat pa je izgubila. 

Ž. Z.

Internet v vsako trebanjsko vas
Razpis za gradnjo, upravljanje in vzdrževanje širokopasovnega omrežja elektronskih komu-
nikacij v lokalni skupnosti, ki ga ureja Ministrstvo za gospodarstvo, omogoča občinam pri-
dobiti do 3.000 € za vsako gospodinjstvo, ki se priključi na širokopasovni internet v naseljih, 
za katera komercialni ponudniki ne kažejo zanimanja.
Takih naselij je v Trebnjem 50 ali tretjina od vseh naselij: Arčelca, Babna Gora, Cirnik, Če-
šnjevek, Debenec, Dečja vas, Dobrava, Dolenja Dobrava, Dolenje Kamenje pri Dobrniču,
Dolenje Ponikve, Dolenje Selce, Dolenji Vrh, Goljek, Gorenja Dobrava, Gorenja vas, Gore-
nje Kamenje pri Dobrniču, Gorenje Selce, Gorenji Podšumberk, Gorenji Vrh pri Dobrniču, 
Gradišče pri Trebnjem, Grm, Hudeje, Knežja vas, Križ, Krušni Vrh, Lisec, Luža, Meglenik,
Orlaka, Podlisec, Preska pri Dobrniču, Ravne, Razbore – del, Rdeči Kal, Replje, Reva, Rodine 
pri Trebnjem, Roženpelj, Sela pri Šumberku, Selska Gora, Stara Gora, Svetinja, Šahovec, Škr-
janče, Šmaver, Vavpča vas pri Dobrniču, Vrbovec, Zagorica pri Dobrniču,
Zavrh, Železno.
V bližnjem Semiču, ki je nekajkrat manjši od naše občine, so naračunali, da jim bo ta razpis 
prinesel 2,4 miljona €, občinski strošek bo davek na dodano vrednost v višini 480.000 €.
Več si lahko sami preberete na spletni strani: 
http://www.mg.gov.si/fileadmin/mg.gov.si/pageuploads/DEK/ostalo/elektronske_
komunikacije/R.Cehajic_-_Javni_razpis_-_verzija_URADNA_OBJAVA__14.12.2007_.pdf

Gorazd Marinček

Dva koncerta območne 
revije otroških pevskih 
zborov 
Tudi v letošnjem letu se je trebanjska območna 
izpostava Javnega sklada RS za kulturne dejav-
nosti odločila za dva koncerta območne revije 
otroških pevskih zborov, čeprav ena šola letos ni 
sodelovala. Pa vendar, praksa je pokazala, da so 
krajši koncerti bolj primerni za mlade nastopa-
joče in tudi za starše kot za organizatorja, saj je 
preko 300 nastopajočih občutno prevelika šte-
vilka za naše prostorske razmere.  Tako smo prvi 
koncert imeli v Kulturnem domu Mokronog, 
kjer se je predstavilo pet zborov: predšolski pev-
ski zbor VVE Mokronog z zborovodkinjo Jelko 
Gregorčič Pintar, predšolski pevski zbor Mavri-
ca Vrtca Mokronog z vodjo Brigito Borak, otro-
ški pevski zbor Podružnične šole Dobrnič pod 
vodstvom zborovodkinje Bojane Kastigar, otro-
ški pevski zbor OŠ Mokronog z zborovodkinjo 
Jelko Gregorčič Pintar ter mladinski pevski zbor 
OŠ Trebnje z zborovodkinjo Jožico Stanič. 
Drugi koncert se je odvijal v petek, 4. aprila, v 
telovadnici OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert. 
Tudi na tem koncertu je sodelovalo pet zborov: 
predšolski pevski zbor Sončki iz Vrtca Trebnje 
z vodjo Eriko Žalec, otroški pevki zbor OŠ Ve-
liki Gaber z zborovodkinjo Fani Anžlovar, otro-
ški pevski zbor OŠ dr. Pavla Lunačka Šentru-
pert z zborovodkinjo Jelko Gregorčič Pintar. Iz 
Glasbene šole Trebnje je ravnateljica Tatjana 
Mihelčič Gregorčič za letošnjo revijo pripravila 
dva zbora: mlajši otroški in otroški pevski zbor. 
Oba koncerta je povezovala Danica Sila kot 
Muca copatarica, spremljala pa strokovna spre-
mljevalka Helena Fojkar Zupančič iz Litije, ki je 
po vsakem koncertu opravila z zborovodkinja-
mi tudi strokovni pogovor in svetovanje. 
Izvedbo območne revije otroških pevskih zbo-
rov so omogočile vse tri občine, Občina Mo-
kronog-Trebelno, Šentrupert in Trebnje. 

Prihaja maj, bliža se 
ŠKIS-ova tržnica
Daljšanje dneva tudi letos pomeni, da se klubi 
že s polno paro pripravljamo na največjo štu-
dentsko prireditev na prostem, ki jo organizira 
Zveza študentskih klubov Slovenije. Okoli 55 
slovenskih študentskih klubov se nas bo obi-
skovalcem predstavilo na letnem telovadišču 
Ilirija v Ljubljani. Med njimi se bomo že šestič 
tudi Klub študentov občine Trebnje, ki se bo na 
otočku Dolenjske regije predstavil z lokalnimi 
posebnostmi, prepoznali ga  boste po zeleni 
barvi. Prireditev se bo začela že ob 12. uri, ko 
bomo klubi, razdeljeni v šest regijskih otočkov, 
predstavljali delovanje svojega kluba in lokalno 
okolje, iz katerega prihajamo. Tako bo do pete 
ure popoldan moč na enem mestu slišati vsa 
slovenska narečja, poskusiti domače jedi ali se 
pozabavati ob bogatem spremljevalnem pro-
gramu.

Ko se bo zvečerilo, pa se prične glasbeni pro-
gram, ki se bo tradicionalno odvijal na dveh 
prizoriščih. Med nastapajočimi so zmagovalci 
natečaja Youngunz, Orlek, Elvis Jackson, Big 
Foot Mama, Zmelkoow ter ostali. Hkrati bo na 
manjšem, Dragon odru, možno zaplesati ob rit-
mih reggae, hip-hop in drum'n'bass glasbe.
Zatorej se, preden konkretno poprimete za štu-
dijsko literaturo, vidimo na Trž'nci. Aja, da ne 
pozabim – tudi letos vstopnine ni! Več si prebe-
rite www.skisova-trznica.si.
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Jubilej Gostilne Meglič v Trebnjem
Gostilna uspešno posluje že od leta 1978. V mestu Trebnjem, bližnji in 
daljni okolici so si s tradicijo odlične strežbe in dobre hrane z izbrano 
kapljico zaslužili oznako »dobra gostilna«. 
Prvi kolektiv je sestavljala domača družina. Oče Anton, po poklicu mesar, 
mama Justi, kuharica, ter hčerki Jožica in Mojca, takrat dijakinji gostinske 
šole. Kasneje je obrt prevzel sin Martin, ki se je izučil za kuharja. Prvi jedil-
nik je vseboval pečenko in klobaso. Ker so bili zvoki harmonike in petja 
slišati kar pogosto, so gostje radi prihajali. Jedlo in pilo se je velikokrat dol-
go v noč. Kultura pitja se je z leti spremenila. Sedaj pri Megliču dajo več 
poudarka na hrani. Pripravljajo več vrst malic, kosil, razširili pa so ponud-
bo jedi po naročilu. Še vedno pa imajo domače klobase in dobre salame.
Za prijetno počutje pri Megliču sedaj skrbi šest zaposlenih. Martinu in 
ženi Mariji že priskočita na pomoč njuna otroka Matej in Melita, pa tudi 
Tone in Justi sta še na voljo. 

95 let Frančiške Črček
V februarju je praznovala 95. rojstni dan 
Frančiška Črček, po domače Glavičeva Franc-
ka iz Vavpče vasi. 
Bil je lep, sončen dan, ko sva jo s prijateljico 
Anico obiskali v Domu starejših občanov, kjer 
je zadnjih par let njen novi dom. Čestitali sva ji 
v imenu OZ RK Trebnje in KO RK Dobrnič 
ter v svojem imenu in jo razveselili s pomla-
dnim šopkom in skromnim darilom. Ne obi-
skujemo je samo ob rojstnem dnevu, pač pa večkrat tudi na čisto navadne 
dneve. Vselej nas z veseljem sprejme in rada pokramlja. Živi v prijetni, sve-
tli in sončni sobi, obdana s svojimi najljubšimi stvarmi oz. predmeti, ki jih je 
prinesla od doma. Vedno nasmejana in dobre volje se kljub visoki starosti 
dobro spominja svoje mladosti. Še vedno bere časopise in budno spremlja 
najnovejše dogodke in novice. Rodila se je v Vavpči vasi, v družini je bilo 
kar 11 otrok, ena deklica je kmalu po rojstvu umrla, sedaj so žive še štiri. 
Francka izhaja iz trdne družine, kjer starost 90 let ni nič posebnega. Ker je 
bila družina velika, ni bilo posebnega razkošja ne v hrani ne v oblačenju. 
Dekleta so hodila v »tabrh« k premožnim kmetom v domači vasi pa tudi 
drugam. Znale so opravljati vsa kmečka dela, tudi tista prav »moška«, kot je 
košnja in mlačev s cepci. Tudi skromnost v prehrani je pripomogla k Franc-
kinemu visokemu jubileju. Prijateljice ter vsi sosedje in sorodniki ji želimo 
še mnogo lepih uric, da bi iskala in našla mnogo veselja v ljudeh in stvareh, 
ki jo obdajajo.

Francka Kužnik, preds. KO RK Dobrnič

Otvoritev vodovoda in kanalizacije

V romskem naselju Hudeje smo v 7. aprila proslavili otvoritev vodo-
voda in kanalizacije. Voda bo končno zagotovljena tudi slehernemu 
članu romske skupnosti. Hkrati pa bo s kanalizacijo poskrbljeno za 
varstvo okolja.
V slavnostnem govoru je mag. Stanko Baluh še naprej zagotovil sode-
lovanje pri reševanju romske problematike in poudaril, da morajo tudi 
Romi sodelovati pri izobraževanju in urejanju prostora. Župan Alojzij 
Kastelic je posredoval fi nančno specifi kacijo projektov, ki jih je sofi nan-
cirala Vlada RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Priorite-
tni načrt reševanja romskega vprašanja in bivalnih razmer Občine 
Trebnje je urejanje zemljiškoknjižne in lastninske dokumentacije, iz-
mera parcel in prodaja romskim družinam. Romski svetnik Matija Ho-
čevar se je zahvalil za uspešno zaključene projekte. Spomnil je na po-
trebo po izgradnji električnega omrežja.  Nadaljevali smo s kulturnim 
programom. Romsko društvo Romano drom praznuje 14. aprila tretjo 
obletnico obstoja. Predstavila se je plesna skupina, vokalno-glasbena 
skupina in posamezniki. Na koncu smo spomnili še na 8. april, ko je bil 
leta 1971 v Londonu prvi svetovni kongres Romov. 
Ob tej priložnosti se zahvaljujemo županu Alojziju Kastelicu, koordi-
natorju za romska vprašanja Dušanu Mežnaršiču, vsem občinskim 
svetnikom in direktorju Komunale Štefanu Velečiču za prizadevanja 
in nasvete pri izgradnji vodovoda in kanalizacije. Zahvala tudi pred-
sedniku KS Račje selo Zaletel Antonu, predsedniku komisije za rom-
ska vprašanja Dušanu Jarcu in vsem ostalim, ki ste nas počastili z 
udeležbo na prireditvi.

Vida Hočevar
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D`neeb se je na nacionalnem tekmovanju rock izziv uvrstil v fi nale in 
zasegel odlično tretje mesto. Fantje pridno vadijo in se pripravljajo na 
nove izzive, rezultat pa bo moč videti na prihajajočih cvičkarijah.
www.dneeb.si , myspace.com/dneeb

Zahvala

Češčena si Marija,
je angelski glas, 

bo zadnja ura bila,
Marija prid po nas

To so bili zadnji verzi pesmi, ki jo je tisto jutro zapela 
in nato v 98. letu zaspala teta

 Tonka Gašperšič
Zahvaljujemo se DSO Trebnje, posebej Zvonki in Brigiti, dr. Steli 

Munk iz ZD Trebnje, sosedom, ki so nam pomagali, in vsem, ki so 
darovali cvetje in sveče in jo pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni.

V 66. letu starosti nas je 
nepričakovano zapustil

ADI POLAK
z Migolske Gore 23.

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom Migolske Gore, prijate-
ljem in vsem, ki ste nam pomagali, izrekli sožalje, darovali sveče in cvetje 

in vsem, ki ste ga pospremili v tako velikem številu na njegovi zadnji poti v 
Zagorju. Hvala g. župniku, pevcem iz Trbovelj in vinogradniškemu 

pevskemu zboru iz Šentruperta, s katerim je tako rad prepeval. Hvala 
govornikoma Tonetu in Mari ter izvajalcu Tišine. Hvala dr. Tratarjevi, 

sestri Anici in reševalcu za pomoč in tolažbo v zadnji uri njegovega 
življenja. Še enkrat hvala vsem in vsakemu posebej. 

Žalujoči: njegova Marija, hčerki Julija in Tanja ter ostalo sorodstvo

Zahvala

Elektronski vnos zbirnih vlog 2008
Vse kmetovalce obveščamo, da elektronski vnos Zbirnih vlog 2008 
(pridobitev subvencij za leto 2008) poteka v skladu s časovnim na-
črtom. Vse kmetovalce, ki so v letu 2007 oddali zbirne vloge, pisno 
vabimo na elektronski vnos za leto 2008. Vsi, ki so prejeli pisna va-
bila in se vnosa niso mogli udeležiti ob predvidenem terminu, naj 
se naročijo za vnos ob novem terminu na tel.: (07) 34 60 670 ali 
mobi: 041 319 607.

Posebne premije za bike in vole
Rok za oddajo zahtevkov za pridobitev posebne premije za bike in 
vole za prvo obdobje zakola (za bike in vole, zaklane ali izvožene od 
01. 01. 2008 do 31. 05. 2008) je 01.06.2008 do 30. 06. 2008.

Ekstenzivna reja ženskih govedi
Rok za oddajo zahtevkov za pridobitev dodatnega plačila za posebne 
načine reje in izboljšanje kakovosti za ekstenzivno rejo ženskih gove-
di za živali, ki so telile v obdobju od 11. 12. 2008 do 31. 03. 2008 je od 
01. 06. 2008 do 30. 06. 2008.

Kmetijska svetovalna služba
Tone Zaletel, vodja izpostave

Čiščenje mesta Trebnje z okolico
Turistično društvo Trebnje se je vključilo v vseslovensko spomladansko 
akcijo pod nazivom Moja dežela – lepa in gostoljubna, ki je projekt Zdru-
ženih narodov. Namen akcije je urejanje okolja, da bo privlačno, tako za 
prebivalce Slovenije, kot za obiskovalce naše dežele, hkrati pa prispeva k 
ozaveščanju in s tem tudi h kakovosti življenja.
Mnoge države, med njimi tudi evropska skupnost, pozivajo prebivalstvo 
k odgovornemu odnosu do narave in njenega bogastva. Vsak, še tako 
majhen prispevek, tudi posameznikov, lahko pripomore, da ublažimo ka-
tastrofo, ki nam jo napovedujejo.
Turistično društvo Trebnje je 28. 3. organiziralo čistilno akcijo v Treb-
njem in bližnji okolici.  Na akcijo je društvo povabilo 18 društev iz Treb-
njega, žal pa je bil odziv zelo medel. Poleg članov društva so se nam pri-
družili še dva predstavnika KS Trebnje, dva člana DTP Trebnje, izredno 
veseli pa smo bili 15 članov Rokometnega društva TRIMO Trebnje – ka-
detske ekipe.

Kljub temu, da nas je bilo sorazmerno malo, pa smo bili prisotni zelo de-
lavni, saj se je nabralo za okoli 500 kg odpadkov. Pri tem še posebej zaslu-
žijo pohvalo mladi rokometaši, ki so iz območja reke Temenice napolnili 
težke vreče odpadkov.
Seveda pa društvo načrtuje že drugi del akcije – ocenjevanje najbolj ure-
jene ulice, stanovanjskega objekta, šole, vrtca, podjetja, naselja ter drugih 
objektov. Najbolj urejeni bodo dobili posebna priznanja, predloge pa 
bomo posredovali regijski komisiji.

Dušan Mežnaršič 

Martina in Lojze polnita kontejner
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NAPOVEDNIK PRIREDITEV

Datum Prireditev Lokacija

NAPOVEDNIK PRIREDITEV

Datum Prireditev Lokacija

19. 4. sob
8:00 – 12:00

Tradicionalni kramarsko živinski sejem Mokronog

19. 4. sob
8:00 – 13:00

Ekološka tržnica Mercator center 
Trebnje

19. 4. sob
11:00

Predstava za otroke Zlatolaska Mercator center 
Trebnje

19. 4. sob
19:00

Gledališka predstava Vdova Rošlinka
V izvedbi Gledališča Krka iz Krke.

KD Trebnje

19. 4. sob
19:00

3. srečanje ljudskih pevcev v Šentrupertu
Nastopa 7 skupin ljudskih pevcev.

KD Šentrupert

19. 4. sob
20:00

Prvenstvena rokometna tekma
Člani, MIK 1. liga, za 1. do 6. mesto, 5. krog
RK Trimo Trebnje : RK Gorenje

ŠD OŠ Trebnje

20. 4. ned Planinski pohod Krma – Kredarica – Krma
Zahtevna tura, traja 9 ur. Org. PD Trebnje.

20. 4. ned
19:00

Lunohodci: po najkrajši poti iz trga v Šentru-
pertu v Nebesa.

21. 4. pon
14:00 – 17:00

Svetovalna točka-zaposlitveni kotiček Knjižnica 
Trebnje

21. 4. pon
17:00

Zaključek bralnih značk
Jurčkov nahrbtnik in Zvesti bralec - podelitev 
priznanj. Gost Andrej Rozman - Roza.

Knjižnica 
Trebnje

21. 4. pon Kegljaška tekma
25. Odprto prvenstvo Trebnjega v kegljanju za 
ženske.

Kegljišče 
Vodnjak NM

23. 4. sre
20:00

Prvenstvena rokometna tekma
Člani, MIK 1. liga, za 1. do 6. mesto, 6. krog
RK Trimo Trebnje : RK Cimos Koper

ŠD OŠ Trebnje

24. 4. čet
17:00

6. srečanje bralne skupine branje=kul
Tema srečanja so živali. Dobrodošli vsi 
knjigoljubi, ki se radi pogovarjate o knjigah in 
življenju.

Knjižnica 
Trebnje

25. 4. pet
17:00

Otroška ustvarjalna delavnica Cvetoče drevo Mercator center 
Trebnje

25. 4. pet
19:00

11. prireditev Za Mirno z ljubeznijo
Nastopil bo Me PZ DU Mirna, učenci OŠ 
Mirna, Že PZ iz Prevorja na Kozjanskem in še 
nekaj prav posebnih gostov ter gost večera.

Dom Partizan 
Mirna

26. 4. sob
8:00 – 13:00

Ekološka tržnica Mercator center 
Trebnje

26. 4. sob
19:00

Območna revija odraslih pevskih zborov KD Mokronog

26. 4. sob
20:00

Prvenstvena rokometna tekma
Člani, MIK 1. liga, za 1. do 6. mesto, 7. krog
RK Trimo Trebnje : RK Celje Pivovarna Laško

ŠD OŠ Trebnje

27. 4. ned
10:00

Žegnanje konj za Jurjevo s povorko Dobrnič

27. 4. ned
10:00

2. blagoslov oldtimerjev
Ocenjevanje starodobnikov z zabavnim 
programom.
Od 8. do 10. ure zbor vozil, ob 11. uri blagoslov, 
sledi krožna vožnja Mirna – Mokronog – Kr-
melj – Šentrupert – Trebnje – Mirna.

Mirna

27. 4. ned
19:00

Območna revija odraslih pevskih zborov KD Trebnje

28. 4. pon
14:00 – 17:00

Svetovalna točka-zaposlitveni kotiček Knjižnica 
Trebnje

28. 4. pon
17:00

Ura pravljic, pripovedovalka Jerica Črešnar Knjižnica 
Trebnje

29. 4. tor
17:00

Ura pravljic, pripovedovalka Jerica Črešnar Knjižnica na 
Mirni

30. 4. sre
17:00

Ura pravljic, pripovedovalka Jerica Črešnar Knjižnica v 
Šentrupertu

30. 4. sre Kegljaška tekma
25. Odprto prvenstvo Trebnjega v kegljanju za 
ženske.

Kegljišče 
Vodnjak NM

1. 5. čet
9:00

Tradicionalno peš romanje na Zaplaz
Vsakoletno peš romanje na Zaplaz. Odhod 
izpred župnijske cerkve v Trebnjem ob 9h, na 
Zaplazu bo maša ob 12:30.

Župnišče 
Trebnje-Zaplaz

1. 5. čet
11:00

Prvomajsko srečanje na Debencu pri Mirni
Tradicionalno srečanje ob prazniku dela na 
Debencu s kulturnim in zabavnim progra-
mom: OPO Trebnje z mažoretami, nastop 
učencev OŠ Mirna, nastop učencev GŠ 
Trebnje, skupina 4play, Boris Kopitar, pozdrav 
sekretarja OO ZZSS Dolenjske in Bele krajine 
Jožeta Mikliča, slavnostni nagovor predsednika 
RS Danila Türka, podelitev priznanj Območne 
organizacije in družabno srečanje z ansam-
blom Efekt.

Debenec pri 
Mirni

3. 5. sob
8:00 – 13:00

Ekološka tržnica Mercator center 
Trebnje

3. 5. sob
10:00

Kegljaška tekma
25. Odprto prvenstvo Trebnjega v kegljanju za 
ženske.

Kegljišče 
Vodnjak NM

4. 5. sob
6:30

Pot Romarjev-od Žalostne gore preko Vesele 
Gore do Zaplaza
KD Šentrupert vsako leto v maju organizira 
romanje od Žalostne gore preko Vesele Gore 
do Zaplaza, to bo že 13. tradicionalni pohod.
Organizirani odhodi izpred cerkva na Žalostni 
gori ob 6:30 in na Veseli Gori ob 9:45. Romarji 
se lahko priključijo pri cerkvi sv. Roka ob 7:30, 
sv. Ruperta ob 9:00, na Brglezu ob 11:30. Sveta 
maša na Zaplazu bo ob 16:00. 
Romanje bo v vsakem vremenu. Organiziran bo 
prevoz z avtobusi, zjutraj na relaciji Čatež – Ve-
sela Gora, pred mašo Šentrupert – Čatež, in 
povratek Čatež – Žalostna gora.

Žalostna gora – 
Vesela gora 
– Zaplaz

4. 5. ned
9.45

17. srečanje gasilcev Florijan
na Račjem selu
9.45 zbor gasilcev in formiranje ešalom
10:00 kulturni program
10:30 maša v cerkvi sv. Florijana
11:30 družabno srečanje pri gasilskem domu

Račje selo

4. 5. ned
10:00

Kegljaška tekma
25. Odprto prvenstvo Trebnjega v kegljanju za 
ženske.

Kegljišče 
Vodnjak NM

5. 5. pon
17:00

Ura pravljic Knjižnica 
Trebnje

7. 5. sre
17:00

Kegljaška tekma
25. Odprto prvenstvo Trebnjega v kegljanju za 
ženske.

Kegljišče 
Vodnjak NM

8. 5. čet
17:00

8. abonmajska otroška predstava Zlatolaska in 
trije medvedi
V izvedbi lutkovnega gledališča Fru-fru iz 
Ljubljane. Vstopnice za izven bodo na voljo pol 
ure pred predstavo.

KD Trebnje

10. 5. sob
8:00 – 12:00

Sobotni sejem v Trebnjem park v Trebnjem
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NAPOVEDNIK PRIREDITEV

Datum Prireditev Lokacija

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

MALI OGLASI

Za stanovanjski blok v Ivančni gorici se išče pravna ali fi zična oseba za 
opravljanje hišniških del. 
Več informacij dobite na tel.: 041 396 366.

19. aprila bodo minila žalostna in pusta tri leta, ko nam je na 
Poljanah tragična nesreča vzela našo drago 

Silvo ZUPANČIČ
roj. Femec z Iglenika 5a pri Veliki Loki.

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki se jo spominjate, ji prižigate 
sveče in ji prinašate cvetje.

 
S hvaležnostjo,

Zupančičevi in Femčevi

V 73. letu nas je po krajši bolezni za 
vedno zapustila naša mama, sestra, 

teta, babica in prababica 

Vera MORAVEC
z Zidanega Mosta 1 pri Trebnjem

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo za izrečena sožalja in besede tolaž-
be, za darovano cvetje in sveče. Za vsestransko pomoč hvala sosedi Slavici 

Markovič, za nesebično pomoč sosedom in vaščanom Štefana, PGD 
Trebnje,  OZRK Trebnje, Skupini za samopomoč Štefan, Komunali Trebnje, 

SŽ Ljubljana Moste, Društvu upokojencev Trebnje. Za lajšanje bolečin se 
zahvaljujemo dr. Žlajpahovi in dr. Petkovi ter Pljučnemu oddelku Novo 

mesto. Za lepo opravljen obred hvala gospodu kaplanu Sebastijanu,  hvala 
pogrebni službi Perpar ter za besede slovesa Mariji Koželj in Mojci Femec. 

Vsem in vsakemu posebej še enkrat iskrena hvala. 

Žalujoča sinova Zvone in Dušan ter ostalo sorodstvo

Ob smrti našega dragega moža, očeta, dedka, brata in tasta se iskreno zahvaljujemo 
vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče, 

svete maše in denarno pomoč.
Zahvala velja tudi  dr. Kranjcu, dr. Petkovi in patronažni službi ZD Trebnje za 

lajšanje bolečin
Posebna zahvala velja dobrim sosedom, Mariji, Lojzetu Lesjak, Silvu Prašnikar in 

Pavli Starh za vso pomoč.
Hvala tudi sodelavcem za vleko vlakov Novo mesto, gospodu župniku za lepo 

opravljen obred in pevcem za zapete žalostinke. 
Vsem in vsakomur posebej še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči: njegova družina.

V 70. letu nas je zapustil naš dragi

SIMON PIŠKUR
iz Stranj pri Velikem Gabru.

Kogar imaš rad,
ni umrl,

le daleč, daleč je odšel.

Zahvala

Zahvala
10. 5. sob
8:00 – 13:00

Ekološka tržnica Mercator center 
Trebnje

10. 5. sob
10:00

Kegljaška tekma
25. Odprto prvenstvo Trebnjega v kegljanju za 
ženske.

Kegljišče 
Vodnjak NM

10. 5. sob
19:00

OLMN Trebnje
ŠD Šentlovrenc organizira občinsko asfaltno 
ligo v malem nogometu na asfaltnem igrišču v 
Šentlovrencu. Tekmovanja bodo potekala pod 
refl ektorji.

Šentlovrenc

10. 5. sob
20:00

Prvenstvena rokometna tekma
Člani, MIK 1. liga, za 1. do 6. mesto, 9. krog
RK Trimo Trebnje : RK Gold Club

ŠD OŠ Trebnje

11. 5. ned
10:00

Kegljaška tekma
25. Odprto prvenstvo Trebnjega v kegljanju za 
ženske.

Kegljišče 
Vodnjak NM

11. 5. ned
14:00

4. delavnica varne vožnje za mlade motoriste
Prikaz in vožnja po poligonu, prikaz reševanja 
ponesrečenca s strani reševalne ekipe ZD 
Trebnje in motorista reševalca iz RP LJ ter 
trening na simulatorju vožnje motornega 
kolesa.
Vabljeni vozniki in ljubitelji!

Mercator center 
Trebnje

12. 5. pon
7:00 – 14:00

Krvodajalska akcija
Vljudno vabljeni redni krvodajalci in vsi, ki 
želite stopiti mednje. Danes kri darujete vi, 
jutri jo bo daroval nekdo za vas.

Gasilski dom 
Trebnje

12. 5. pon
17:00

Ura pravljic Knjižnica 
Trebnje

13. 5. tor
7:00 – 12:00

Krvodajalska akcija KD Mokronog

13. 5. tor
17:00

Ura pravljic Knjižnica na 
Mirni

14. 5. sre
7:00 – 13:00

Krvodajalska akcija ZD Mirna

14. 5. sre
17:00

Kegljaška tekma
25. Odprto prvenstvo Trebnjega v kegljanju za 
ženske.

Kegljišče 
Vodnjak NM

14. 5. sre
17:00

Ura pravljic Knjižnica v 
Šentrupertu

15. 5. čet
17:00

Ura pravljic Knjižnica v 
Mokronogu

17. 5. sob Planinski pohod Pristava – Golica – Planina 
pod Golico.
Lahka pot, traja 6 ur. Org. PD Polet Šentrupert.

17. 5. sob
8:00 – 12:00

Tradicionalni kramarsko živinski sejem Mokronog

17. 5. sob
8:00 – 13:00

Ekološka tržnica Mercator center 
Trebnje

17. 5. sob
19:00

OLMN Trebnje Šentlovrenc

Zahvala



občanov občine Trebnje

30 št. 27-28/19. april 2008



občanov občine Trebnje

št. 27-28/19. april 2008 31



občanov občine Trebnje

32 št. 27-28/19. april 2008

Trebnje ima nov ansambel
V Trebnjem se je ustanovil nov ansambel, ki sliši na ime Zidaniški kvintet. 
Gre za standardni narodnozabavni kvintet, ki ga sestavlja pet članov, to so: 
Primož Kravcar (bariton, bas in pozavna), sicer študent 4. letnika Akade-
mije za glasbo, Boštjan Bone (trobenta, bobni),  profesor trobente, Andrej 
Mežan (kitara), tudi član priznane vokalne skupine Still Quartet, Robert 
Požar (klarinet, saksofon) in Franci Kravcar (klavirska in diatonična har-
monika, klaviature). Ime izvira iz značilnosti naše Dolenjske, to so zidanice 
in cviček. Vsi ga imamo zelo radi in smo prav ponosni nanj, prav tako tudi 
radi obiščemo kakšno zidanico, še posebej »ansambelsko«, saj imamo kar 
trije člani vinograd z zidanico. Ustanovni datum ansambla je bil 12. 1. 2008, 
na občnem zboru DTP Trebnje, kjer smo prvič skupaj zaigrali. Vsi člani 
smo hkrati člani društva DTP Trebnje (društvo tekačev in pohodnikov) in 
imamo radi tudi šport. Naša značilnost je tudi ta, da smo skoraj vsi iz Treb-
njega, razen Roberta, ki v kratkem načrtuje selitev v Trebnje. Igramo vse 
zvrsti glasbe, najraje pa kar v živo in na »suho«, kot radi rečemo v glasbe-
nem žargonu, torej brez ozvočenja. Vodja ansambla je Primož Kravcar, in 
če vas kaj zanima v zvezi z ansamblom, se le obrnite nanj, tel. 041 830 986.

Zidaniški kvintet

 

Žiga je znan obraz v rokometnih krogih v 
Trebnjem, v zadnjih nekaj letih pa je s svojo 
borbenostjo in predanostjo rokometu pustil 
pečat tudi v nekaterih drugih domačih in tu-
jih klubih. V njegovem življenju pa ni prosto-
ra samo za rokomet.

Žiga, kje in kako si začel svojo športno pot?
Svoj športno pot sem začel v četrtem razredu 
Osnovne šole z badmintonom, ki se je v tistih 
časih na Mirni zelo razvijal. Po dveh letih pa 
sem v Trebnjem kot prvi Mirenčan začel tre-
nirati rokomet. Na začetku je bilo včasih tež-
ko, predvsem zaradi rivalstev med Mirenčani 
in Trebanjci, vendar nisem odnehal. Za to se 
moram zahvaliti tudi staršem, ki so me od za-
četka podpirali.  Prve odmevnejše rezultate 
smo z ekipo dosegli pri mladincih, na žalost 

pa v članski vrsti nisem dobil prave priložno-
sti za dokazovanje. Zato sem tudi odšel iz 
Trebnjega. Kljub temu so ostali lepi spomini 
in dobri prijatelji iz rokometnih vrst, s kateri-
mi se še vedno srečujemo.

Kaj pa tvoja športna pot v drugih klubih?
Po koncu srednje šole sem se zaradi študijskih 
obveznosti in zaradi zelo nizke denarne po-
nudbe, glede na moje takratno znanje, s strani 
trebanjskega kluba odločil, da rokomet je-
mljem zgolj kot hobi. Tako sem začel igrati za 
Krim iz Ljubljane, ki je takrat igral v tretji dr-
žavni ligi. Po pol leta igranja sem se odločil, da 
zaradi slabih razmer v klubu preheham z igra-
njem. Naslednje leto sem se vrnil v Trebanjski 
klub še za eno leto zaradi rekreacije, prijate-
ljev in odločitve, da preneham s študijem pra-
va, ostanem doma eno leto in se prepišem na 
drugo fakulteto. Leta 2003 sem začel študirati 
na Ekonomski fakulteti in se odločil, da pre-
neham z igranjem rokometa. Vendar po pol 
leta študija sem začutil, da me to ne zapolnju-
je dovolj in tako sem naslednje pol sezone 
igral za ljubljanske Prule. Po koncu sezone 
sem dobil ponudbo iz Krke iz Novega mesta, 
kjer sem preživel dve sezoni. Letošnjo sezono 
pa igram v avstrijskem klubu SC Ferlach.

Kateri so tvoji največji uspehi? 
Največje uspehe sem dosegel v trebanjskem 
klubu, kjer smo dosegli 3-krat 3.mesto v držav-
nem prvenstvu  z ekipo mladincev. V sezoni, ko 
smo dobili zadnjo bronasto medalijo sem bil 
tudi najboljši strelec lige. Velik uspeh smo dose-
gli lani s Krko iz Novega mesta, ko smo se kot 
drugoligaški klub uvrstili v fi nale pokala. Med 
največje uspehe pa štejem tudi to, da sem bil v 
članski ekipi Krke kapetan ekipe. Letos sem v 
Avstriji pomočnik kapetana ekipe izbran s stra-
ni igralcev, kar je zame prav posebno priznanje.

S čim se poleg rokometa še ukvarjaš?
Trenutno je moj glavni cilj pridobiti izkušnje 
in se izobraževati na področju fi nanc. Med 
tednom delam na časniku Finance, kjer pi-
šem članke o gospodarstvu in borznih trgih 
po svetu, ukvarjam se fi nančnim svetova-
njem in zaključujem 4. letnik Ekonomske fa-
kultete v Ljubljani. Organiziram tudi razna 
družabna srečanja. Sem član LEO kluba 
Trebnje, kjer pa letos zaradi obveznosti v Av-
striji na žalost nisem dejaven.

Ti poleg vseh obveznosti ostane sploh še kaj 
prostega časa?
Prostega časa je malo, sploh če hočem do-
bro opravljati vse naloge, ki jih prinašajo 
moje dejavnosti. Kar ga imam, ga preživim s 
punco in prijatelji, v zadnjem času pa tudi 
veliko berem.                                                 I. T.

ŽIGA
ZAPLOTNIK


