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Novoletni koncert Občinskega 
pihalnega orkestra Trebnje in 
Trebanjskih mažoret

V soboto, 22. decembra, ob 20. uri bodo v športni dvorani v Treb-
njem nastopili Občinski pihalni orkester Trebnje, Trebanjske mažo-
rete in gostje. Tredicionalni koncert društvo organizira že već kot 
trideset let, zadnjih petnajst let zaradi velikega zanimanja poteka v 
športni dvorani. Organizatorji zagotavljajo izjemen prednovoletni 
dogodek, saj tako orkester kot mažorete sodijo med najboljše sloven-
ske tovrstne skupine in dosegajo na tekmovanjih izjemne rezultate. 
Orkester vodi Igor Teršar, mažoretno skupino Darja Korelec, trener-
ka pa je Vanja Šeničar. Nastopila bo tudi mažoretna skupina OŠ Treb-
nje. Tokrat bodo gostje večera žonglerji slovititega uličnega cirkusa 
Bufeto. Koncert bo povezovala televizijska napovedovalka Bernarda 
Žarn. Vljudno vabljeni!

Županovo novoletno voščilo 
Želim Vam vse lepo, najbolj pa trdnega zdravja in še več trdne volje, 
da boste lahko v presežnikih uresničili vse, po čemer stremite in v 
kar upate.  Blagoslovljene božične praznike in srečno, zdravo ter za-
dovoljno leto 2008!

župan Alojzij Kastelic  s sodelavci 

Obisk Dedka Mraza po krajevnih 
skupnostih v občini 
Trebnje
Tudi letos bo Občina Trebnje organizi-
rala prireditve s prihodom dedka Mra-
za za predšolske otroke po krajevnih 
skupnostih občine, izvajala pa trebanj-
ska območna izpostava JSKD.
INFO: 07 348 12 50; GSM 041 609 265,
e-mail:oi.trebnje@jskd.si; www.jskd.si

Datum Ura KS Kje
21. 12. 16.00 KS Veliki Gaber, Sela 

Šumberk
OŠ Veliki Gaber 

23. 12. 10.30 KS Dobrnič, Knežja 
vas, Svetinja

Kulturni dom Dobrnič

23. 12. 14.00 KS Čatež Kulturni dom Čatež
26. 12. 10.00 KS Velika Loka Kulturni dom Velika Loka
26. 12. 11.30 KS Šentlovrenc Kulturni dom Šentlovrenc
26. 12. 14.00 KS Dolenja Nemška 

vas
Gasilski dom Ponikve

27. 12. 15.30 KS Mirna OŠ Mirna
27. 12. 17.30 KS Štefan, Račje selo Kulturni dom Trebnje
28. 12
28. 12.

15.30
17.30

KS Trebnje
KS Trebnje

Kulturni dom Trebnje 
Kulturni dom Trebnje

Dve povabili 
Vabimo vas na tradicionalni Božični koncert, ki bo v torek, 25. de-
cembra, ob 18. uri v trebanjski župnijski cerkvi Marije Vnebovzete. 
Prisluhnili bomo Oktetu Lipa, Stil Quartetu, Mešanem pevskem zbo-
ru župnije Trebnje, Mešanemu pevskemu zboru Društva vinogradni-
kov Trebnje, Ženskemu pevskemu zboru Zimzelen Mirna, Raglam, 
glasbeni skupini Stopinje, Glasbeni šoli Trebnje in Občinskemu pihal-
nemu orkestru.
V župnijski cerkvi Marije Vnebovzete se nam v izteku koledarskega 
leta obeta še en Božični koncert. 30. decembra, prav tako ob 18. uri, 
bomo prvič v Trebnjem prisluhnili duhovniškemu oktetu Oremus, ki 
je nastopil ob slovesu od škofa dr. Alojzija Šuštarja. Duhovniki so v tej 
sestavi zapeli nekajkrat že izven državnih meja, sicer pa prepevajo 
predvsem v župnijah, kjer službujejo.

Kulturno društvo Trebnje

Silvestrsko rajanje
»Srečanja z ljudmi so tisto, zaradi česar je življenje vredno živeti«
Turistično društvo Trebnje se je odločilo, da organizira silvestrsko raja-
nje v mestnem parku v Trebnjem in pred občinsko stavbo. Številna 
mesta v Sloveniji in v svetu ugotavljajo, da se mnogi ljudje želijo 
zabavati na prostem, kjer ni potrebna »bogata garderoba«, kjer se 
družijo s prijatelji, znanci, kjer ni potrebno za zabavo v najbolj nori 
noči zapraviti pol plače, kjer se lahko pleše po milji volji, popije pa 
tudi kakšen kozarček rujnega.
Turistično društvo Trebnje prevzema silvestrovanje prvič v svo-
jem obstoju. Člani društva si želimo, da nas bo veliko, da boste s 
seboj prinesli veliko veselja, pozitivne energije. Tako nam bo toplo, 
veselo in zabavno.
S praznovanjem bomo pričeli na starega leta dan ob 22. uri in končali 
… leta 2008. Pri tem pa nas bo zabaval ansambel  Mi trije in še en.  
Upamo, da nam bo uspel tudi ognjemet. 
Spoštovani krajani, občani, državljani – prisrčno vabljeni! 
Prepričajte nas, da smo se pravilno odločili.

Dušan Mežnaršič
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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 Šket 
Jarm, Ivanka Višček, Jože Povšič, Jožko Tomšič, 
Dušan Zakrajšek, Dušan Mežnaršič, Živa Zakšek, 
Igor Teršar
Lektorica: Ivanka Višček
Grafi čna realizacija: TiskarnaJordan, 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.
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 
7. januar 2008. Prispevki, ki bodo prispeli na 
uredništvo po tem datumu, bodo objavljeni v 
kasnejši številki, če bodo še aktualni.

UE Trebnje razširja elektronsko dostopnost
Upravna enota Trebnje za svoje poslovanje 
uporablja poslovne prostore v stavbi Goliev trg 
5, ki so v lasti Občine Trebnje. Glede na izkaza-
ni interes lastnika po dodatnih prostorih je 
Upravna enota Trebnje občini vrnila del pro-
storov, ki jih je uporabljala, obenem pa je prese-
lila dejavnost svetovalke za pomoč strankam in 
blagajno, ki predstavljata osnovno vstopno me-
sto za stranke pri poslovanju z upravno enoto, 
na levi vhod poslovne stavbe Goliev trg 5.
Ker želi Upravna enota Trebnje pri svojem po-
slovanju dosegati visoke standarde na svoje 
stranke usmerjenega poslovanja, je obenem tudi 
postavila ustrezno opremo za izboljšanje mo-
žnosti elektronskega dostopa do svojih storitev.
Stranke imajo sedaj možnost, da se na velikem 
ekranu – plazmi v hodniku seznanijo z osnov-
nimi informacijami poslovanja organa. V 
preddverju imajo na voljo e-informativno toč-
ko, kjer si lahko sami izpisujejo različne vloge. 
Prav tako bo verjetno zelo dobrodošla novost, 
da si lahko sami pregledujejo po katastrskih ob-
činah in katastrskih kulturah ponudbe za pro-
dajo kmetijskih zemljišč in si jih tudi sami tiska-
jo. S tem jim bo prihranjeno pregledovanje 
ponudb na oglasnih deskah pa tudi nerodno 
izpisovanje podatkov. Z nekaj kliki na računal-
niškem zaslonu bodo imeli izpisano celotno 
ponudbo posameznega prodajalca kmetijskih 
zemljišč. V preddverju svetovalke za pomoč 
strankam pa imajo stranke sedaj tudi možnost 
brezplačnega dostopa do interneta oz. portala 

E-uprave, zakonodaje, Uradnega lista RS in do-
stopa do številnih ostalih povezav, kjer so po-
datki o delovanju javne uprave in številne ostale 
informacije. 
Vabimo vse naše stranke, da čim več uporablja-
jo in izkoristijo nove možnosti e-poslovanja z 
Upravno enoto Trebnje, prav tako pa, da nam 
sporočajo na e-naslov: ue.trebnje@gov.si tudi 
svoje predloge, kako bi naše poslovanje še iz-
boljšali. Vsi zaposleni v Upravni enoti Trebnje 
si želimo in hočemo, da bi stranke pri našem 
poslovanju lahko potrdile naš pozdrav v po-
slovni stavbi, namreč da se bomo potrudili, da 
boste zadovoljni z našo storitvijo. 

UE Trebnje

Spoštovani!

Čas je, da se vse zaokroži, 

da konec se dotakne spet začetka

in zariše novo pot.

Ustvarjalno, uspešno, zdravo in srečno 

pot 2008 vam želim.

mag. Igor Teršar, 
urednik

Svetovalka za pomoč strankam ga. Darinka 
Mlakar Korpar vam bo z veseljem posredovala 

vse informacije, ki jih želite pri poslovanju z 
državno upravo.

Pridobili okoljevarstveno dovoljenje
za deponijo Globoko
Vse uporabnike naših storitev obveščamo, da smo v mesecu novembru pridobili okoljevarstve-
no dovoljenje za obratovanje odlagališča nenevarnih odpadkov Globoko, ki velja do 15. 07. 
2009. To je dokaz, da na tem področju v Komunali ravnamo v skladu s sprejeto in zelo strogo 
okoljevarstveno zakonodajo. Vzpostavljen sistem pa je kljub temu potrebno nadgraditi, zato bo 
naslednji korak uvedba ločenega zbiranja in odlaganja biorazgradljivih odpadkov, ki ga planira-
mo uvesti v letu 2008.  O dokončnem statusu deponije Globoko pa se bo odločalo na občinskih 
svetih občin ustanoviteljic Komunale Trebnje, d.o.o., kjer pričakujemo, da bodo podprli najno-
vejši predlog države, in sicer da lahko ta postane center ravnanja z odpadki I. reda. Odločitev 
mora biti sprejeta v času veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja.
Komunala Trebnje kot izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode v občinah 
Trebnje, Šentrupert in Mokronog-Trebelno v skladu z 11. členom Pravilnika o nalogah, ki se 
izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne 
in padavinske odpadne vode (Ur. l. RS, št. 109/2007) zagotavlja:  praznjenje nepretočnih gre-
znic in obdelavo vsebine na komunalni čistilni napravi Trebnje in  prevzem blata iz malih ko-
munalnih čistilnih naprav in obstoječih greznic najmanj enkrat na štiri leta.
V podjetju se zavedamo izpolnjevanja nalog, ki jih določajo pravilniki in uredbe na področju 
odvajanja in čiščenja odpadne vode. Na območju, kjer izvajamo javno službo, je gostota naselij 
zelo majhna. Objekti, ki ne bodo opremljeni z javno kanalizacijo do leta 2015, se  bodo morali 
opremiti z malimi čistilnimi napravami. Na Kolodvorski ulici 1 v Trebnjem (skladišče Komuna-
le) je razstavljena biološka čistilna naprava AQUAmax, kjer je med delovnim časom Komuna-
le Trebnje možen tudi ogled. Male čistilne naprave je možno naročiti v našem podjetju, kjer 
dobite tudi dodatne informacije.
Tisti, ki odvajajo in čistijo odpadno vodo na mali čistilni napravi, so upravičeni do plačevanja 
znižane okoljske dajatve zaradi onesnaževanje voda za 85 odstotkov!

v.d. direktorja Komunale Trebnje:
mag. Štefan Velečič
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Voda
DEZ Dolenjski ekološki zavod Novo mesto je v mesecu decembru 2007 
izdal in založil ekološko zloženko Voda, vir vsega življenja, ki je namenje-
na gospodinjstvom in ustanovam v občinah na Dolenjskem, v Beli krajini, 
Posavju in na Kočevskem. Ekološka zloženka se je že začela distribuirati v 
gospodinjstva.
Ekološka zloženka Voda, vir vsega življenja je strokovna publikacija, izda-
na na podlagi Zakona o varstvu okolja (ZVO-1, uradno prečiščeno bese-
dilo UPB1, Uradni list RS 39/2006 z dne 13. 4. 2006). Namenjena je oza-
veščanju in izobraževanju o varstvu voda, o varstvu okolja in sicer vseh 
prebivalcev, državljank in državljanov, občank in občanov, od mladih do 
najstarejših, od osnovnošolcev do upokojencev.  Zakon o varstvu okolja 
ZVO-1 je eden od najvažnejših zakonov, ki jih je Republika Slovenija 
sprejela na podlagi direktiv Evropske unije.
Ugotavljamo, da je Republika Slovenija vzorno sprejela vso zakonodajo 
Evropske unije, ki urejuje varstvo voda, varstvo okolja in ekologijo. Pro-
blem je v izvajanju te zakonodaje, saj na eni strani primanjkuje fi nančnih 
sredstev, na drugi strani pa imamo izredno nizko ozaveščenost, zato veli-
kokrat nehote in nevede, z nespametnimi posegi ogrožamo naše edino 
življenjsko okolje. 
Dogaja se celo to, da odgovorne osebe v občinah, ki so zadolžene za var-
stvo okolja, niso ozaveščene. Po nekaterih podatkih in anketah Evropske 
komisije smo v Republiki Sloveniji najmanj ekološko (okoljsko) ozavešče-
ni od vseh članic EU. Drugi problem je kapital, ki za svoje cilje po še večjih 
dobičkih, v naravi in v prostoru ne izbira sredstev. 

DEZ Dolenjski ekološki zavod Novo mesto

Čas, ko se obrnemo vase 
Dnevi se krajšajo in umirjajo, službene in ostale obveznosti pa poča-
si bledijo v siju radostnega pričakovanja. Prihaja najbolj čaroben čas 
v letu, ki s seboj prinaša tudi preštevanje sadov ter načrte za naprej. 
Osebno sem resnično zadovoljen z letošnjo bero rezultatov. Veseli 
me, da to ni le moje subjektivno mnenje, temveč omenjeno izražajo 
tudi številke ter eminentni zunanji opazovalci, ki spremljajo razme-
re v naši občini. 

Stopnjo brezposelnosti smo močno znižali; še pred dobrim letom je 
bila med petimi in šestimi odstotki, danes znaša le okoli 3 odstotke. 
K temu so pripomogle naše uspešne gospodarske družbe, kot so 
Dana, Akripol in REM, ki so s širitvijo prinesle nove možnosti zapo-
slitve. Tudi ostali gospodarski kazalci kažejo na odlične poslovne 
rezultate domačih podjetij, ki nam dajejo kruh. 
Rast in razvoj je opaziti tudi navzven. Naj povzamem besede novo-
meškega župana, gospoda Alojzija Muhiča, izpred nekaj dni: »Prese-
nečen sem nad razvojem vaše občine v zadnjem letu, ki se je dobe-
sedno razcvetela. Postajate drugi center Dolenjske!«
Moja želja – govorim pa tudi v imenu mojih sodelavcev – je, da se ta 
razvoj ne ustavi, saj so nam dane odlične možnosti za razcvet. Leto 
2008 prinaša nove izzive in resnično se jih veselim. 
Mirna bo končno dobila varen in moderen železniški prehod, dva 
nova stanovanjska bloka ter izboljšano komunalno infrastrukturo, 
Veliki Gaber čistilno napravo, v Dobrniču, kjer smo obnovili ceste in 
krajevni skupnosti uredili nove prostore, pripravljamo zemljišče za 
gradnjo šole. Vsa večja središča v občini bomo na novo uredili, da 
bodo kazala moderno in prijetno podobo: uredili bomo trge, javno 
»pohištvo« (klopi, avtobusne postaje …), fasade … In tako naprej. 
Ob koncu leta se želim zahvaliti predsednikom krajevnih skupnosti 
ter vsem sodelavcem, saj smo uspehe dosegli skupaj … in upam, da 
se tu ne bomo ustavili.  
Še vedno je moja pisarna odprta za vse. Naj vas v decembru in letu 
2008 spremljajo samo lepe misli, zdravje, radost in mir. 

Vaš župan, Alojzij Kastelic

ŽUPANOV KOTIČEK

Drsališča v letošnjem decembru 
žal ne bo
Kljub veliki pripravljenosti občinskih svetnikov, župana in občinske 
uprave, da se realizira projekt, ostaja postavitev drsališča v letošnjem 
letu nedosegljiva. Zataknilo se je pri pomanjkanju sredstev.
Po prerazporeditvi nerazdeljenih sredstev za šport  in izvedenem 
javnem naročilu za izbiro izvajalca postavitve drsališča in izvedbe 
animacijskega programa, je po izvedbi naročila že najnižja ponudba 
za več kot 50 % presegala razpoložljiva proračunska sredstva za iz-
vedbo tega projekta. 
Kljub veliki angažiranosti župana, predstavnikov Krajevne skupnosti 
Trebnje in iskanju morebitnih drugih rešitev, ostaja realizacija posta-
vitve drsališča projekt za leto 2008.
Ne gre pa pozabiti, da se bodo v Trebnjem v prazničnem decembru 
vrstile številne prireditve, zato vabljeni k obisku.

Branka Kržič
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Iz poslanske pisarne
Državni zbor je konec novembra sprejel reba-
lans državnega proračuna za leto 2008 in pro-
račun za leto 2009. Glede na prostorsko ome-
jitev v tem časopisu, bi izpostavila zgolj 
nekatere pomembne postavke za občino 
Trebnje.
Kmetijski proračun se iz leta v leto najbolj po-
večuje, tudi na račun uspešnega črpanja 
evropskih sredstev, pri čemer pa mora država 
zagotavljati lastno soudeležbo. Najpomemb-
nejše pa je, da je občina Trebnje v celoti uvrščena med območja z omeje-
nimi dejavniki (OMD). Leta 2004 je polovica katastrskih občin izpadlo iz 
OMD in smo sredstva, ki pripadajo kmetijam, ki obdelujejo kmetijsko 
zemljo, v celoti krili iz slovenskega proračuna. Letos smo uspeli pri poga-
janjih s slovensko vlado in v Bruslju ponovno uvrstiti celotno občino v 
OMD. Iz tega naslova dobijo kmetije dodatna fi nančna sredstva za obde-
lovanje kmetijske zemlje, od 130 evrov in več po ha.
Prav tako se povečujejo sredstva na področju investicij za ceste, zlasti dr-
žavne. Z vloženim amandmajem tik pred zdajci, smo zagotovili sredstva 
v višini 150.000 evrov za prihodnji dve leti za daljinsko kolesarsko stezo 
med Trebnjem in Karteljevim.
V proračunu za leto 2008 so zagotovljena še sredstva v višini 417.000 
evrov za cesto Čatež Moravče, ko se mora investicija zaključiti. Za uredi-
tev križišča v Štefanu pa 230.000 evrov. Nekatere investicije so bile v leto-
šnjem letu izvedene, oziroma so v teku: križišče na Gomili, pločnik proti 
Štefanu, itd.
Zagotovljena so sredstva za adaptacijo ZD Trebnje v letu 2008 v višini 
300.000 evrov.
Že nekaj let se govori o prepotrebni obnovi in dograditvi šole v Dolenji 
Nemški vasi in telovadnici v Dobrniču. Obe šoli sta našli mesto v držav-
nem proračunu. Šoli Dolenja Nemška vas že prihodnje leto zagotavlja 
država 350.000 evrov in še v naslednjem prav enako vsoto. Dobrniču pa 
je v letu 2009 zagotovljeno 350.000 evrov. Z uvrstitvijo teh šol v državni 
proračun želimo spodbuditi tudi Občino Trebnje, kot ustanoviteljico šol, 
k hitrejšemu reševanju prostorskih težav na teh šolah, to je k zagotavljanju 
osnovnih pogojev za zaposlene in otroke, k zagotovitvi manjkajočih pro-
storov in opreme. Občina mora zagotoviti ustrezno dokumentacijo, za-
gotoviti lastna sredstva in izkoristiti ponujena fi nančna sredstva.
Na vrata pa trka božični čas in novo leto. Mirne in prijetne praznike Vam 
želim. V novem letu pa veliko priložnosti in volje za izpolnitev želja.

Marjeta Uhan, poslanka

Vračanje vlaganj v javno 
telekomunikacijsko omrežje 
v občini Trebnje
Večkrat sem javno naslovil na strokovne službe Občinske uprave 
svetniško vprašanje, kako potekajo postopki vračanja vlaganj v jav-
no telekomunikacijsko omrežje v občini Trebnje. Moj namen je bil, 
da se vse upravičence preko občinskega glasila seznani, kako daleč 
so pripeljani postopki, kdaj in koliko sredstev lahko upravičenci 
pričakujejo od minulih vlaganj v telekomunikacijsko omrežje. 
Čeprav v nekaterih občinah prebivalci že dobivajo vrnjena sred-
stva, vložena v izgradnjo javne telefonije, lahko posredujem iz sve-
tniškega odgovora samo naslednjo informacijo:
da Občina Trebnje vodi postopke pogajanja pri Državnem pravo-
branilcu, da se zahtevek Občine Trebnje za vračilo sredstev trenu-
tno nahaja v obravnavi na Državnem pravobranilstvu, 
da je predstavnica Občine Trebnje poslala na Državno pravobranil-
stvo dodatne zahteve; da se župan nagiba k rešitvi, da bi vrnjena 
sredstva postala del proračuna občine, ki bi se namensko porabila 
za obnovo komunalnih naprav. 
Moje nestrinjanje z županovim predlogom sem jasno izrazil na ob-
činskem svetu, saj smatram, da so vsi investitorji, ki so v tistem času 
neposredno prispevali za izgradnjo telefonije iz svojih sredstev, 
upravičeni do vračila na njihov račun. 
Edina prava pot je, da se na podlagi Zakona o vračanju vlaganj v 
javno telekomunikacijsko omrežje, rezultatov referenduma ter Za-
kona o spremembah in dopolnitvah zakona o vračanju vlaganj v 
javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 83/04), ki do-
loča upravičence, zavezance, višino vračila, način in pogoje vrača-
nja vlaganj v telekomunikacijsko omrežje, sprejme Odlok o postop-
kih in načinu povračil sofi nancerskih deležev v javno 
telekomunikacijsko omrežje posameznim upravičencem. 

mag. Janez Slak - podžupan

V občini Trebnje v tem mandatu ne gre niko-
mur veliko od rok. Kljub temu smo z veseljem 
sprejeli novico, da je Ministrstvo za okolje RS 
izdalo okoljevarstveno dovoljenje za deponijo 
Globoko, ki velja do julija 2009. S tem so pro-
blemi sicer prenešeni za eno leto in pol naprej, 
vendar grozi deponiji takrat zaprtje, če ne bo 
temeljite reorganizacije.
Glede v.d.direktorja v javnem podjetju je Okro-
žno sodišče v Novem mestu razsodilo enako, 
kot je bilo pravno mnenje pravnice Šutovičeve, 
ki je zastopala to javno podjetje, da Nadzorni 
svet Komunale Trebnje nima pristojnosti ime-
novanja in razreševanja v.d.direktorja. Enake 
razsodbe so bile že v prejšnjem mandatu, ko je 

direktorja nezakonito imenoval župan. Torej, 
delovali so nezakonito in povsem politično. 
Pravni zastopnici Šutovičevi pa so takoj odvzeli 
vsa pooblastila, ker jim je pokazala pravo ogle-
dalo. Torej, če v občini Trebnje delaš uspešno in 
zakonito, si razrešen ali ti vzamejo pooblastila. 
Akterji te zgodbe pa še kar naprej pletejo svoje 
zahrbtne udbovske mreže.
Zlagana koalicija LDS, DeSUS se večkrat zama-
je. Podžupan Žnidaršič (DeSUS) jo drži, po 
zdravniško, nezavestno pri življenju. Diha sicer 
še, vendar od nje ni nobenega rezultata. Zago-

tovo iz te moke ne bo kruha, ker nimajo podla-
ge v desnosredinskem volilnem telesu občine 
Trebnje. Le kam to pelje? 

Na martinovo soboto v novembru 2007 smo 
organizirali izlet s polnim avtobusom v Vipa-
vsko dolino in obiskali Vipavski Križ. Ogledali 
smo si znamenite izvire reke Vipave, Vipavsko 
vinsko klet in kapucinski samostan v Vipa-
vskem Križu, kjer je v 17. stoletju deloval zna-
meniti Slovenec Janez Svetokriški. Kolegi iz 
Brja so na koncu pripravili pravo martinovanje 
s krstom mošta in pokušnjo najboljših vipa-
vskih vin. Veseli in zadovoljni smo se v večer-
nih urah vračali proti Dolenjski. 
Želimo vam vesele božične praznike in srečno 
novo leto 2008!

Jože Povšič, 
predsednik Občinskega odbora SDS Trebnje

Aktivnosti SDS
Trebnje
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Odgovor 
Občinskemu odboru 
Nove Slovenije 
Trebnje
O življenju in delu na OŠ Trebnje ne name-
ravam polemizirati po časopisih, saj lahko 
vsakdo dobi ustrezne informacije pri vod-
stvu šole. Vendar se moram oglasiti zaradi 
neresnice, ki jo je navedel Marjan Pavlin, 
predsednik Občinskega odbora NSi Treb-
nje. Pavlinu kot svetniku sem na to temo že 
dala odgovore in kot sem bila seznanjena, 
na njih ni imel pripomb. Če te odgovore 
povzamem, lahko rečem, da deluje zavod, 
ki ga vodim, v skladu z veljavno šolsko za-
konodajo in predpisi ustanovitelja.
Župnik Miloš Košir me je obiskal 5. 9. 2007 
in vprašal, kako bo z izvajanjem verouka na 
PŠ Dol. Nemška vas. Seznanila sem ga z 
okrožnico našega ministrstva (MŠŠ). Iz nje 
je jasno razvidno, da mora šola vsako leto 
na novo sprožiti postopek za izdajo soglas-
ja za izvajanje verouka v prostorih šole. Ja-
sno sem mu povedala, da se verouk ne sme 
izvajati v šoli do pridobitve soglasja s strani 
MŠŠ in da ga bom obvestila, ko ga bom 
prejela.
Glede na razgovor in župnikovo pisno pro-
šnjo za izvajanje verouka v šoli (5. 9. 2007) 
me je 10. 9. 2007 neugodno presenetilo te-
lefonsko obvestilo, da župnik in sestra izva-
jata na PŠ Dol. Nemška vas verouk v dveh 
učilnicah. Takoj sem se odpeljala tja in iz 
učilnic poklicala posebej župnika in sestro 
ter pred zaprtimi vrati učilnic (ne pred 
učenci!) zahtevala takojšnjo prekinitev ve-
rouka do pridobitve soglasij. O izvajanju 
verouka brez soglasij sem takoj obvestila 
tudi MŠŠ in ustanovitelja. Menim, da sem 
postopek izpeljala korektno, saj se zavedam 
svoje odgovornosti. Obenem pa tudi ne že-
lim izpodbijati avtoritete ostalim, ki se tudi 
ukvarjajo z vzgojo otrok.
V  Pogodbi o uporabi ter upravljanju objek-
tov, naprav in opreme in drugih sredstev 
javnih zavodov z dne 11. 4. 2002  govori 12. 
člen, da se šola uporablja za potrebe vzgoj-
no-izobraževalnega procesa. Na osnovi 
prošnje lahko z zunanjim uporabnikom 
šolskih prostorov do tri dni sklene pogod-
bo o uporabi ravnatelj, za uporabo šolskih 
prostorov za daljši čas pa mora dati soglas-
je ustanovitelj.
V zvezi z »neodprtostjo« šole lahko odgo-
vorim le to, da je šola odprta. Le pisno je 
treba zaprositi za uporabo, skleniti pogod-
bo in poravnati stroške uporabe po ceniku, 
ki ga je sprejel Svet OŠ Trebnje in potrdil 
ustanovitelj.

Rožica Zakšek, 
ravnateljica OŠ Trebnje

Mesec november so prav gotovo najbolj zazna-
movale predsedniške volitve 11. novembra, na 
katerih je Lojze Peterle v trebanjskem volilnem 
okraju premagal dr. Danila Turka s 53,03 %      
glasov. Na volišču v vasi Korita je zbral 76,9 %, v 
Knežnji vasi 76,5 %, v Češnjicah 74,1 % , v Sela 
Šumberku 71,6 % , na volišču Sv. Vrh 69,9 % in v 
Dobrniču 69,3 %. Peterle je zmagal še v treh do-
lenjski okrajih in Ško� i Loki. Najbolj prepričljiv 
pa je bil ponovno v Ribnici. Za tolikšno podpo-
ro volivcev se je vsem iskreno zahvalil in pou-
daril, da je pridobil veliko dragocenih izkušenj 
in vedenje o Sloveniji, ki ga bo skušal po naj-
boljših močeh uporabiti pri svojem nadaljnjem 
delu za Slovenijo.
Občinski odbor Nove Slovenije Trebnje oce-
njuje, da delo v občini v letu 2007 ni potekalo 
tako, kot bi si želeli. Določeni programi, potrje-
ni s proračunom za leto 2007 so daleč od reali-
zacije, saj se še niti začeli niso. Sprašujemo se, 
ali je občinska koalicija, DeSuS, SLS, LDS s kar 
dvema podžupanoma dorasla zaupanim funk-
cijam, in sposobna s staro miselnostjo botrov, ki 
vodijo Občino, narediti kaj več kot v letu 2007; 
to je skoraj nič, ampak pogrevati stare zgodbe o 
Komunali, o kateri je dalo svoje mnenje že Ra-
čunsko sodišče in Sodišče s pravnomočnimi 
sklepi.  Hkrati pa posredno vplivajo na slabo 
realizacijo županovih predvolilnih obljub. V 

OO N.Si smo si ob začetku mandata postavili 
jasno vizijo razvoja občine. Občinski svetniki, 
poslanka DZ, svetniki Krajevnih skupnosti in 
vsi drugi iz vrst Nove Slovenije se bomo tudi v 
novem letu trudili, da bi kar najbolje opravili 
zaupane naloge, si prizadevali za realizacijo do-
brih občinskih programov in uresničitev vsega 
tistega, kar občanke in občani pričakujejo od 
nas.
V Novi Sloveniji in s tem posredno v Občin-
skem odboru N.Si Trebnje smo ponosni, da 
smo se odločili za odgovorno pot. To pomeni, 
da smo prevzeli vse zadane naloge, se z njimi 
soočili in jih z vso odgovornostjo opravljali v 
dobrobit vseh. Včasih se zdi, da nam korake 
merijo drugi z željo, da bi se obrnili nazaj ali ne 
bi zmogli do cilja. S kakovostnim, resnim, od-
govornim in poštenim delom ter pristnimi od-
nosi bomo postopoma dokazali, kako po-
membno vlogo ima Nova Slovenija v občini 
Trebnje, v Sloveniji in Evropi. 
Naj bo božič za vse praznik miru, strpnosti in 
dobre volje! 
Vsem, ki sodelujete z nami, se zahvaljujemo in 
želimo, da bi se v letu 2008 s hvaležnostjo ozi-
rali na prehojeno pot in ji dodajali nove kako-
vostne korake!

Marjan Pavlin,
predsednik OO N.Si Trebnje

 Trebanjske davkoplačevalce bodo postopki na-
pačnega odpuščanja zaposlenih v Javnem podje-
tju Komunala stali najmanj 55 mio SIT. Je bilo 
povišanje cen komunalnih storitev v povprečju 
preko 30 % (čiščenje odpadnih voda 147 %) po-
trebno ? Bodo akterji teh potez prevzeli materi-
alno odgovornost?  
V mandatu, ko sem opravljal funkcijo župana, 
se je prelilo veliko črnila, da bi se opravičilo in 
dokazalo, kako je bila pravilna odločitev občin-
skega sveta, da se je za direktorja JP Komunala 
imenoval g. Jože Povšič. Moje opozarjanje na 
ravnanje takratnega direktorja so bila zaman, 
saj vemo, kakšno je bilo takratno razmerje moči 
v občinskem svetu. 
V manj kot enem letu po zamenjavi g. Povšiča 
je nadzorni svet JP skupaj z novo upravo prišel 
do zaključkov, ki jih je skupaj s poslovnim poro-
čilom o delu JP Komunala za leto 2006 predsta-
vil občinskemu svetu na zadnji seji.     
Občinski svet je na podlagi ugotovitev NS in 
poročila za leto 2006 sprejel sklepe, da mora 
predstavnik ustanovitelja (župan) in organ nad-
zora v JP Komunala sprožiti postopek proti od-
govornim v JP Komunala zaradi:
a. opuščanja dejavnosti upravljanja in vzdrže-

vanja stanovanjskih enot 
b. nepravilnih postopkov odpuščanja g. Jarca in 

Vujasina in v zvezi s tem nastalih nepotreb-

nih stroškov, ki bremenijo poslovni rezultat 
podjetja preteklih let v višini 25,5 mio SIT 
(Jarc), nestrokovne izbire pravnega zastopni-
ka za JP Komunala in nepotrebnih stroškov 
odpuščanja v višini 30 mio SIT (Vujasin)

c. preveč izplačanih plač direktorju v višini 1,8 
mio SIT

d. ugotovitve neposredne odgovornosti uprave 
zaradi opustitve ISO standarda v JP Komu-
nala

e. nepravilnega prikazovanja poslovnih izidov z 
namenom prikazovanja slabšega poslovnega 
rezultata, ki je bil podlaga za nepravilni izra-
čun povišanja cen komunalnih storitev za 
cca 30%.

Pričakujem, da bodo odgovorni položili svoje 
računa, saj je župan dolžan Občinskemu sve-
tu o izvedenih ukrepih poročati najpozneje 
do 31. 1. 2008

Glede ugotovljenih nepravilnosti bo mogoče 
kdaj napočil tudi čas, da se preveri odgovornost 
takratnih članov NS v Javnem podjetju Komu-
nala. Kajti določila zakona o gospodarskih 
družbah določajo poleg sejnin tudi odgovor-
nost članstva za nepravilnosti, ki jih le ta s svo-
jim delom povzročil podjetju, s poravnavo ško-
de z osebnim premoženjem. 

Svetnik v občinskem svetu
Ciril Metod Pungartnik

Se bodo nepravilnosti v JP naposled 
verodostojno prikazale v javnosti?
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Igre brez meja
Ta popularni naslov ni le geslo s televizijskih ekranov, ampak nosi v 
sebi bistveno globlji pomen. Ta televizijska oddaja je sicer že davno 
preminula, vendar pa se je globlji pomen odražal v tem, da je vabil 
ljudi, da bi se tudi sami preizkusili v nekaterih aktivnostih, ki so jim 
bile do tedaj tuje.  In kaj ima vse to skupnega s Socialnimi demokrati? 
V bistvu ničesar, če ne smatramo, da je politika igra. In to igra na viso-
ki ravni. Igrati se brez meja ne pomeni le reševati, ali pa kopičiti člo-
vekove osebne probleme, včasih pomeni politično se udejstvovati. 
Marsikdo, ki se vključi v politiko, se igra brez meja. Igra se z državnim 
premoženjem in delnicami velikih podjetij, igra se z javnimi razpisi, 
igra se z visoko tehnologijo prisluškovanja, igra se z zgrešenimi nalož-
bami in pri tem lahko neomejeno javno nastopa.
In igra se začne že na lokalni ravni. Tam, kjer ljudje zadovoljujemo 
svoje osnovne osebne cilje, tam, kjer se srečujemo vsak dan in tam, 
kjer bodo mogoče živeli naši otroci. Tu, kjer se  igrata župan in občin-
ska uprava. 
In teh iger ne smemo dovoliti. Socialni demokrati se zavzemamo, da 
bi ta igra dobila določena pravila, da bi bili okvirji delovanja jasni, da 
bi bile prioritete jasno začrtane. Vendar pa je včasih tudi postavljanje 
prioritet težavno delo, saj se marsikaj odvija v ozkem krogu ljudi, ki bi 
si želeli igrati brez meja. In prav zato menimo, da je vključevanje no-
vih, neobremenjenih ljudi v politično udejstvovanje zelo pomembno. 
Pomembno je z vidika novih idej, drugačnega mišljenja in drugačne-
ga pristopa k reševanju problemov. In vse to v svojem programu in 
delovanju našega predsednika Boruta Pahorja nudimo v vrstah Soci-
alnih demokratov. Naše geslo je, da je potrebno začeti na lokalni rav-
ni, kjer se odločitve sprejemajo za ali pa proti občanom, kjer »visoka« 
politika ni tako pomembna.
In še nekaj je res. Ljudje se še vedno radi igrajo, bodisi šport ali pa 
kakšne druge igrice. Pa vseeno je potrebno še marsikaj postoriti v 
oblikovanju osebnosti vsakega posameznika, kot tudi v življenju na-
sploh. Delati bomo morali v tej smeri, da bomo lahko uživali življenje 
brez meja, kajti realno gledano je igra (politika) le del življenja.
Pa vesele božične praznike in srečno novo leto!

Županov veseli december
HO, HO, HO…..HO, HO, HO…..pa smo dočakali veseli december. Seveda, 
za nekatere bolj vesel, za nekatere nekoliko manj in za nekatere bolj, za dru-
ge manj delaven mesec. V lokalnem odboru SMS lahko rečemo, da je za 
nas letošnji konec leta zelo dejaven. Tako smo na zadnjih dveh sejah Občin-
skega sveta analizirali in predvsem bili kritični do dela župana v letošnjem 
letu. Na predzadnji seji se je vsem našim kritikam župan izognil celo tako, 
da je brez pojasnila sredi seje zapustil sejno sobo. 
In kaj je bil glavni razlog kritik?   Lokalni odbor SMS je župana v doseda-
njem času v marsičem podpiral, vendar smo bili enotnega mnenja, da ne 
želimo biti zraven, ko se je župan dokazano začel posluževati »nezakonitih« 
prijemov za dosego svojih ciljev. V te namene izkorišča celo Občinsko 
upravo, katero posledično zapuščajo najboljši kadri. Pri zaposlovanju novih 
kadrov pa ni glavni kriterij strokovnost pač pa osebno poznanstvo. In za 
dosego teh ciljev se spregleda ali prilagodi po svoje marsikatero zakonsko 
določilo. Kot predsednik lokalnega odbora SMS sem imel tudi sam in še 
vedno imam interes po funkciji direktorja Občinske uprave. Vendar kot 
sem že na razgovoru povedal, bi delal izključno strokovno, v skladu z zako-
nodajo in v korist občine in občanov in pri tem ne bi delal nikakršnih razlik, 
ne rasnih, ne političnih, ne stanovskih. Vendar županu so, kot že pri g. Sla-
ku, ti nazori tuji.  Poleg omenjenih kadrovskih spletk, se upravlja s prora-
čunskim denarjem, kot da so to njegova sredstva in ne sredstva občanov. 
Določila Zakona o javnih naročilih ne pozna. V proračunu bo koncem leta 
za preko 6 mio EUR fi nančnih sredstev, ki se niso porabila za v proračunu 
določene projekte. Upravljanje s temi sredstvi je katastrofalno, saj je 1,5 mio 
EUR pripravljenih za dnevno porabo (na banki je za sredstva za ta namen 
občutno nižja obrestna mera). Res je, da pa je župan terensko zelo aktiven, 
zato tudi poskušamo razumeti njegovo odločitev, da si bo za uspešen za-
ključek leta privoščil skoraj mesec dni dopusta. Žal pa si takega dopusta 
marsikdo ne more privoščiti. Vedno znova in znova opozarjamo, da občina 
bolj in bolj pozablja na malega človeka. Na ljudi, ki zaradi ne prav rožnate 
makroekonomske situacije (podražitve, visoka infl acija idr) vedno težje 
shajajo iz dneva v dan. Več sredstev in pozornosti njim, da bo tudi za njih 
decembrski čas, čas miru in veselja. 
Naj ob koncu zaželimo vsem občanom občine Trebnje veselo praznovanje 
decembrskih praznikov in uspešen prehod v novo leto. V novem letu pa se 
naj vam izpolnijo vse skrite želje. 

Bojan Rajer, predsednik LO SMS

Ne dolgo tega sem na ruševinah kozješkega gradu zagledal odprtino, ki je 
vznemirila mojo radovednost. Že sem stopal navzdol po klesanem sto-
pnišču … in z glavo butnil v kamniti obok. 
Na sredi, z baklami osvetljenega prostora, je stala miza, na njej knjiga z 
lesenimi platnicami: Memoriae Ludovici Cossiaci, Liber Primus, Anno 
Domini  MXD, Hermanus � alner Scribsit.
Gledal sem dokument iz leta 1490 s spomini Ludvika Kozjaškega, zadnje-
ga kozjaškega viteza, prvega poveljnika konjenice Vojvodine Kranjske, 
plemiča, ki se je bil odkupil iz turškega ujetništva in bil tako pogumen, da 
je potoval v Dubrovnik po še nekaj bojnih tovarišev. Prvo knjigo njegovih 
spominov je spisal Herman � alner, edini znani srednjeveški zapisovalec 
in prepisovalec rokopisnih knjig na Kranjskem, ki je deloval v Trebnjem.  
Odprl sem knjigo in prebral zapis pogovora Ludvika Kozjakerja z dubrov-
niškim apotekarjem o značilnostih bolezni morbus homini politici, po 
naše »bolezen človeka v politiki«, ki so jo odkrili med politiki v nekajsto-
letni demokratični tradiciji Dubrovniške republike. 
Zvenelo je znano: spiritus triplex ali »triplastni duh – eno misli, drugo dela, 
tretje govori«, memoria selectiva ali »izbiren spomin«, amnesia selectiva ali 
»izbirna izguba spomina«, blebetavitis cronicus ali »neprestano prazno go-
voričenje«, popljuvitis acutis ali »neustavljiva želja po blatenju«, ego supre-

mus ali »samopoveličevanje«, iesnoritis spectacularis ali »nastopaška jezlji-
vost«, turbulencia opinionis cronica ali »neprestano sprevračanje stališč« 
(opomba lekarnarja: ne zamenjevati z življenjsko resnico: »Samo bedaki in 
mrtvaki si ne premislijo«), inertia asini ali »oslovska trmoglavost«, vertigo 
funkcionalis ali »od višine se zvrti«, narcisitis napumpatus ali »napihnjena 
samovšečnost«, gonus gregis ali »čredni nagon«, itd.  Bolezen je nalezljiva, 
posebej očitna postane po drugem mandatu, zato so v Dubrovniku volili na 
pol leta, po dveh mandatih pa je bil obvezen počitek vsaj dva mandata. Spo-
mnil sem se zapisa v Dolenjcu o politični bolezni in da je Ludvik Kozjaški 
bil gospodar tudi na trebanjskem gradu. Tako torej. Zdaj vemo, kdo je bole-
zen prinesel, kdaj in od kod, vemo, kje se je skrivala do izbruha demokracije 
v naših krajih, poznamo značilnosti, vemo za zdravilo, ampak utemeljeno je 
slutiti, da je zdravilo zelo grenkega okusa.
»Goorazd, kje si vendar?!!« zaslišim ženo: »Že pol ure tako ležiš, zakaj 
smrdi po žveplu, od kod te kozlovske dlake in sled kopita? Si kaj našel? Si 
koga srečal?«
Saj bi ji povedal po resnici, a mi ne bi verjela. Vam, dragi bralci, sem pove-
dal. Pa mi verjamete?

Gorazd Marinček, ŽLR
P.S.: Vesele božične praznike in srečno, predvsem pa zdravo novo leto!

Značilnosti politične bolezni, od kdaj je in od kod
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O Pakarjevem kozolcu na Veliki Loki – stališče do zavlačevanja njegove 
razglasitve za kulturni spomenik lokalnega pomena
Mineva eno leto od našega predloga za razglasitev Pakarjevega toplarja 
na Veliki Loki za kulturni spomenik lokalnega pomena. Novembra 2006 
je namreč novomeška območna enota Zavoda za varstvo kulturne dedi-
ščine Slovenije podala pobudo za njegovo razglasitev. Kasneje je zavod na 
zahtevo trebanjskega občinskega sveta in pristojne službe na občini Treb-
nje pripravil kar nekaj dodatnih strokovnih utemeljitev za njegovo razgla-
sitev. Med drugim je zavod moral spreminjati tudi strokovne podlage. Na 
koncu pa vendarle ugotavljamo, da naše strokovno delo in trud zaenkrat 
še nista prepričala svetnikov. Občinski svet zavlačuje (po našem mnenju 
po nepotrebnem) z razglasitvijo omenjenega kozolca za kulturni spome-
nik. Ugotavlja namreč, da je naš predlog vplivnega območja varovanja 
kozolca  preširoko zastavljen (moti ga, da je v vplivnem območju tudi del 
javne poti, ki vodi iz naselja na polja in travnike) in da kozolec z betonski-
mi stebri ni tipičen slovenski kozolec in zaradi tega ni primeren za razgla-
sitev za kulturni spomenik lokalnega pomena. 
Ker gre po naši oceni za izredno pomemben kozolec na Dolenjskem, 
ocenjujemo, da je prav, da na kratko javno predstavimo pomen in vre-
dnost kozolca ter utemeljitev za njegovo razglasitev. 
Kozolec stoji na domačiji Velika Loka 32, po domače »pri Pakarjevih«, ki 
je pred drugo svetovno vojno sodila med večje domačije na Veliki Loki in 
okolici. Kozolec predstavlja tip dvojnega kozolca – toplarja na tri pare 
oken, z gankom in dvokapno streho. Nosilni stebri so železobetonski, sto-
jijo na zidanih podstavkih. Ostali deli kozolca so izdelani iz žaganega in 
ročno tesanega lesa. Po dosedanjih podatkih ugotavljamo, da ga je dal leta 
1914 postaviti tedanji gospodar domačije Alojz Gliha. O tem pričata vti-
snjena letnica izdelave (1914) in inicialki naročnika (A.G.) na enem iz-
med betonskih stebrov. Kozolec ni vzdrževan, zato je v izredno slabem 
fi zičnem stanju. Dotrajano ima kritino in poškodovan zahodni del stre-
šne konstrukcije. Potreben je čim prejšnje obnove. 
Obravnavani kozolec je pomemben predvsem iz časovno-zgodovinske-
ga, gradbenorazvojnega, etnološko-socialnega in estetskega vidika. Kozo-
lec velja za najzgodnejši primer v razvoju kozolca na Slovenskem, pri ka-
terem so nosilni stebri izdelani iz armiranega betona. Zaradi tega 
predstavlja pomemben člen v razvoju kozolca na Slovenskem. Za čas 
pred prvo svetovno vojno je bila izvedba železobetonskih stebrov izje-
mno delo, ki je predstavljalo veliko novost na dolenjskem podeželju. Bilo 
je tudi izredno drago, zato si je takšno izvedbo lahko privoščil samo eko-
nomsko močan in razgledan kmet. Kozolec po tipologiji, zasnovi in iz-
vedbi konstrukcije ter velikosti predstavlja pomemben dokument o obliki 
in načinu gospodarjenja na kmetijah višjega kmečkega sloja v prvi četrtini 
20. stoletja v Temeniški dolini. Njegovo vrednost dopolnjuje še kvalitetna 
tesarska izvedba (podporne ročice, brane, podporni stebri na ganku, de-
korativno izdelane prezračevalne line), ki kozolcu daje posebno estetsko 
vrednost.    
Zahteva občinskega sveta za izločitev dela javne poti iz vplivnega obmo-
čja v naših strokovnih podlagah z našega vidika ni tako pomembna. 
Omenimo naj le toliko, da je njegova zahteva po našem mnenju neargu-
mentirana, je pa povsem legitimna pravica. Bolj pomembno se nam zdi v 
nadaljevanju spregovoriti o spomeniškovarstvenih kvalitetah kozolca. 
Strokovne pogoje za razglasitev enote nepremične kulturne dediščine za 
kulturni spomenik določa 5. člen Zakona o varstvu kulturne dediščine 
(Ur. list RS, št. 7/1999): Kadar ima dediščina »elemente, s katerimi je doka-
zana kontinuiteta ali posamezna stopnja kulturnega in civilizacijskega ra-
zvoja, ali predstavljajo kakovostni dosežek ustvarjalnosti, lahko ta dediščina 
dobi status kulturnega spomenika«. Poleg tega ima spomeniškovarstvena 
služba izoblikovan poseben sistem vrednotenja, s katerim si pomaga pri 
svojem strokovnem delu. Pri vrednotenju Pakarjevega toplarja smo upo-
števali naslednja merila: geografsko ali prostorsko merilo, zgodovinsko ali 
časovno merilo, etnološko-socialno merilo, likovno ali estetsko merilo in 
gradbenorazvojno merilo. Na podlagi teh meril smo ocenili, da ima Pa-
karjev kozolec na Veliki Loki spomeniške lastnosti in da ga velja razglasiti 
za kulturni spomenik lokalnega pomena. Pomislek, da kozolec zaradi be-

tonskih stebrov ni tipičen dolenjski kozolec in je zaradi tega manj kvalite-
ten, je neargumentiran (stereotipen in romantičen) pogled na kozolec, ki 
nima nobene zveze z realno podobo stavbne dediščine na dolenjskem 
podeželju. Stavbe na Dolenjskem že vsaj dve stoletji niso samo lesene. Po-
leg lesa, so naši predniki pri gradnji uporabljali še druga gradiva (npr. ka-
men, opeko, beton, železo…), odvisno od časa gradnje, dostopnosti gra-
div, fi nančnih zmožnosti graditeljev, sposobnosti gradbenih mojstrov ter 
tradicije. Leseni kozolci so bili značilnost dolenjskega podeželja vse do 
sredine šestdesetih let 20. stoletja, ko so jih po gorenjskem vzoru vse bolj 
začeli nadomeščati kozolci z železobetonskimi stebri. V začetku so stebre 
izdelovali kar na terenu, na kraju, ki je bil predviden za postavitev kozolca. 
Kasneje so kmetje začeli kupovati že izdelane stebre. Najprej so jih kupo-
vali pri izdelovalcih na Gorenjskem, kjer so kozolce z betonskimi stebri  
bili razširjeni že od petdesetih let 20. stoletja dalje. Kasneje se je razvilo 
izdelovanje železobetonskih stebrov tudi na Dolenjskem. Razlogov za po-
stavitev tovrstnih kozolcev je bilo več. Najpomembnejša med njimi sta 
bila enostavna in cenovno dostopnejša tehnologija izdelave stebrov ter 
lažja in hitrejša postavitev takšnega kozolca. Poleg tega je veljalo prepriča-
nje, da je beton trpežnejši od lesa, zato se kmetje še vedno odločajo za 
takšno izvedbo. Če povzamemo – značilen kozolec na Dolenjskem je od  
zadnje četrtine 20. stoletja dalje tudi kozolec z železnobetonskimi stebri, 
ki je ponekod skoraj v celoti nadomestil leseno različico kozolca. Posta-
vljanje lesenih kozolcev postaja vse bolj preteklost.  V zadnjih desetih le-
tih je bilo iz prestiža in nostalgije na Dolenjskem postavljenih zgolj nekaj 
lesenih kozolcev – med najbolj poznanimi sta na primer toplarja pri zna-
ni gostilni Jap v Praprečah pri Temenici in pri graščini Selo pri Radohovi 
vasi.  
Upamo, da bomo z zgoraj predstavljeno obrazložitvijo vendarle spodbu-
dili občinski svet, da ponovno obravnava predlog za razglasitev Pakarje-
vega kozolca za kulturni spomenik, bralcem lokalnega časopisa pa pribli-
žali del naše bogate in raznolike dediščine kozolca na Dolenjskem. 
Poudariti je potrebno, da je kozolec eden izmed redkih primerov naše 
nepremične kulturne dediščine, ki je pomemben tudi v svetovnem meri-
lu. Tako bogato obdelanih, raznovrstnih in kvalitetno izdelanih kozolcev 
ne poznajo nikjer na svetu. Zaradi tega bi do kozolcev na Slovenskem 
morali biti še posebej pozorni. Enako to velja tudi za številne kozolce na 
območju občine Trebnje. Da bi jih bolje razumeli v prostoru in času, bo 
potrebno še veliko raziskav. Veliko bi k temu pripomogle tudi razglasitve 
nekaterih najpomembnejših za kulturni spomenik. Je pa odločitev o raz-
glašanju izključno v rokah občinskih svetnikov in ne spomeniškovarstve-
ne stroke.   

Dušan Štepec, višji konservator 
Zavoda za varstvo kulturne dediščine 

Slovenije,  OE Novo mesto

Pakarjev toplar na Veliki Loki. Foto: D. Štepec, september 2006. 
Arhiv ZVKDS, OE Novo mesto
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Krajevna skupnost Sela pri Šumberku je druga 
najmanjša krajevna skupnost v trebanjski obči-
ni, sestavlja jo enajst naselij, in sicer Arčelca, 
Babna Gora, Dolnji Podšumberk, Gornji Pod-
šumberk, Log pri Žužemberku, Orlaka, Replje, 
Sela pri Šumberku, Volčja Jama, Vrtače in Za-
vrh, kjer skupno živi nekaj več kot tristo prebival-
cev. Meji na občino Ivančna Gorico in občino 
Žužemberk. Majhnost je lahko tudi prednost, 
predvsem zato, ker se ljudje med seboj bolje po-
znajo, pravi predsednik skupnosti Franc Selan, 
nekoliko težje pa je pri pridobivanju sredstev, saj 
so velike investiciji v majhni krajevni skupnosti 
precej zahteven projekt.  

Predsednik ste že drugi mandat. 
Res je, predsednik sem že peto leto. Prejšnji 
predsednik se je odločil, da te funkcije ne želi 
več opravljati in podprli so me za novega pred-
sednika. To delo sem videl predvsem kot prilo-
žnost, da lahko kaj naredim za našo krajevno 
skupnost in da bi po svojih močeh pripomogel 
k razvoju in napredku kraja. Vizija se uresniču-
je, vendar ne popolnoma, ker je načrtov veliko, 
a jih je zahtevno realizirati. 
Kateri je bil najpomembnejši projekt v prej-
šnjem mandatu? 
Največji dosežek je bil, da smo obnovili staro 
osnovno šolo, ki je svoje poslanstvo prenehala 
opravljati že v osemdesetih letih. Občina je pri-
spevala denar za obnovo, krajani pa smo pri-
spevali les in na objektu opravili več kot 2000 
delovnih ur, za kar menim, da je velik uspeh. 
Objekt moramo še notranje opremiti. Sedaj se 
ta objekt imenuje Dom krajanov in je večna-
menski prostor, ki ga uporabljamo za sestanke 
krajevne skupnosti, poleg tega ga uporabljajo 
tudi različna društva, na primer turistično in 
kulturno ter aktiv kmečkih žena. Želimo, da bi 
tam zaživela tudi knjižnica.    
In v tem mandatu?
Pripravljamo izgradnjo mrliške vežice. Lokacija 
je znana, in sicer zraven pokopališča. Pridobiti 
moramo zemljo, ki je v lasti cerkve, vendar so 
pripravljeni na zamenjavo. Rad bi, da bi to ze-
mljo za zamenjavo odstopila občina, vlogo za 
spremembo namembnosti pa smo vložili letos 
spomladi. Poleg tega pričakujemo, da nam bo 
občina pomagala tudi pri izvedbi vseh potreb-

nih postopkov, na primer za gradbeno dovolje-
nje in podobno. Sedaj, ko vežice ni, so pokojniki 
v času slovesa po domovih in to je kar proble-
matično, zato krajani seveda podpirajo izgra-
dnjo vežice, ne nazadnje smo edina krajevna 
skupnost oziroma župnija v občini Trebnje, ki 
je še nimamo. Vežica bi bila majhna, z enim po-
slovilnim prostorom. Že prejšnje občinsko vod-
stvo je podprlo naša prizadevanja, želimo pa, 
da bi občina, podobno kot pri obnovi stare šole, 
dala fi nančna sredstva, krajani pa bi prispevali 
les in delo. Vežico želimo zgraditi v tem manda-
tu, treba pa bo urediti tudi parkirišča ob vežici 
in dovozno pot. 
Kakšno je stanje na cestnem področju?
Nekateri asfalti so že starejši in bodo potrebni 
sanacije. Gre za vaške in lokalne poti, obnavlja-
jo pa se postopoma. Občinsko cesto, ki povezu-
je Bič in Žužemberk, je občina obnovila, za kar 
se ji ob tej priložnosti tudi zahvaljujem. Cesta je 
bila namreč zaradi dovoza materiala za gradnjo 
avtocesto od Ivančne Gorice do Biča in od Biča 
do Medvedjeka zelo obremenjena in zato tudi 
uničena. Še vedno ni obnovljen del od priključ-
ka za Babno Goro in do občinske meje z Žu-
žemberkom. To naj bi izvedel Dars, kot je bil 
sklenjen dogovor med občino ter Družbo za 
avtoceste v Republiki Sloveniji oziroma Dar-
som, zato pričakujemo, da bo Dars to obljubo 
držal.  

Življenje krajevne skupnosti Sela pri Šumberku
Pogovor s Francem Selanom

Omeniti moram tudi cesto Sela Šumberk – 
Gornji Podšumberk, ki je zelo problematična 
za naše krajane. Težave imamo namreč s kraja-
nom gospodom Kocjančičem, ki ima zemljišče 
ob tej cesti in ker je cesta ozka, bi ob srečevanju 
avtomobilov moral eden zapeljali na njegovo 
zemljo, česar pa on ne dovoli, podobne težave 
so na primer ob pluženju, saj ne dovoli, da bi se 
plužilo na njegovo zemljo. Občinsko vodstvo 
zato naprošamo, da bi se bolj angažiralo za reši-
tev te težave. Bilo je namreč že nekaj poskusov 
reševanja, vendar se vse skupaj vleče že okrog 
dvajset let. Možna rešitev je znana, in sicer od-
kup dela zemljišča ob cesti in njena razširitev. 
Izmere so delno že narejene. Z odkupom se 
strinja tudi krajan Kocjančič, dogovoriti pa se je 
treba za ustrezno ceno, zemljišče bi seveda od-
kupila občina, govorim pa o odkupu okrog 300 
metrov v dolžino in treh metrov v širino.
Želite tudi, da bi bil povsod v krajevni skupno-
sti možen dostop do interneta. 
Gotovo je dostop do interneta pomemben, po-
sebej za mlade. Poleg tega smo se pogovarjali, 
da bi dostop do medmrežja zagotovili tudi v 
Domu krajanov. Upam, da bomo kmalu vsi 
imeli možnost, da dostopamo do hitre poveza-
ve v virtualni svet. 
Čeprav ste med manjšimi krajevnimi skupnost-
mi, pa je aktivnih kar nekaj društev.  
Imamo dva gasilska društva, ki sta zelo aktivna, 
nazadnje so na veliki akciji sodelovali pri gaše-
nju gospodarskega poslopja v Vrtačah in takrat 
so se zelo izkazali. V turističnem društvu, ki se 
imenuje Grad Šumberk, si prizadevajo za pred-
stavitev kraja, sodelujejo na različnih priredi-
tvah in tudi sami kaj organizirajo. Zelo so priza-
devni tudi glede čiščenja okolja. Turistično ter 
kulturno društvo sta organizirala različne dru-
žabne dogodke, na primer ličkanje koruze in 
mislim, da je zelo dobro, da se obudijo stari obi-
čaji, kjer se družimo vaščani. Aktivni so tudi v 
Rdečem križu, organizirali so merjenje pritiska, 
obiščejo starejše krajane po domovih in podob-
no. Ne smem pozabiti aktiva kmečkih žena, ki 
so aktivne na svojem področju in ob priložno-
stih pripravijo različne dobrote. Menim, da je 
društveno življenje v naši krajevni skupnosti 
kar bogato.

Valerija Š. Jarm 

Franci Selan
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Osmega novembra je  Obrtna zbornica Trebnje dobila novo predsedstvo. 
Skupščina članov je za predsednika izvolila Marjana Krmelja, za podpred-
sednika pa Francija Urbiča. Ob tem smo se pogovorili z novo izvoljenim 
predsednikom in dolgoletnim članom obrtne zbornice, Marjanom Krme-
ljem, ki je v Trebnjem poznan kot podjetnik, vinogradnik in bivši predsednik 
trebanjske krajevne skupnosti.

Gospod Krmelj, delo trebanjske obrtne zbornice dobro poznate. Kako 
deluje Območna obrtna zbornica Trebnje? 
Območna obrtna zbornica Trebnje združuje obrtne dejavnosti na obmo-
čju Trebnjega. Sem spadajo samostojni podjetniki in d.o.o.-ji, ki opravljajo 
obrtno dejavnost, obrti podobno dejavnost ali domačo oziroma umetno-
stno obrt. Zbornica tako svoje člane zastopa pred lokalnimi, regionalnimi 
in državnimi organi, izdaja obrtna dovoljenja, vodi obrtni register, članom 
ponuja svetovanje in informiranje o aktualnih zadevah. Veliko se posve-
čamo izobraževanju, ki je prioriteta delovanja zbornice. Tako organizira-
mo različne tečaje, od jezikovnih do računalniških, pripravljamo preda-
vanja s pravnega področja ter različne seminarje. Zelo pomembno je tudi 
svetovanje našim članom, za kar v sodelovanju s strokovnimi službami 
skrbi sekretarka OOZ Trebnje Majda Gračan, ki je na zbornici tudi edina 
stalno zaposlena. Poskrbimo pa tudi za povezovanje in druženje naših 
članov, tako da vsako leto organiziramo dva izleta, enotedensko smuča-
nje, novoletno srečanje, ples, regijsko srečanje ... Tako smo letos organizi-
rali celo izlet do Moskve in Sankt Petersburga. 

Kako je sestavljena OOZ Trebnje?
Območna obrtna zbornica Trebnje šteje okoli 490 članov, ti pa zaposluje-
jo okoli 1500 delavcev, tako da je vseh skupaj okoli 2000. Člani zbornice 
izvolijo 25 poslancev v skupščino. Skupščina zbornice voli predsednika 
in podpredsednika zbornice za obdobje štirih let. Pomembna organa sta 
tudi upravni in petčlanski nadzorni odbor. Upravni odbor sestavlja 9 čla-
nov zbornice, v tem mandatu so to Marjan Krmelj, Franci Urbič, Martin 
Meglič, Rada Juvanc – Hribar, Ivan Pakiž, Janez Urbič, Vladimir Gregor-
čič, Milan Grebenc ter Majda Gračan. 

Tudi sami ste precej dejavni na gospodarskem področju. Katere funkcije 
pa ste še opravljali oziroma jih še opravljate?
Sam sem že dvajset let podjetnik, lastnik PSC Krmelj, pri obrtni zbornici 
sem že dolga leta član organov, tri mandate pa sem bil tudi član upravne-
ga odbora in podpredsednik OOZ Trebnje. Poleg tega sem bil šest let 
predsednik krajevne skupnosti Trebnje, 28 let predsednik sklada za izo-
braževanje delavcev pri samostojnih podjetnikih, sem tudi član upravne-
ga odbora Združenja delodajalcev obrtnih dejavnosti Slovenije, predse-
dnik avtoremontne sekcije pri OOZ Trebnje ter član iste sekcije na Obrtni 

zbornici Slovenije. Nekateri pa me poznajo tudi kot predsednika Društva 
vinogradnikov Trebnje.

Pa vam ob vseh teh dejavnostih ostane še kaj prostega časa?
Prostega časa ostane zelo malo, če pa ga je kaj, ga rad preživljam v vino-
gradu, sicer pa se najde tudi kak trenutek za jadranje in smučanje ter vča-
sih za pohod v planine.

Novo leto prinaša spremembe tudi v OOZ Trebnje.
Tako je. S prvim januarjem 2008 Območna obrtna zbornica Trebnje med 
drugim dobi novo ime: Območna obrtno-podjetniška zbornica Trebnje. 
Kot predsednik Območne obrtne zbornice Trebnje želim zdravo in uspe-
šno poslovno leto 2008 vsem članicam in članom in pri njih zaposlenim 
delavcem.

Katarina Zupančič

Marjan Krmelj – novi predsednik 
Območne obrtne zbornice Trebnje

Marjan Krmelj

KOT BISERI NAJ VAM SE USIPLJEJO ZDRAVJE, SREČA IN MIR,
PRIJATELJSTVO, SOŽITJE IN LJUBEZEN
V NOVEM LETU NAJ VAM BODO VIR!



občanov občine Trebnje

št. 24/15. december 2007 11



Dobili gradbeno dovoljenje
za gradnjo bivalne skupnosti
Prvi resnejši sestanki s predstavniki Ministrstva za delo, družino in 
socialne zadeve so se začeli v letu 2000. 7. decembra letos pa smo 
končno pridobili gradbeno dovoljenje. Najprej moramo prek javne-
ga razpisa izbrati izvajalca del, na zemljišču pa morajo biti opravlje-
ne tudi arheološke preiskave. 
Če se ne bo nič zalomilo, bodo spomladi 2008 na lokaciji  v nepo-
sredni bližini Doma starejših občanov zabrneli gradbeni stroji. Sre-
di leta 2009 bomo dom za naše varovance odprli. 
Objekt je tlorisno zasnovan  v obliki črke L. Sestavljen je iz treh 
etaž. Skupaj obsega 709 m2 uporabne površine. V kletni etaži so lo-
cirani prostori za dnevno varstvo 15 varovancev (delavnica), kuril-
nica, skladišče, garderoba, pralnica in sanitarije. 
V srednjem delu bo skupni prostor varovancev objekta, ki ga sesta-
vljajo velik dnevni prostor, jedilni kot in kuhinja, sanitarije in pro-
stor za zaposlene. 
V tem delu bo društvo Sožitje Trebnje imelo tudi svoj prostor. Nad-
stropje pa je namenjeno bivanju 13 varovancev (7 sob je enopostelj-
nih, 3 sobe pa dvoposteljne). Vse tri etaže bo med seboj povezovalo 
tudi dvigalo. Ob veliki zelenici pa bomo imeli lastne parkirne pro-
store. Skupna vrednost načrtovane gradnje znaša 1,122.083 EUR. 
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve prispeva 59,2 %, 
Občina Trebnje 9,6 % in Društvo Sožitje Trebnje 31,2 %.

predsednik Društva Sožitje Trebnje, 
mag. Štefan Velečič

Martinovanje  kluba Veseli  Martin 

Letos smo bili člani kluba Veseli Martin gostje Vinogradniško-turistične-
ga društva Trebelno. Na Martinovo nedeljo smo se Martini in Martine ob 
11. uri zbrali v Štatenberku pri cerkvi Sv. Martina. Po končanem verskem 
obredu smo se skupaj s konjeniki, pohodniki, vinogradniki odpravili na 
Vinski vrh do kapelice Sv. Urbana. Po uvodnih taktih društvene sekcije 
harmonikarjev smo začeli s programom. Najprej smo izbrali Mistra Mar-
tina. To je 52- letni Martin Šircelj iz Podturna na Trebelnem. Je strastni 
lovec, čebelar, vinogradnik s priznanji za kakovostna vina. Bil je tudi zelo 
požrtvovalen pri obnovi cerkve Sv. Martina. Ko smo ga okronali, smo po-
novili Martinovo zaobljubo, zapeli Martinovo himno ter nazdravili s 
cvičkom. Sledila je trgatev žametne črnine – potomke iz Lenta. Grozdje 
je bilo takoj sprešano, mošt popit, tako da kletarjenje ne bo potrebno. Pri-
dne domačinke so vse prisotne pogostile z obaro in klobasami. Zvoki har-
monik pa so še dolgo odmevali po trebelskih vinskih goricah.

Martin Meglič

ZIMSKA SLUŽBA V OBČINI TREBNJE

CGP, Ljubljanska cesta 47, Novo mesto
Dežurna 24 urna zimska služba: 051/355-171

KOMUNALA TREBNJE d.o.o., Goliev trg 9, Trebnje
Odgovorni osebi za vodenje zimske službe:

Robert PAVLIN 041/648-747
Brane KIRM 051/372-851
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Posvet gasilk dolenjske regije
Regijski posvet za članice prostovoljnih gasilskih društev iz gasilskih 
zvez Novo mesto, Šentjernej in Trebnje je potekal v trebanjskem ga-
silskem domu v soboto, 24. novembra,  od  15. ure dalje.  Zbralo se je 
71 gasilk ter še 11 predsednikov in poveljnikov, ki so pospremili svo-
je gasilke na srečanje. 
Pred začetkom posveta so trebanjski gasilci udeleženkam predstavili 
vozni park društva. Nato so sledile vsebine posveta. Anton Strah je 
spregovoril o aktualnostih v gasilstvu,  Tanja Gorec je izpostavila po-
membne vsebine in informacije z državnega posveta gasilk v Zrečah. 
Predsednice komisij članic v posamezni zvezi so podale poročilo o 
delu v tem letu. Osrednji del posveta je bil namenjen strokovni temi 
Požarne nevarnosti v bivalnem okolju, ki jo je strokovno in na zelo 
preprost način ter na momente začinjene s humorjem, podajal pre-
davatelj Oskar Neuvirt iz Maribora. Mnogo slišanih napotkov je bila 
nekaterim osvežitev spomina, nekaterim pa tudi koristno prvo sliša-
nje. Poučni kviz Najšibkejša cev, prav tako v izvedbi gospoda Oskar-
ja, je bil prava učna zabava. Najboljše na kvizu so bile Joža Mišmaš 
– GZ Trebnje, Alenka Brežnjak – GZ Šentjernej, Darka Janežič – 
GZ Trebnje.  
Temu je sledilo še družabno srečanje  z zabavnim programom, ki so 
ga popestrili s skeči dramska skupina z Mirne ter gasilska skupina s 
Sela pri Šumberku ter harmonikar Jože Kašič z Mirne.     

Besedilo in foto: M. F.

Misijon v dekaniji Trebnje
V Trebnjem je bila na tiskovni konferenci predstavljena vizija dekanijske-
ga misijona, ki je potekal od 18. novembra do 16. decembra 2007. Gre za 
zahteven projekt: misijon zajema trinajst župnij, kar pet občin in pribli-
žno 24.000 ljudi.
Misijon so predstavili: dekan Mirko Simončič o namenu misijona, prode-
kan Miloš Košir o triletni pripravi na misijon, župnik Klavdio Peterca je 
predstavil koncept misijona in razložil logotip, misijonar Gregor Kunej pa 
je spregovoril o vsebinskih vidikih misijona.
Za domiselno prezentacijo je skrbel Sebastjan Likar. Program je povezo-
vala  Lucija Smerdel. Misijon in tiskovno konferenco je pozdravil tudi 
trebanjski župan  Alojzij Kastelic.
Konferenca je bila za dekanijske duhovnike poseben izziv, saj smo želeli k 
predstavitvi misijona in k misijonu pristopiti na nov način. Da v ta pristop 
verjamemo, kaže dejstvo, da smo imeli novo tiskovno konferenco, in sicer 
ob sklepu misijona.

Generacija 1967
Srečanje sošolk in sošolcev generacija 1967, ki smo hkrati praznovali tudi 
četrt stoletja zadnjega srečanja z osnovnošolskimi klopmi. Za srečanje v 
soboto, 24. 11. 2007, smo izbrali kulinarično zidanico Opara z zares do-
bro pojedino, ob dobri glasbi pa smo tudi zaplesali. Število udeležencev 
res ni bilo po pričakovanjih, pa smo vseeno obudili polno lepih spominov 
iz šolskih klopi. Z odzivom na povabilo nas je prijetno presenetil  tudi naš 
učitelj gospod Ivo Klinc.

Besedilo in foto: Peter Marn
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REM v obrtni coni Trebnje

Na slavnostni prireditvi v petek, 16. novembra 2007 je podjetje REM 
d.o.o. odprlo nove proizvodne in poslovne prostore v obrtni coni Trebnje. 
Zbrane so poleg vodstva podjetja nagovorili še glavna direktorica Trima 
Tatjana Fink, minister za gospodarstvo Andrej Vizjak in župan Občine 
Trebnje  Alojzij Kastelic.
Zgodovina družbe sega že 12 let nazaj, ko je ustanovitelj družbe, do takrat 
zaposlen v družbi Trimo d.d., pričel s samostojnim podjetništvom na po-
dročju kleparske in montažne dejavnosti. Leta 2001 je zaradi vse večjega 
poslovanja podjetja ustanovil družbo REM d.o.o. Prava prelomnica in za-
četek velike rasti podjetja je bilo leto 2003, ko so podpisali dolgoročno 
pogodbo o poslovnem sodelovanju z družbo Trimo za proizvodnjo bival-
nih kontejnerjev. Avgusta leta 2003 so proizvedli prve bivalne kontejner-
je. Pred slabimi petimi leti je bilo v družbi 27 zaposlenih, trenutno pa jih 
je že preko 110. Zavedajo se, da so vsi, tako kooperanti kot removci in tudi 
trimovci, skupaj zaslužni, da so v zadnjih letih zabeležili v povprečju do 
40 % letno rast. To jim je dalo pogum za odločilen korak, da si zgradijo 
svoje lastne proizvodne prostore.
V začetku leta 2006 so začeli z idejnimi projekti, pridobivanjem potreb-
nih dovoljenj za izgradnjo novega proizvodnega obrata in poleti istega 
leta že začeli z gradnjo. Celotna investicija je znašala  slabe 4 mio EUR. Za 
tak dosežek je bilo potrebnih veliko aktivnosti, kar je imelo za posledico 
tudi precej odrekanja prostemu času. Gradnja nove moderne tovarne v 
skupni velikosti preko 4.200 m2,  istočasno rast podjetja in izpolnjevanje 
zahtev in želja kupcev so od zaposlenih terjali delo od jutra do večera. 
Kljub vsem naporom so ga opravljali z veseljem in ponosom, kajti gradili 
so svojo tovarno, kjer so pogoji za delo odlični.
Lani so proizvedli rekordnih 3.672 kontejnerjev oziroma realizirali 15,5 
milijonov EUR prometa. Letos bodo v podjetju izdelali že čez 6.000 enot, 
ki pa jih želijo prihodnje leto povečati še za 15 %.
Pri tem je potrebno poudariti, da so njihovi dobri poslovni rezultati pri-
peljali do priznanja »GAZELA« za najhitreje rastoče podjetje na Dolenj-
skem in v Posavju, ki so ga prejeli pred približno mesecem dni.
Verjamejo v to, da lahko njihova vizija, postati večji in pomembnejši pro-
izvajalec bivalnih kontejnerjev v Evropi, kaj kmalu lahko postane realnost. 
To bodo dosegli z nadaljnjim vlaganjem v razvoj kadrov in partnerskim 
odnosom s kooperanti, kupci in dobavitelji.

direktor Igor Kastelic

Naše voščilo za prihajajoče leto
Vsem občanom in občankam želimo vse lepo v prihodnjem 
letu, srečo, zdravja in uspehov ter dobre volje in prijazne ljudi 
na vseh poteh, v vseh trenutkih prihajajočega leta. 

Vsem, ki ste nam bili naklonjeni, ste z nami sodelovali in nam 
pomagali se toplo zahvaljujemo in želimo, da tako ostane tudi 
v letu, ki je pred nami. 

Srečno!
 Zaposleni v zavodu OŠ Mirna in ravnateljica Anica Marinčič

Spominski znaki
Novembra je trebanjsko območno združenje veteranov vojne za Slo-
venijo pripravilo slovesno prireditev, na kateri so zaslužni veterani 
vojne za Slovenijo prejeli spominske znake. Spominski znak, imeno-
van »Enota za posebne namene«, je prejelo 30 posameznikov, šest pa 
jih je prejelo spominski znak »Tajna skrivališča orožja«. Župan Alojzij 
Kastelic je podelil še 13 spominskih zahvalnih knjig z naslovom »Osa-
mosvojitev Slovenije« avtorice Rosvite Pesek. Kot je povedal slavno-
stni govornik polkovnik Mitja Teropšič, poveljnik 32. vojaško-terito-
rialnega poveljstva Novo mesto, se želita s spominskimi znaki 
ministrstvo za obrambo in Slovenska vojska javno zahvaliti tistim, ki 
so pred 17. leti izkazali moč in pogum v vojni za Slovenijo.

Besedilo in foto: Ž. Z.
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Trimo Urban Crash 2007 in ekošola

Ljubljanski župan Zoran Janković in glavna direktorica Trima Tatjana 
Fink sta v Parku Tivoli odprla razstavo Trimo Urban Crash 2007. Na raz-
stavi so bile predstavljene drzne zamisli študentov arhitekture iz Zagreba, 
Beograda in Ljubljane, ki so rezultat prvega Trimovega mednarodnega 
razpisa.  Razstave smo se lahko udeležile tudi ekošole, katere člani smo 
postali v letošnjem šolskem letu. Tema razstave je bila: izdelki iz reciklira-
nih in ponovno uporabljenih predmetov in materialov. Ker izhajamo iz 
istega kraja kot podjetje Trimo, smo se na osnovni šoli Trebnje odločili, da 
bomo tudi mi sodelovali na tej razstavi. 
Učenci Matic Mihevc, Sebastian Pepelnak, Žiga Ilovar, Manca Pintar in 
Nika Lužar so z mentorico Zdenko Bukovec izdelke pripravili že v šoli, v 
Park Tivoli pa so jih na enotedenski ogled postavili učenci Sebastian Pe-
pelnak, Manca Pintar in Nika Lužar pod vodstvom učiteljice Andreje 
Koščak. Na voljo smo imeli dovolj razstavnega prostora, saj smo bili ena 
redkih šol, ki se je tega izziva udeležila.

Aleksandra Gričar, koordinatorica ekošole na OŠ Trebnje 

Prvošolci so bili sprejeti v šolsko 
skupnost.

Skupina Zajčkov se je z velikim veseljem 
vselila v novo opremljeno igralnico.

novoletni oglas_glasilo_obcine_t1   1 11.12.2007   7:25:54
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Srečanje s pisateljem Ivanom 
Sivcem

V petek, 30. 11. 2007, smo imeli kulturni dan. Šli smo v knjižnico na Mir-
no.  Tam smo se spoznali s pisateljem Ivanom Sivcem. Zbrali smo se 
učenci prvega, drugega in tretjega razreda. Knjižničarka Petra Zidar nam 
je povedala veliko zanimivosti o pisatelju in novinarju Ivanu Sivcu, med 
drugim da je napisal 81 knjig. 
Ivan Sivec nam je povedal pravljico o palčkih. Povedal je tudi, kje palčki 
živijo in kako jih je iskal, ko je bil majhen. Potem je povedal zgodbo o 
stari mami, ki je trikrat umrla. Nekoč sta skupaj nabirala mačice. Stara 
mama je padla v jamo in mislila, da je umrla in je v nebesih. Ivan ji je rekel, 
da ni v nebesih, ker je spodaj pekel in da tudi umrla ni, ker še vedno govo-
ri. Potem jo je rešil z lestvijo. Stara mama mu je rekla:  »Ne smem še umre-
ti, ti moj mali zvonček. Povedati ti moram še veliko zgodbic in pravljic.« 
Nekega zimskega dne je ležala na peči in glasno smrčala. Padla je na tla in 
spet mislila, da je umrla. Povedal je tudi zgodbe o piratih, lopovih, kako je 
bilo v šoli, katera pravljica mu je najbolj všeč ... Rekel je tudi, da bo vedno 
pisal.
Nekatere svoje knjige je podaril za nagrado tistim, ki so pravilno odgovo-
rili na nagradna vprašanja. Na koncu smo mu dali darilca za spomin in se 
zahvalili, ker nas je obiskal.

Učenci 1. razreda OŠ Mirna

Kolesarski izpit
V začetku oktobra so imeli učenci 5. razreda Osnovne šole Trebnje za-
četek preizkusa – pripravo na kolesarski izpit. V jesenskem vetru ob 
igri listja in redkejših sončnih žarkih so se preizkusili naši kolesarji. Uči-
teljica je budno spremljala ravnanje otrok na kolesu, bila pozorna, če 
imajo vse potrebno – skratka, vse je potekalo po programu. Istočasno 
so učenci 4. razreda utrjevali prometne znake z avtomobilčki na spo-
dnjem igrišču. Tudi njih je bilo lepo videti, kako z mladostno energijo in 
samozavestjo sedajo v avtomobilčke in poslušajo inštruktorja.

Mikica Gligić

Dvom
Namišljen mir v občutni tišini,
nesmiselni boji miselne bolečine.

Da? Ne?
Ne vem … zakaj?
Hinavske laži pohlepa
ali ponos zmagovitega smeha?

Boleče zareze v življenjsko veselje,
jokaje ugašajo otroške mi želje.

Petra Škarja
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Dobrnič ima svojo
pokrajinsko nošo
Ideja o obuditvi  pokrajinske noše je v Kulturno turističnem društvu Do-
brnič začela tleti že pred leti, bolj intenzivno pa smo se je lotili potem, ko 
je eden izmed članov društva v cerkvici Sv. Križa na Liscu opazil sliko z 
letnico 1832 in na njej naslikana pražnje oblečena moža in ženo, ki se 
priporočata zavetniku cerkvice na Liscu. 
Upravni odbor društva se ja zavedal zahtevnosti naloge in z izvedbo pro-
jekta ni hitel. Strokovno pomoč pri obuditvi noše je poiskal pri vodilni 
strokovnjakinji za oblačilno kulturo na Slovenskem, etnologinji dr. Mariji 
Makarovič, ki nam je z veseljem priskočila na pomoč. Tudi ona je k pro-
jektu pristopila z veliko mero previdnosti in strokovnosti. Najprej smo se 
lotili raziskave, ki je temeljila na zbiranju starih fotografi j, pričevanjih naj-
starejših prebivalcev, pa tudi zbiranju še obstoječih starih oblačil. Na sre-
čo smo zbrali dovolj strokovnih podlag za izvedbo dveh parov noše, ne-
koliko starejšega iz začetka 19. stoletja in nekoliko modernejšega iz 
začetka 20. stoletja. V zadnjem primeru smo uspeli najti avtentični pri-
merek ohranjene ženske noše iz tega obdobja, ki nam ga je podarila ga. 
Vida Marn, po rodu iz Železnega.  V procesu  izdelave noše so se pojavlja-
le  različne  težave. Predvsem je težko priti do čimbolj izvirnih materialov, 
prave teksture in barve, saj so vse naše tekstilne tovarne prenehale s proi-
zvodnjo materialov, kot so volneno sukno in laneno platno. Če  je ustrezal 
material, pa barva ni bila prava. Poustvarjanje noše ni lahka naloga niti za 
krojače in šivilje. Izdelave noše so se na podlagi strokovnega vodstva in 
nasvetov ter dokumentarnega gradiva dr. Makarovičeve lotili šivilja An-
gelca Oven iz Sela pri Šentvidu pri Stični,  krojač  Anton Prosen iz Šent-
vida pri Stični, klobučarka Mimi Dobnikar iz Ljubljane in čevljar Jakob 
Jereb iz Šentjakoba pri Ljubljani, pri barvanju blaga pa je sodelovala tudi 
Naravoslovno-tehniška fakulteta – Oddelek  za tekstilstvo. Društvo je 
prvi par noše iz  začetka 20. stoletja predstavilo že v lanskem letu, letos pa 
še starejši par noše, ki je datiran v začetek 19. stoletja. Slednja, ki si jo lahko 

ogledate na sliki, je rekonstruirana po najboljših močeh vseh vpletenih v 
proces izdelave. Seveda noše ne bi bilo brez fi nančne podpore Občine 
Trebnje, ki je imela že od vsega začetka velik posluh za  podporo našim 
projektom. Dokumentiran postopek nastajanja noše si lahko ogledate na 
http://www.rtvslo.si/slike/photos/3557  ter spletni strani Kulturno turi-
stičnega društva Dobrnič http://www.dobrnic.si.

Matjaž Glavan, KTD Dobrnič 
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Ureži tri šibe
Večer s slovensko ljudsko pesmijo
»Nam se seveda zdi, da smo praznoverje že prerasli. A če pomislimo, 
da vsaj kdaj pa kdaj preberemo horoskop; da se ob podarjeni sadiki 
ne zahvalimo; da se nelagodno počutimo, če zjutraj srečamo črnega 
mačka; da se ob prvem pomladanskem oglašanju kukavice primemo 
za žep … Ali ni morda v nas še zmeraj ostalo nekaj vraževerja …?« so 
Ragle zapisale v uvodu koncertnega lista. Vraževerja, čarovnij in uro-
kov pa je bilo toliko več v preteklosti, ko so se ljudje pred skrivnostmi 
življenja in narave počutili še bolj nebogljene in so zato na različne 
načine hoteli obvladati naravne sile. Letni koncerti Ragel so vedno 
nekaj posebnega, ubrani na določeno temo, ki ji Ragle skozi celo leto 
priprav ali celo dlje, posvečajo večjo pozornost. Tako so dekleta 
Neža, Jera in Zala Rot, Marjana Saje in Karolina Gliha pod mentor-
stvom Pavleta in Zvonke Rot 30. novembra v Kulturnem domu Treb-
nje večer namenile vraževerstvu in čaranju. Skozi pesmi  je publika 
mogla odstirati svet skrivnostnega, božanskega in hkrati magičnega. 
S petkovim koncertom in zapisom na CD so utrgale pozabi en del 
kulturne dediščine. Veseli smo, da kljub različnim obveznostim Ra-
gle še vedno zmorejo toliko ljubezni do naše preteklosti, znanja in 
volje, da dragocene izbrskane drobce ljudskega spomina obrusijo in 
jih podarjajo današnjemu času.

IV

Gospel vse bolj priljubljen
V petek, 7. decembra, smo na svoj račun prišli ljubitelji črnske duhovne 
glasbe in oboževalci vokalne skupine Stil Quartet, ki so se pred kratkim 
vrnili s turneje po Taiwanu. V gostilni Šeligo v Trebnjem, ki je pokala po 
šivih,  ni nihče ostal ravnodušen ob znanih melodijah štirih uspešnih do-
mačinov. Ob spremljavi pianista Blaža Jurjevčiča in bobnarja  Bogdana 
Turnška – Polija, so nas ponovno prepričali o svojih vokalnih sposobno-
stih. Za presenečenje je poskrbela mlada Saša Uhan. Z izvedbo pesmi 
Amazing Grace je dokazala, da uspešno stopa po očetovih stopinjah. 

Delamo danes za boljši jutri
Konec novembra je sklad trebanjskega vrtca pripravil dobrodelno 
prireditev »Delamo danes za boljši jutri«. S prireditvijo, ki je potekala 
v nabito polnem kulturnem domu v Trebnjem, so zbrali okoli 3000 
evrov. Zbrani denar bodo porabili za nakup klimatskih naprav. Sklad 
vrtca je sicer nastal leta 2005 na pobudo staršev in zaposlenih z na-
menom, da z dodatnim pridobivanjem sredstev omogočijo otrokom 
še pestrejšo ponudbo, je povedala ravnateljica Vlasta Starc. 
Prvo dobrodelno prireditev so pripravili lani, na kateri so obdarili vse 
otroke. 

Besedilo in foto: Ž. Z.
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Kdor bi rad vedel,  kaj je ljubezen
Ženski pevski zbor  Kulturno turističnega društva Dobrnič je letos 
organiziral že 3. letni koncert z naslovom Kdor bi rad vedel,  kaj je 
ljubezen. Pevski zbor, sicer sekcija Kulturno turističnega društva Do-
brnič,  deluje 4 leta in ga sestavlja 12 članic  z območja Dobrniča. Že  
od začetka ga vodi lokalna kulturna zanesenjakinja,  Mateja Glivar iz 
Korit. Če jo vprašate, zakaj namenja toliko svojega prostega časa, po-
leg velike kmetije in petih otrok, za vodenje zbora in obiskovanje raz-
ličnih zborovodskih tečajev, vam bo odgovorila, da zaradi ljubezni do 
glasbe. To pa je  bila tudi  rdeča nit letošnje prireditve, ki je svoj navdih 
črpala v  bogastvu slovenske ljudske glasbe. Pevke so se na koncertu 
predstavile z  osmimi  ljudskimi pesmimi iz svojega, vsako leto obšir-
nejšega,  repertoarja.  
Kot gostje so se v polni dvorani kulturnega doma v Dobrniču pred-
stavili še Mešani pevski zbor z Dvora pri Žužemberku, ki je kljub 
majhnosti zasedbe navdušil z izvrstno izvedbo in polnostjo glasov, ter 
recitatorka Mira Košiček iz Kulturnega društva Žužemberk, ki je 
predstavila pesmi Magde Kastelic Hočevar. Zbrano občinstvo je z 
dvema spletoma  plesov  navdušila tudi folklorna skupina iz Straže pri 
Novem mestu. Vrhunec prireditve je bila napovedana predstavitev 
pokrajinske noše  z območja Dobrniške doline.  O pomenu noše, na-
činu iskanja zgodovinskih virov o tem ter o samem projektu izdelave 
noše je predsednik društva  mag. Anton Perpar opravil kratek inter-
vju z etnologinjo dr. Marijo Makarovič. 

Matjaž Glavan, KTD Dobrnič

Šiba ali darilo?
Sveti Miklavž (Nikolaj) je gotovo eden najbolj simpatičnih svetni-
kov. Znane so številne legende, kjer nastopa kot dobrotnik – tako je 
trem sestram poklonil tri kepe zlata in jih rešil sramote, na daljavo 
je rešil po nedolžnem obsojene … Slovenci ga zelo cenimo. Še da-
nes kot običaj živi preko obdarovanj v družinskih, prijateljskih in 
drugih sredinah.  Ko je ponoči napolnil vse pripravljene peharje, 
krožnike in podobno, se je odločil, da obdari še najmlajše otroke v 
Kulturnem domu Trebnje. Dvorana doma se je dvakrat napolnila 
do zadnjega kotička. Amaterska skupina pod vodstvom ge. Zdenke 
Candellari je uprizorila igrico o Dominiku Saviu, kjer smo spoznali, 
kako pomembno je imeti čisto in plemenito srce, ki dela čudeže, saj 
ima moč, da pobota sprte prijatelje, ozdravi najbližje in pripelje do 
svetosti.  Otroci so se spraševali, v kateri knjigi ima Miklavž zapisa-
na njihova imena, v črni ali zlati. Letos ni bilo nobenega imena v 
črni knjigi in tako je Miklavž razdelil več kot 300 daril otrokom iz 
trebanjske župnije.  Župnijska Karitas Trebnje, ki je organizirala 
miklavževanje, se zahvaljuje vsem nastopajočim, tehnični ekipi, 
predvsem pa Zdenki Candellari, ki je z mladimi igralci opozorila na 
pomen vrednot, ki jih danes tako primanjkuje.

Tatjana Smolič

Srečanje Starejših Občanov KS 
Veliki Gaber
V nedeljo, 9. Novembra, je KORK Veliki Gaber zopet pripravila srečanje 
krajanov, starejših od 70 let. Zbrali smo se v OŠ Veliki Gaber, kjer so nam 
otroci pod mentorstvom učiteljic Justine Zupančič in Vanje Marolt pri-
pravili izjemno bogat kulturni program.
Vse navzoče so toplo pozdravili tudi predsednica OZRK Mojca Mihevc, 
predsednik KS Branko Matjaš in predsednica KORK Alojzija Borak. Sle-
dila sta pogostitev in druženje.  Za dobro voljo, humor in ples, katerega 
kljub letom naših udeležencev ni manjkalo, pa je, kot že dolga leta doslej, 
poskrbel Marko Kolenc, ki je postal nepogrešljivi člen naših srečanj.
KORK Veliki Gaber se vsem, ki so na kakršen koli način pripomogli, da 
smo našim prijateljem, sosedom in znancem polepšali nekaj uric v jeseni 
življenja, iskreno zahvaljuje, saj brez vas prav gotovo srečanje ne bi bilo 
tako uspešno.
Vsem  pa naj leto 2008 prinese obilo zadovoljstva in zdravja!

KORK Veliki Gaber

NAJVEČJA IN NAJBOLJŠA IZBIRA NA ENEM MESTU!

PE Trebnje, Goliev trg 10

07 34 66 180

NAJVEČJA IN NAJBOLJŠA IZBIRA NA ENEM MESTU!NAJVEČJA IN NAJBOLJŠA IZBIRA NA ENEM MESTU!NAJVEČJA IN NAJBOLJŠA IZBIRA NA ENEM MESTU!NAJVEČJA IN NAJBOLJŠA IZBIRA NA ENEM MESTU!NAJVEČJA IN NAJBOLJŠA IZBIRA NA ENEM MESTU!NAJVEČJA IN NAJBOLJŠA IZBIRA NA ENEM MESTU!
Spet prihaja novo leto, v meglo
sprva še ujeto. Kaj prinaša, še ne
vemo, le tipaje skozenj gremo.
Staro leto bo minilo, zadnje dalo
bo darilo – up na lepše, boljše čase,
ki le dobro vleče nase!
Iskrena hvala vsem poslovnim
partnerjem in strankam za vaše zaupanje.

Vsem pa srečno 2008!
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Grad Lanšprež
Grad je bil dediščina gospodov Landspreis. Prvi zapis sega v leto1260, ko 
se omenja Friderik pl. Landspreis. Leta 1284 je posest prevzel Ulrik. Izu-
mrli so leta 1311, ko je vitez Diepold Strain z gradu Kamen pri Begunjah 
na turnirju v Kranju ubil zadnjega lanšpreškega gospoda Balthasarja.
Nasledili so jih vitezi Scharff enbegi s Svibnega. Leta 1367 so dobili grad v 
last gro� e celjski. Janez pl. Gallenberg je konec16. stoletja grad opustil. 
Stal je na visokem, težko dostopnem grebenu pod zaselkom Ažental bli-
zu Češnjevka.

Dvorec Lanšprež

Visoko nad potokom Lanšprešica so konec 16. stoletja Gallenbergi pozi-
dali nov dvorec. Zgradili so masivno dvonadstropno stavbo, prostori so 
bili zgrajeni simetrično na vežo, stranski fasadi sta bili triosni. Nad glav-
nim vhodom sta bili nameščeni biforni okni. Gallenbergi so kot lastniki 
prvič omenjajo leta 1592, ko so posestvo prodali Janezu baronu Khislu, ta 
ga je leta 1596 prodal Karlu pl. Juriču. Med nadaljnjimi lastniki je bil od 
leta 1599 do 1632 Anton pl. Pečovic, kot mnogi sodobniki – vnet zago-
vornik protestantizma. Njemu je sledil Jurij Andrej Pečovic, ki pa je leta 
1635 posest prodal Adamu Kirchpergerju. Ta pa je leta 1637 posest zame-
njal z Janezom Marijem pl. Bosiom za gospostvi Turn v Litiji in Selo. Po 
njegovi smrti leta 1642 je bil lastnik Jožef pl. Bosio, ki je leta 1665 posest 
prodal grofu Janezu Henriku Wazenbergu-Dobskemu.
V 17. stoletju so k monolitni stavbi prizidali majhno arkadno dvorišče z 
enonadstropnimi trakti in vogalnima stolpičema.
Nikolaj grof Aursperg, kateremu je gospostvo pripadalo v prvi polovici 
18. stoletja, je leta 1756 posest izročil svojemu sinu Alojzu Adolfu Galenu, 
le ta jo je leta 1766 prodal komendskemu župniku Petru Pavlu Glavarju. 
Prizidali so enostavni enonadstropni prizidek na začelni strani stavbe. P.P. 
Glavar je na mestu stare kapele dal pozidati visoko pozno baročno kapelo 
z zvonikom. Po njegovi smrti je posestvo prešlo v last ustanove za ubožne 
bolnike, vse do leta 1884, ko je deželna vlada Kranjske na dražbi posest 
prodala Juliju Wurzbachu pl. Tannenbergu. Leta 1887 ga je izročil svoje-
mu sinu Francu Wurzbachu, po njem pa ga je podedovala leta 1891 Bian-
ka Wurzbach Tannenberg.
Začela se je vojna in Wurzbachovi so se izselili, saj so bili nemškega pore-
kla. Posestvo je prevzela družba Emona, za oskrbnika je bil Italijan Velico-
gna. V najem so ga leta 1942 vzele sestre uršulinke, katere so pregnali iz 
samostana v Ško� i Loki. Tu so živele do konca vojne. Po vojni je državna 
oblast posest nacionalizirala, leta 1953 so dvorec razkrili in ga čez leto dni 
porušili.

Kapela Petra Pavla Glavarja – 
posvečena svetemu Jožefu
Pred dvorcem Lanšprež je prvotno stala manjša kapela sv. Martina, ki jo 
prikazuje Vitezovićeva upodobitev v Valvasorjevi topografi ji iz leta 
1679. 
Na tem mestu je v prvih letih po letu 1766 P.P. Glavar dal zgraditi novo 
kapelo posvečeno sv. Jožefu. Zasnovana je kot kvadratni prostor s poreza-

nimi vogali, h kateremu so na štirih stranicah prislonjeni pravokotni pri-
zidki, na vhodu pa je prislonjen visok zvonik s čebulasto streho. Prostor je 
prefi njeno členjen z venčnimi zidci in pilastri, ki nosijo visok kupolasti 
obok. Na treh stranicah osnovnega stavbnega telesa in v kapelah prostor 
osvetljujejo segmentna okna. Na začelni strani je prizidan ulitarni prizi-
dek. Z novo kapelo so ustvarili zanimivo longitudinalno kompozicijo, ker 
se stavbne mase dopolnjujejo in so nanizane v eni osi.
Pozno baročno kapelo krasijo pilastri z zidci, ki nosijo visok obok in so 
grajeni po beneški tradiciji s pridihom mode, ki je prihajala s cesarskega 
Dunaja. Prav zaradi tega sloga sklepajo, da bi lahko za to stavbo izdelal 
načrte arhitekt Italijan Candido Zulliani. Doslej se je domnevalo, da je 
avtor kapele ljubljanski arhitekt Lovrenc Prager, saj je izdelal načrte po 
Glavarjevem naročilu za cerkev v Tunjicah. Tudi slogovno sta si oba arhi-
tekta zelo podobna.

Po Glavarjevi smrti so se na posesti menjavali lastniki, ki niso vzdrževali 
kapele, zato je začela propadati.
Dvajsetega februarja 1981 so se čebelarji pod vodstvom čebelarja Maksa 
Kurenta st. iz Šentruperta zbrali in ustanovili gradbeni odbor za obnovo 
Lanšpreža. V odboru so bili:
• Maks Kurent st., za gradbeni odbor,
• Jožef Jevnikar, predst. KPD Dob pri Mirni,
• dr. Marko Marin, univ. prof. iz Ljubljane,
• ing. Jože Mandel, teh. vodja gradbenih del,
• Amalija Mandel, tajnica pripravljalnega odbora,
• Janez Gregorčič, tesarski mojster, član odbora,
• Darko Krištof, KS Mirna.
Ta odbor je začel prva obnovitvena dela. Veliko mu je pomagala tudi Če-
belarska zveza Slovenije. Kasneje je nadaljevala z delom tudi na novo 
ustanovljena Regijska čebelarska zveza P.P. Glavarja in Čebelarsko dru-
štvo Trebnje. Največjo fi nančno pomoč je prispevala Občina Trebnje. 
Slovesna otvoritev obnovljene kapele je bila leta 2004, leta 2006 pa smo 
ČD Trebnje s pomočjo Čebelarske zveze P.P. Glavarja kapelo opremili z 
zvonom. Trenutno potekajo dela za notranjo ureditev kapele.
V kapeli je zadnje počivališče P.P.Glavarja. kapela je zaščitena tudi kot kul-
turni spomenik občinskega pomena.

Za ČD Trebnje Vida Koželj

Dvorec Lanšprež s staro kapelo

Obnovljena kapela april 2006

Kapela med 2. svetovno vojno Porušena kapela



občanov občine Trebnje

20 št. 24/15. december 2007



Ko/kako se predmeti podarijo
Nova razstava na Jurjevi domačiji, otvoritev bo 

v nedeljo, 16. 12. 2007, ob 14.00
Jurjeva domačija je kulturno-etnološki spomenik lokalnega pomena, ki je 
ohranjena »in situ«. Gre za pomemben objekt kulturne dediščine, ki mu 
danes dajemo nove primerne vsebine, ki bodo obiskovalce seznanjale z 
načinom življenja na takšni domačiji v preteklosti, hkrati pa bile tudi ak-
tualne in zanimive za različne starostne in interesne skupine.
Pripravili smo razstavo z naslovom Ko/kako se predmeti podarijo. Z njo 
želimo zaključiti serijo letošnjih razstav z naslovi Ko/kako .... S prvo raz-
stavo z naslovom Ko/kako predmeti govorijo smo predstavili zgodbe 
predmetov, ki so ohranjeni na domačiji. Sledila je razstava z naslovom 
Ko/kako se predmeti naredijo, s katero smo predstavili različne rokodel-
ce, njihove dejavnosti ter izdelke, ki so povezani z dediščino. Pri zadnji 
letošnji razstavi smo skupaj z več kot 20 različnimi rokodelci in drugimi, 
kot so eko kmetje, čebelarji in drugi, oblikovali spominke Jurjeve domači-
je, ki bodo v prihodnje v ponudbi za obiskovalce. Vodilo vseh treh razstav 
je bilo, da predstavimo naše delo, kako se spominki oblikujejo, kako je 
pomembna zgodba, ki jo spominki pripovedujejo, obenem pa tudi emba-
laža in celotna podoba, v kateri spominke podarimo. 
S spominki se je veliko ukvarjal prof. dr. Janez Bogataj, ki v Slovenskem 
etnološkem leksikonu navaja: »Spominek, turistični spominek, spomin-
ček, suvenir, predmet ali izdelek, podarjen, kupljen v tujem kulturnem 
okolju in prenesen v primarno kulturno okolje. Uporablja se v različne 
namene (okrasne, spominske, oblačilne, itn.) Starejši spominki so pred-
meti ali izdelki, ki so jih romarji prinašali z božjih poti (podobice in drugi 
religiozni predmeti, amuleti). Pojem spominka se je razvijal s turizmom 
kot družbenim gibanjem in gospodarsko dejavnostjo od 2. polovice 19. 
stoletja. Do 70. let 20. stoletja je na Slovenskem prevladovalo mnenje, da 
so (turistični) spominki posebni izdelki, predvsem pa manjši, drobni 
predmeti z razmeroma nizko ceno. To pojmovanje je preseženo. Ponud-

ba spominkov se je zelo razširila z razvojem domačih in umetnostnih 
obrti ali rokodelstev in s povečanim zanimanjem za etnološke in arheolo-
ške predmete. Strokovno so se s spominki ukvarjali le etnologi. Na Slo-
venskem še ni razpoznavnih množičnih spominkov.« (SEL 2004:572)
Spominki, ki jih bodo obiskovalci videli na razstavi, so tako dekorativne 
kot tudi uporabne narave, saj želimo, da predmete, ki jih obiskovalci od-
nesejo v svoje okolje, uporabljajo v vsakdanjem načinu življenja in so jim 
blizu. Spominki Jurjeve domačije so primer, kako je potrebno pri obliko-
vaju le teh slediti dediščini, ki jo primerno prilagodimo današnjemu nači-
nu življenja ljudi. 
Razstavo je podprla Občino Trebnje. Za pomoč se zahvaljujemo tudi 
Zvezi kulturnih društev Trebnje. 
Razstavo smo oblikovale: Petra Špehar in Mojca Ramovš, obe 3. letnik 
EIKA, in Alenka Lamovšek, univ. dipl. etn. in kult. antr.
Vabljeni!

Pripravila in fotografi rala: Alenka Lamovšek, upravljalka domačije
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Izlet otrok
Turistično društvo Trebnje organizira izlet otrok z območja KS Treb-
nje, Štefan in Dol. Nemška vas.  V predhodnem obvestilu smo nave-
dli datum 15. december. Žal pa smo ugotovili, da v tem času še ni 
božičnih praznovanj, ni jaslic in drugih prireditev, ki bi se jih bilo vre-
dno ogledati. Zato, spoštovani starši, vas obveščamo, da se izlet otrok 
prestavlja na 22. december, z odhodom ob  8. uri z avtobusne postaje 
v Trebnjem.
Pot nas bo vodila po Gorenjski. 
Še imamo nekaj prostih mest, zato pohitite s prijavo.

Dušan Mežnaršič 

Jaslice
Društvo Ragle že 11. leto v predbožičnem času pripravlja razstave 
jaslic. Tako smo imeli v Trebnjem možnost videti že najrazličnejše 
jaslice, od vrste cerkvenih jaslic iz domače župnije do različnih zelo 
starih pa tudi sodobnih; z uporabo najrazličnejših materialov in po-
stavitev; ki so jih ustvarili domačini ali so povabili v goste zbiratelje 
oz. izdelovalce jaslic.
21. 12. ob 19. uri vas vabimo v Baragovo galerijo na otvoritev Jaslic z 
zgodbo avtorice Ane Korenč. Jaslice bodo na ogled do 6. januarja (vse 
dni razen 24. in 31. 12. in 1.1.).

IV

Z Božičkom v čarobnem gozdu
Izvajalec: JSKD OI Trebnje v sodelovanju z Društvom prijateljev mladine 
Jurček Trebnje in Turističnim društvom Trebnje

Datum Ura Kraj dogajanja Prireditev
20. 12. 11.00 park Trebnje ustvarjanje čarobnega gozda  v 

mestnem parku – skupine OŠ, 
vrtcev … bodo krasile svoje jelke; 
ocenil jih bo Božiček; animator, 
zabavni program

21.12. 16.30 park Trebnje program za otroke: nastop klovna, 
Iskanje skritega zaklada, nastopi 
skupin šol, vrtcev, društev, animator, 
Božiček

22.12. 16.30 park Trebnje program za otroke: nastop čarodeja, 
animacija z baloni, nastopi skupin 
šol, vrtcev, društev, animator, 
Božiček

23.12. 15.00 park Trebnje program za otroke: nastopi skupin 
šol, vrtcev, društev, Romana Kranj-
čan, animator, Božiček

Ob koncu leta Golf kluba
Letos smo sodelovali na šestih klubskih turnirjih in sicer: Olimje (dva 
turnirja), Ptuj, Livada – Moravske Toplice, Slovenske Konjice in Oto-
čec. 
V spomladanskih mesecih se je odvijala vadba golfa za otroke, ki smo 
ga zaključili z enotedenskim kampom. Jeseni je potekal nadaljevalni 
tečaj, ki se je končal s prvim otroškim turnirjem. Tečaji igranja golfa 
so bili organizirani tudi za odrasle. Preko celega leta so se odvijala 
redna mesečna srečanja članov in prikazi igranja pod vodstvom pro-
fesionalnega učitelja. Za zainteresirane skupine smo v klubu pripravi-
li predstavitve igranja golfa. 

Članom, igralcem in ljubiteljem golfa želimo vesele božične praznike 
in srečno novo leto 2008!

Tone Zaletel, sekretar kluba
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NAPOVEDNIK PRIREDITEV

Datum Prireditev Lokacija
15. 12. Tradicionalni kramarsko živinski sejem Mokronog

15. 12., 9:00 Eko tržnica, vsako soboto v decembru Mercator Trebnje

15. 12., 10:00 Ustvarjalna delavnica z Jelenčkom Rudolfom Mercator Trebnje

15. 12., 17:00 Emin božično-novoletni sejem
Na sejmu se bodo predstavljali rokodelci iz cele Slovenije, ki bodo 
predstavlali svojo dejavnost, ponujali svoje izdelke kot priložnostna darila 
ob božičnem ter novoletnem obdarovanju. Poleg njih bodo prisotna tudi 
lokalna društva, ki bodo predstavljala svojo dejavnost ter ponujala svoje 
izdelke in pridelke. Tudi učenci OŠ dr. Pavla Lunačka bodo predstavili 
svoje izdelke na temo sv. Eme-Emine piškotke. Poskrbljeno bo tudi za 
primerno kulinarično ponudbo.

Šentrupert trg

15. 12., 18:00 Nastop Andreje Zupančič-animatorke za otroke Šentrupert trg

15. 12., 19:00 Rokometna tekma, člani, MIK 1. liga, 14. krog
RK Trimo Trebnje : RD Knauf Insulation

Športna dvorana OŠ 
Trebnje

15. 12., 19:00 Operna predstava Don Pasquale KD Trebnje

15. 12., 20:00 Nastop skupine Pop'n'dekl Šentrupert trg

15. 12., 20:00 Šola za starše, pred. Stanko Gergolj: Biti mož in žena. V. Gaber župnišče

16. 12. Planinski izlet Ermanovec
Pot je lahka (zimska) in traja 5 ur. Org. PD Trebnje.

16. 12.
8:00 – 15:30

OLMN Trebnje 2007
Občinska liga v malem nogometu Trebnje 2007, 3. kolo.

Športna dvorana OŠ 
Trebnje

16. 12.
8:00 – 13:00

Seminar o zavijanju daril in aranžiranju cvetja
Za cvetličarje in trgovce. Predavatelj bo Matjaž Beguš (državni prvak v 
fl oristiki).

CIK Trebnje

16. 12., 10:00 Ustvarjalna delavnica z Jelenčkom Rudolfom Mercator Trebnje

16. 12., 14:00
do 16. 1. 2008
po predhodni 
najavi

Razstava spominkov »Ko/kako se predmeti podarijo« na Jurjevi 
domačiji
To je tretja razstava v sklopu tematskih razstav na Jurjevi domačiji. Skupaj 
z več kot 20 različnimi rokodelci in drugimi, kot so eko kmetije, čebelarji 
in drugi oblikovali spominke Jurjeve domačije, ki bodo v prihodnje v 
ponudbi za obiskovalce. Spominki na razstavi so tako dekorativne kot 
tudi uporabne narave. Jurjeva domačija je kulturno-etnološki spomenik 
lokalnega pomena, ki je ohranjen »in situ«.

Jurjeva domačija, 
Občine 11

16. 12., 14:00 Decembrske sanjarije
Nastopajo: Mo PZ SŠ Josip Jurčič Ivančna Gorica pod vodstvom prof. 
Milana Jevnikarja, Me PZ Kres Čatež pod vodstvom Katje Jarm, legenda 
Velike Planine Stegn. Na ogled bo tudi razstava vitražev ga. Renate 
Bukovec in slik ga. Katje Marolt.

KD Čatež

16. 12.
15:00 – 18:00

Tradicionalni novoletni živžav
Za predšolske in šolske otroke s starši. Glasbeni gost bo Domen Kumer, 
prišla bo tudi klovnesa. Otrokom bodo na voljo ustvarjalne delavnice, 
srečelov, igralni kotički…

OŠ Mokronog

16. 12., 15:00 Operna predstava Don Pasquale KD Mokronog

17. 12.
9:00 – 16:15
18. 12.
9:00 – 16:15

Priprava na strokovni izpit iz upravnega postopka
S sodelovanjem z Ministrstvom za javno upravo organizirajo 
usposabljanje za strokovni izpit iz upravnega postopka in opravljanje 
strokovnega izpita v Trebnjem. Strokovni izpit iz upravnega postopka so 
dolžne opraviti vse uradne osebe, zaposlene pri državnih organih,organih 
lokalnih skupnosti in nosilcih javnih pooblastil…
Izpit bo potekal v januarju 2008. Kotizacija znaša 267,91 €/udeleženca.

CIK Trebnje

17. 12., 17:00 Ura pravljic, pripovedovalka Petra Zidar Knjižnica Trebnje

17. 12., 17:00 Branje = kul
Vabljeni učenci od 7. do 9. razreda OP na drugo srečanje bralne skupine 
Branje = kul na temo Najstniki-ali je življenje doma res tako grozno? 
Knjiga Pod milim nebom avtorice Dese Muck, gostja bo Marinka Sila, ki 
bo govorila o njenih izkušnjah pri delu socialne delvake).

Knjižnica Pavla 
Golie Trebnje

18. 12., 17:00 Ura pravljic, pripovedovalka Pavlina Horvat Knjižnica Mirna

19. 12., 9:00 Priprava na strokovni izpit iz upravnega poslovanja
S sodelovanjem z Ministrstvom za javno upravo organizirajo 
usposabljanje za strokovni izpit iz upravnega poslovanja in opravljanje 
strokovnega izpita. Izpit je obvezen za uslužbence glavne pisarne in javne 
uslužbence na delovnih mestih, na katerih se opravljajo naloge 
uslužbencev glavne pisarne ter druge javne uslužbence,pooblaščene za 
sprejem in oddajo pošte.
Izpit bo potekal v januarju 2008. Kotizacija znaša 160,52 €/udeleženca.

CIK Trebnje

19. 12., 17:00 Nastop osnovnošolskih otrok
Na prireditvi bo z več pesmimi nastopil otroški pevski zbor ter učenci 
razredne stopnje s kratkim prizorčkom. Poleg tega bo otroke obiskala 
Dobra snežakinja, učenci pa bodo odplesali dva plesa.

Telovadnica OŠ dr. 
Pavla Lunačka 
Šentrupert

19. 12., 18:00 Ustvarjalna delavnica z Jelenčkom Rudolfom Mercator Trebnje

20. 12.,11:00 Ustvarjanje čarobnega gozda Trebnje park

20. 12., 17:00 Otroška ustvarjalna delavnica: božični okraski Mercator Trebnje

20. 12., 17:30 Predstavitev knjige in predstava
Stane Peček: Zmak, ilustracije Jelka Godec Schmidt.

Knjižnica Pavla 
Golie v Mokronogu

21. 12., 16:00 Obisk dedka Mraza za predšolske otroke KS Veliki Gaber in Sela pri 
Šumberku

OŠ Veliki Gaber

21. 12., 16:30 Z božičkom v čarobnem gozdu s pestrim programom: animator, 
nastop klovna, iskanje zaklada, nastopi domačih skupin, šol, vrtcev, 
Božiček…

Trebnje park

21. 12., 17:00 Otroška ustvarjalna delavnica: božična namizna dekoracija Mercator center 
Trebnje

21. 12., 17:00 Emin božično-novoletni sejem Šentrupert trg

21. 12., 18:00 Lutkomotiva s predstavo Fižolček, ogelček in slamica Šentrupert trg

21. 12., 19:00 Otvoritev razstave jaslic
Razstava bo na ogled do 6. januarja 2008.
Pon – tor 16:00 – 19:00
Sob – ned 8:00 – 11:00
Zaprto: 24. 12., 1., 2. 1. 2008 

Baragova galerija 
Trebnje

21. 12., 19:00 Slovesnost ob 5. obletnici delovanja PD Polet Šentrupert in 
razvitje prapora društva z zabavnim programom

KD Šentrupert

21. 12., 20:00 Nastop glasbene skupine Bloški odmev Šentrupert trg

22. 12., 8:00 Izlet za otroke v času novoletnih praznovanj (Gorenjska).
TD Trebnje obvešča starše osnovnošolskih otrok ( v starosti od 8 do 13 
let) v KS Trebnje, Štefan in Dol. Nemška vas, da prijavijo svoje otroke za 
izlet v času novoletnih praznovanj. Letos si bodo otroci lahko ogledali 
lepote Gorenjske. Želja TD je, da se na izlet prijavijo predvsem otroci, 
katerih starši zaradi slabih dohodkov ne morejo otrokom omogočiti 
prijetne dogodke ob novem letu. Ker je število otrok v avtobusu omejeno, 
bodo sprejemali prijave do zapolnitve avtobusa. Odhod iz avtobusne 
postaje v Trebnjem ob 8. uri.

22. 12., 9:00 Eko tržnica vsako soboto v decembru Mercator Trebnje

22. 12., 16:30 Z božičkom v čarobnem gozdu s pestrim programom: animator, 
nastop čarovnika, animacija z baloni, nastopi domačih skupin, šol, vrtcev, 
Božiček…

Trebnje park

22. 12., 17:00 Prihod Božička v spremstvu Jelenčka Rudolfa Mercator Trebnje

22. 12., 17:00 Emin božično-novoletni sejem Šentrupert trg

22. 12., 18:00 Koncert Stil Quarteta podarja turistično društvo Čatež ob 15. letnici 
delovanja

Zaplaz cerkev

22. 12., 18:00 Nastop Klovna Žareta Šentrupert trg

22. 12., 20:00 Tradicionalni novoletni koncert OPO Trebnje in Trebanjskih 
mažoret

Športna dvorana OŠ 
Trebnje

22. 12., 20:00 Šola za starše, predavatelj Peter Pucer-zdravljeni narkoman V. Gaber župnišče

22. 12., 20:00 Nastop skupine Gamsi Šentrupert trg

23. 12., 10:30 Obisk dedka Mraza za predšolske otroke KS Dobrnič, Knežja vas in 
Svetinje

KD Dobrnič

23. 12., 14:00 Obisk dedka Mraza za predšolske otroke KS Čatež KD Čatež

23. 12., 15:00 Z božičkom v čarobnem gozdu s pestrim programom: animator, 
Romana Kranjčan, Božiček…

Trebnje park

23. 12., 15:00 Samostojni koncert Partizan Mirna

23. 12., 16:00 Slovenski večer v  kraljestvu Zlatoroga »Z roko v roki« Trebelno cerkev

23. 12., 17:00 Rokometna tekma, člani, MIK 1. liga, 16. krog
RK Trimo Trebnje : RK Prevent

Športna dvorana OŠ 
Trebnje

24. 12.
8:00 – 12:00

Božični sejem obogaten z domačimi izdelki in dobrotami. Park v Trebnjem

24. 12., 10:00 Ura pravljic, pripovedovalka Petra Zidar Knjižnica Trebnje

24. 12., 17:00 Lunohodci: ob polni luni v Nebesa
Po najkrajši poti iz trga v Šentrupertu v Nebesa.
Opravek: pogled v luninem siju na Šentrupert, pokušina nebeških 
specialitet in še kaj...

Šentrupert-Nebesa-
Šentrupert

25. 12., 15:00 Božični koncert Šentlovrenc cerkev

25. 12., 18:00 Božični koncert
Kulturno društvo Trebnje tudi letos organizira že tradicionalni Božični 
koncert z nastopi domačih glasbenih skupin in pevskih zborov.

Župnijska cerkev v 
Trebnjem

25. 12., 18:00 Žive jaslice Pri KD Šentrupert

26. – 28. 12. Tečaj smučanja ŠD Trimko
Športno društvo Trimko organizira tečaj smučanja za otroke na 
Mariborskem Pohorju-Areh.

Mariborsko Pohorje

26. 12., 9:00 Štefanov pohod
Pohod od Temenice pri Trebnjem do Čateža.
Možni sta dve trasi: krajša je dolga 10km, daljša pa 15km. Na poti bodo 
pohodniki v odprtih zidanicah lahko pokušali vina, na koncu pa jih bo 
pričakal tudi malica.

Temenica-Čatež

26. 12., 9:00 Tradicionalni zimski pohod na Ostri Vrh
Pohod poteka od Rdečega Kala, mimo Male in Velike Vratnice, do 
Malega vrha in naprej do Ostrega vrha (523 m). Dobra ura hoje.

Rdeči Kal-Ostri vrh

26. 12., 10:00 Obisk dedka Mraza za predšolske otroke KS Velika Loka KD Velika Loka

26. 12. Obisk dedka Mraza za predšolske otroke občine Mokronog-Trebelno KD Mokronog

26. 12., 11:30 Obisk dedka Mraza za predšolske otroke KS Šentlovrenc KD Šentlovrenc

26. 12., 11:30 Blagoslov konj na Štefanovo Šentrupert trg

26. 12., 14:00 Obisk dedka Mraza za predšolske otroke KS Dolenja Nemška vas Gasilni dom PGD 
Ponikve

26. 12., 17:00 Emin božično-novoletni sejem Šentrupert trg

26. 12., 19:00 Nastop skupine Stil Quartet Šentrupert cerkev

26. 12., 19:30 Novoletni koncert z Zlobko Big Bandom in Nušo Derenda KD Mokronog

27. 12., 16:00 Obisk dedka Mraza za predšolske otroke KS Mirna. Partizan Mirna

27. 12., 17:00 Emin božično-novoletni sejem Šentrupert trg

27. 12., 17:00 Ura pravljic, pripovedovalka Petra Zidar Knj. Mokronog

27. 12., 17:30 Obisk dedka Mraza za predšolske otroke KS Račje selo in Štefan KD Trebnje

27. 12., 20:00 Nastop skupine Kontrabant Šentrupert trg

28. 12.
15:30, 17:30

Obisk dedka Mraza za otroke KS Trebnje z otroško predstavo Deklica 
s cunjico

KD Trebnje

28. 12., 17:00 Emin božično-novoletni sejem Šentrupert trg

28. 12., 18:00 Melita Osojnik z glasbenim gledališčem za otroke Šentrupert trg

28. 12., 18:00 Skoraj najboljši cirkus Teater Cizamo Mercator Trebnje
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28. 12., 20:00 Korado & Brendi Šentrupert trg

29. 12., 9:00 Eko tržnica vsako soboto v decembru Mercator Trebnje

29. 12., 10:00 Obisk dedka Mraza in animacija Jelenčka Rudolfa Mercator Trebnje

29. 12., 17:00 Emin božično-novoletni sejem Šentrupert trg

29. 12.., 19:00 Novoletni koncert OPO Šentrupert OŠ Šentrupert

30. – 31. 12
8:00 – 12:00

Novoletni sejem obogaten z domačimi izdelki in dobrotami Park v Trebnjem

30. 12., 10:00 Ustvarjalna delavnica z Jelenčkom Rudolfom Mercator Trebnje

30. 12., 17:00 Emin božično-novoletni sejem Šentrupert trg

30. 12., 19:00 Koncert Mo PZ Corona Šentrupert cerkev

30. 12., 18:00  Božični koncert duhovniškega okteta Oremus Trebnje cerkev

30. 12., 21:00 Silvestrovanje na trgu v Šentrupertu s skupino Malibu Šentrupert trg

31. 12., 22:00 Silvestrovanje na prostem Mokronog trg

31. 12., 22:00 Silvestrsko rajanje na prostem Trebnje park

31. 12., 23:00 Silvestrski pohod na grad Mirna
Pohod z baklami iz Mirne na grad Mirna in silvestrovanje.

Mirna-Mirnski grad
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Na Mirni so zadnjo soboto v novembru pripravili spominski koncert ob peti obletnici tragične 
prometne nesreče, v kateri je življenje izgubil domačin Nejc Erazem, takrat član znane skupine 
BePop, ki je zaslovela s pesmijo Ti si moje sonce. Zamisel o koncertu se je porodila Igorju Teršarju, 
dirigentu trebanjske godbe, kjer je saksofon igral tudi Nejc. 
Rock koncert je sicer pripravilo Društvo za šport, turizem in kulturo Partizan Mirna, ki je uspelo 
privabiti številne lokalne rock skupine, pa tudi večja imena slovenske glasbene scene. Tako so nasto-
pili trebanjska godba, � e Classmates, � e Trolls, Kocka, D'Neeb in Dan D. Koncerta, ki je bil prvi 
tovrstni dogodek po več letih na Mirni, se je udeležilo nekaj sto obiskovalcev, med njimi tudi nek-
danji člani zasedbe BePop.

Besedilo in foto: Ž. Z.

Rock koncert Nejcu v spomin

Trebanjska godba

� e Classmates Kocka Dan D

� e Trolls in Vika Zore D'Neeb

BePop


