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Ko smo začeli, smo samo hodili v hribe, brez znanja in izkušenj – le z 
mnogo volje,  željami po odkrivanju in z radovednostjo »kaj je tam gor«. 
Z leti so se nabrale izkušnje in spoznanje, da brez znanja ne gre, zato smo 
opravili več tečajev za planinske vodnike A, B in D kategorije. Prvi je opravil 
izpit že davnega leta 1978, naslednja dva 1980, ostali smo se jim pridružili 
leta 1982 in1986, najmlajša leta 2006. Nekaj jih je zaradi družinskih, službe-
nih in drugih obveznosti prenehalo z delovanjem. Ostalo nas je, za ene ne-
srečno, za druge srečno število 13, ki skrbimo za organizacijo in varno vo-
denje naših članov v prelepe slovenske gore, hribe, planine in doline. 

Tako smo v okviru naših izletov, ki so praviloma vsako tretjo nedeljo v 
mesecu, večkrat ponosno stali na našem očaku Triglavu, čakali na sončni 
vzhod pod Jalovcem, dihali na škrge na Mont Blancu, bežali pred nevihto 
in sodro z Ogradov, gazili do kolen in v megli iskali Matajur, občudovali 
čredo kozorogov na Lepem Špičju, plezali po feratah v Dolomitih, odkri-
vali samotno ter odmaknjeno Travnikovo dolino, vonjali črno murko in 
se ogibali planikam pri vzponu na Plaski Kuk, pospravili vse zaloge v pla-
ninski koči na Kaninu, hranili planinske kavke na Stolu, se plazili in iskali 
duh preteklih časov v kavernah pod Skalnico ali Sveto goro, stokrat preč-
kali reko Dragonjo … Ah, spomini. 
V vseh teh letih so nam bili bogovi naklonjeni in razen prask, peska v 
konzervah za golaž,  kakšnega lažjega zvina gležnja, napada os in prebite-
ga čela, ni bilo hujših nesreč. Trkam trikrat na les, da bi tako ostalo.

Milojka Vitez

30 let Planinskega
društva Trebnje

Finska veleposlanica s svojo prisotnostjo 
olepšala kulturni praznik 
v dolini Temenice in Mirne
Dr. Janez Gabrijelčič, idejni oče Rastoče knjige, je na kulturni praznik 
pripeljal v dolino Temenice in Mirne nadvse imenitne goste; prišla je 
fi nska veleposlanica, njena ekscelenca Birgitta Stenius – Mladenov, 
njen soprog Andrey Mladenov in dr. Jože Gričar, doktor znanosti, s 
soprogo. Najprej so si ogledali razstavo Rastoča knjiga; tja so jih prišli 
pozdravit župan Občine Trebnje Alojzij Kastelic, direktorica CIK-a 
Patricija Pavlič in Mojca Femec, vodja trebanjske območne izpostave 
Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti. 
Prisotni so bili začudeni nad bogastvom pomembnih osebnosti, ki so 
bile rojene ali so živele na tem področju, hkrati pa s svojim delom dale 
viden pečat širšemu prostoru. Povzetek tega ogleda najlaže ilustrira-
mo z izjavo veleposlanice, da mora nekaj podobnega dobiti tudi Fin-
ska. Obisk se je nadaljeval v občini Šentrupert ob ogledu kulturnih 
zanimivosti in premišljenem spremljevalnem programu.
Goste je vodil Jože Zupan, avtor razstav Rastoča knjiga in razstav v 
šentruperski osnovni šoli, pri prevajanju pa sta bila pomočnika dr. Jože 
Gričar ter arhitekt in župan Rupert Gole.

Jože Zupan
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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: Tiskarna Jordan, Krško
Naklada: 4800 izvodov, ki se razdelijo brezplačno vsem 
gospodinjstvom in podjetjem v občini Trebnje.

Uredništvo si pridržuje pravico do objave, neobjave, 
delne objave ali krajšanja nenaročenih prispevkov v 
skladu s prostorskimi možnostmi in uredniško politiko. 
Pridržuje si tudi pravico, da neprimerne in žaljive 
vsebine ne objavi. Nenaročeni in nedogovorjeni 
prispevki so lahko dolgi največ 1500 znakov skupaj s 
presledki in morajo biti podpisani s polnim imenom. 
Slike, ki bodo prilepljene v word, zaradi slabe kakovosti 
ne bodo objavljene. Prispevki političnih strank in 
poslancev DZ so lahko dolgi največ 2500 znakov s 
presledki, županov prispevek pa 4000. V Glasilu 
občanov pa je možna tudi brezplačna objava osmrtnic 
oz. zahval ob smrti občanov iz naše občine, in sicer v 
velikosti 10x12 cm, kar pomeni največ 600 znakov s 
presledki oz. nekoliko manj, če želite priložiti še sliko.
Prispevke lahko pošljete po elektronski pošti na naslov 
glasilo.obcanov@trebnje.si ali na naslov uredništva: 
Glasilo občanov, Goliev trg 5, Trebnje. Rok oddaje 
prispevkov za naslednjo številko je 
3. marec 2008. Prispevki, ki bodo prispeli na uredništvo 
po tem datumu, bodo objavljeni v kasnejši številki, če 
bodo še aktualni.

Spoštovani, 
dovolite mi, da vas v imenu uredniškega od-
bora pozdravim in podam kratko poročilo 
za preteklo leto.
Uredniški svet je v letu 2007 uresničeval svo-
je poslanstvo in cilje, ki so zastavljeni pri Gla-
silu občanov, kar pomeni, da je predvsem 
zagotavljal informacije občinske uprave, po-
litičnih strank, krajevnih skupnosti, društev, 
šol in posameznikov.
S tako širokim spektrom informacij je Glasi-
lo občanov v letu 2007 razširilo obseg strani, 
iz osem na šestnajst, včasih tudi na dvajset ali 
štiriindvajset. 
Glede na obseg dela in razpoložljiva sredstva 
iz občinskega proračuna, sredstva pridoblje-
na z reklamami, bi lahko ocenili delovanje 
našega občinskega časopisa kot uspešno in 
gospodarno. 
Člani uredniškega odbora so kljub relativno 
skromnemu nagrajevanju pokazali izredno 
prizadevnost, o čemer priča naraščanje član-
kov in zanimanja bralcev za naše skupno gla-
silo.

Želimo si, da bo naše delo uspešno tudi v bo-
doče.

mag. Igor Teršar,
glavni urednik

Novosti na področju upravnih taks
S 1. 2. 2008 pričnejo veljati spremembe in dopolnitve Zakona o upravnih taksah, ki so objavlje-
ne v Uradnem listu RS, št. 126/2007 in prinašajo naslednje bistvene novosti:

• takse so oproščeni izpiski in potrdila iz matičnega registra in dokumenti ter dejanja v zvezi s 
sklenitvijo zakonske zveze in takse za izdajo odločbe za sklenitev zakonske zveze izven ura-
dnih prostorov,

• takse so oproščena potrdila, ki jih izdajajo organi na podlagi uradnih evidenc, če ni s taksno 
tarifo ali zakonom drugače določeno,

• v primeru spremembe naslova zaradi uvedbe uličnega sistema ali preimenovanja ulice z ob-
činskim odlokom so imetniki osebnih izkaznic, potnega lista, orožne ali prometne listine 
oproščeni plačila takse (plačajo samo obrazec),

• za izdajo prioritetnih potnih listin in osebnih izkaznic, ko za to ni zakonske podlage (zdravlje-
nje v tujini, bolezen ali smrt ožjega družinskega člana, nujni službeni opravki in podobno), se 
poveča plačilo upravne takse za 50 % .

 Upravna enota Trebnje

Kljub velikim obremenitvam sem kot posla-
nec prevzel to funkcijo, da bi pomagal župa-
nu pri odgovornem delu. Prav tako sem pre-
vzel vodenje koalicije, ki je ves čas v vsem 
skušala pomagati in celo pripravila program 
razvoja občine za mandatno obdobje z na-
stavki za naprej.
Žal se je izkazalo, da bi rad župan vse opravil 
sam, čeprav slabo. Opozorila o morebitnem 
nezakonitem delovanju župana so rodila za-
mero, dobri predlogi pa ignoranco. Od pod-
županov je župan pričakoval veliko, poobla-
stil za uspešno delo pa ni dajal, na kolegije 
nisva bila vabljena, posvetovanj ni bilo. Podž-
upana Janeza Slaka je razrešil povsem brez 
razloga kljub temu, da v Občini ni človeka, ki 
bi o stvareh vedel več! Kadar župan razrešuje 
sposobne ljudi samo zato, ker so opozarjali 
na napake in želeli pomagati, ni pričakovati 
nič dobrega.
Župan je brez dobrega razloga začel iskati 
podporo za svoje zamisli zunaj »svoje« koali-
cije, nato pa na sestanku dne 10. 1. 2008 pri-
šel z očitki o tem, da mu predvsem LDS in 
DeSUS škodujeta! S tako oceno se ne stri-
njam! Očitki so služili bolj kot opravičilo za 
do tedaj neznano drugačno povezovanje. Za-
vezništva namreč išče v obrambi svojih sla-
bosti.
DeSUS doslej javno ni kritiziral župana, ker 
smo upali, da bo vendarle pričel delati bolj 
razumno. Več kot 15 mesecev po prevzemu 
funkcije ni bil sposoben imenovati direktorja 
občinske uprave, čeprav bi to lahko storil. Po-
žvižgal se je na dobre nasvete in priporočila! 
Če ima druge svetovalce, so slabi! Tako je 
imenovanje direktorja občinske uprave, ki ni 
izpolnjeval razpisnih pogojev, zaradi uteme-
ljene pritožbe drugega kandidata propadlo. 
Župan svojo nesposobnost, sprejemati zdra-
ve odločitve, potrjuje tudi z megalomanskim 
povečevanjem števila zaposlenih v občinski 
upravi, kjer je ljudi vedno več (v primerljivih 

občinah je zaposlenih do 15 delavcev manj), 
stvari pa še vedno ne tečejo dovolj hitro in v 
pravo smer. Vse na račun občanov.
V tretjini »zamujenega« mandata župan pri 
svojem delu ni iskal pomoči, pač pa kimavce 
za odločitve, skregane z zdravo pametjo. Teh 
pa je bilo v tem času preveč! Da ne bi padle 
posledice slabih odločitev ali opustitev župa-
na, vsaj posredno na stranko DeSUS pa tudi 
name kot podžupana, zanje ne želimo pre-
vzemati nikakršnih odgovornosti. Ker župan 
koaliciji, ki jo sklicujem, in mu je ves čas po-
magala, ne zaupa, je moj odstop utemeljen.
Verjamem, da bo naša koalicija v dobro vseh 
delovala tudi v bodoče.

Ob tej priložnosti se za dosedanje sodelova-
nje, kolikor ga je bilo, zahvaljujem vsem za-
poslenim v občinski upravi in jim želim pri 
nadaljnjem delu čim več uspehov.

mag. Franc Žnidaršič

Odstop s položaja podžupana

mag. Franc Žnidaršič
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Kultura in kultiviranost 
V zadnjih, kulturno obarvanih dneh, sem se o tej temi pogovarjal s 
hčerko, ki je akademska slikarka. Vprašal sem jo, kaj je kultura. Rekla 
je, da je to krona človeškega bivanja. 
Res je … Za ustvarjanje dobrega umetniškega dela je potreben talent 
oziroma znanje ter – duša. Dokler violinist le zagnano preigrava glas-
bene vaje, lahko postane dober inštrumentalist. Ko pa v melodijo 
vtke delček sebe in začne ustvarjati, se njemu in poslušalcem odpre 
čisto nov svet. Tako lahko njegova dela še stoletja vzbujajo občudova-
nje ter zaznamujejo čas in prostor.  
Vendar je kultura tudi nekaj drugega: pripravljenost komuniciranja 
in razumevanja z vsemi, kazanje prijaznega obraza ljudem, ki te ob-
dajajo in sprejemanje tudi drugačnih od sebe.
Žal tega danes močno primanjkuje … na vseh področjih oziroma 
skupnostih. Pred časom je s položaja podžupana odstopil mag. Žni-
daršič in ponovno je »zadišalo po preteklosti«, ko se je občinski svet 
grobo delil na dva tabora. 
Upajmo, da bo prevladala strpnost in delovanje v korist za občane, ne 
zagovarjanje svojih stališč za vsako ceno oziroma za ceno razvoja.
Ker razvoj je tu: odobrena so nepovratna sredstva za kanalizacijski 
sistem Veliki Gaber (837.000 EUR) in če bo potrjen rebalans, se bodo 
začeli odvijati mnogi projekti.  
Pridobljena je zemlja v Nemški vasi in Dobrniču za izgradnjo šol, 
na Mirni se začenjajo projekti (Roje 4, bloki, železniški prehod, in-
dustrijska cona …), skoraj milijon evrov smo namenili obnovi cest, 
prvič se lotevamo urejanja središča Trebnjega, obnavlja se zdra-
vstveni dom …
Izvaja se dozidava Doma starejših občanov, okoli prvega marca pri-
čakujemo tudi okoli 15 varovanih stanovanj, na področju mladinskih 
dejavnosti, kulture, športa in socialnega varstva se objavljajo razpisi. 
(Za pridobitev enkratne pomoči v višini 250 EUR se lahko prijavijo 
vsi pomoči potrebni občani.) 
Če bo vsak posameznik vtkal v svoj doprinos tudi svojo dušo, pa 
bomo dobili še bolj prijazno, kulturno in kultivirano okolje za bi-
vanje. 

Alojzij Kastelic, župan 

ŽUPANOV KOTIČEK

Nove in nove podražitve
Večerna poročila in novice postajajo že prava grozljivka. Vojne, nesre-
če, škandali, podražitve …
Vsak mesec nove – višje  cene – krivec  proizvajalec. Ne morem ver-
jeti, da so krivi le kmetje ali delavci, ki dosegajo evropske norme, za 
delo pa dobijo daleč nižje plače od evropskih. 
Kako naj delavec šola svojega otroka ob tako mizernem dohodku, 
kako naj doplačuje za pokojninski sklad, če prejema 380 evrov osebne-
ga dohodka. Potem pa naša »dobra« vlada zviša socialne podpore in 
otroške dodatke, v istem času pa se vrstijo podražitve mnogih artiklov. 
Kje je potem smisel povečanja, je to le farsa, mazanje oči, da ne bi vi-
deli resnice? Toda resnico vidimo in čutimo vsak dan znova. Kam in 
zakaj se stekajo ogromni dobički? Komu služijo nadzorni sveti? V ko-
liko svetih sedijo veljaki, ki drug drugemu varujejo hrbet? Na čigav 
račun, na čigavih plečih je naloženo breme, ki peščici ljudi (vplivnih 
– uglednih) veča bogastvo? Koliko je ljudi blizu dna ali na samem dnu 
in zakaj? 
Socialna pomoč je zasilni izhod, tisti pa, ki se ga morajo poslužiti, izgu-
bljajo dostojanstvo. Niso na robu zaradi nedela, ampak zato, ker so se 
mnogi morali »prostovoljno« odrekati delu osebnega dohodka ali nje-
govemu povišanju, da se je lahko razvijala tovarna in napredoval kraj.
 Kdo bo poskrbel za tiste upokojence, ki so jim zamrznili pokojnine? 
Da se razumemo, niso zamrznili velikih in največjih, ampak najnižje 
– zajamčene. Kje je ostala solidarnost,  kje je ostala zavest vodilnih 
struktur, da sprejemajo take zakone, da jemljejo tistim, ki že tako imajo 
premalo. Netenje prepirov med upokojence, delavce in mlade – kdo je 
komu breme – niso nikomur v korist. Podpreti moramo drug drugega 
in povedati, da smo vsi za boljše in dobro življenje, skupaj zmoremo 
storiti korake, ki bodo usmerjeni k boljšemu jutri. Nismo proti velikim 
plačam menedžerjev tam, kjer so tudi delavci dobro in pošteno nagra-
jeni. Za dobro in uspešno delo naj bo vsak plačan po vloženem delu in 
če bo nagrajevanje tako, ne bo več kazanja s prstom, kdo je kriv. O teh 
težavah bi se morali pogovarjati, si vsi skupaj prizadevati za boljše po-
goje življenja vseh generacij.

V razmislek za skupno skrb
Pavlina Hrovat
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Za boljšo prostorsko 
ureditev trebanjske občine
Eden najpomembnejših projektov, ki se trenu-
tno dogajajo v trebanjski občini, je zagotovo 
priprava občinskega prostorskega načrta. Pri 
tem aktivno sodelujemo tudi trebanjski Social-
ni demokrati, ki menimo, da je treba urediti 
predvsem problem številnih zidanic v občini. 
Vemo, da obstajajo težave zaradi neprimernih 
gradenj oziroma odstopanj od načrtov, zato 
smo na občino dali predlog, da naj bi se dovoli-
li pomožni objekti v določenih merah, kar bi 
omogočilo vinogradnikom, da imajo ob zidani-
cah tudi lope za spravljanje orodja, lesa in dru-
gega materiala, uredil pa naj bi se tudi problem 
prizidkov. Zelo pomembno je tudi, da  se na 
novo opredeli pojem zidanic. Predlagamo, da 
ima zidanica lahko dve etaži in mansardo z ma-
ksimalnim tlorisom 50 m2. Zidanica je objekt 
gospodarskega značaja in za take objekte se na-
domestilo stavbnega zemljišča ne plačuje. Pre-
dlagamo tudi vnos člena, ki opredeljuje pojem 
zidanice tudi z vidika maksimiranja dopustne 
površine za občasno bivalno rabo.
Občinski svet Občine Trebnje je že lani sprejel 
dogovor o ureditvi premoženjsko pravnih raz-
merij med Občino Trebnje, Občino Mokronog 
– Trebelno in Občino Šentrupert. Kot smo se-
znanjeni, sta ta dogovor sprejeli tudi ostali obči-
ni. Vendar pa se na tem področju še nič ne do-
gaja, za kar menimo, da so odgovorni predvsem 
župani vseh treh občin, ki bi morali spraviti za-
deve v tek. Ker imamo tudi informacije, da no-
vonastali občini ne želita sodelovati v nekaterih 
javnih zavodih in da pripravljata svoje na po-
dročju svojih občin, bi bilo potrebno ta vpraša-
nja čim prej razčistiti, saj se sedaj nov problem 
že pojavlja pri Knjižnici Pavla Golie. Menimo, 
da je vsak problem rešljiv in da je potrebno pri-
praviti nove predloge in rešiti vsa vprašanja v 
paketu. 
Pripravljamo še predlog sprememb za Odlok o 
nadomestilu za stavbno zemljišče in predloge, 
da bi JP Komunala začela normalno delovati in 
bi se ji omogočilo, da bi uredila vse potrebno za 
normalno delovanje deponije Globoko v pri-
hodnosti, predvsem pa, da bi se nehala pojavlja-
ti v javnih občilih kot predmet zdrah, ampak da 
bi postala podjetje, ki zadovoljuje potrebe ob-
čanov oz. jim poskuša nuditi kakšno dodano 
vrednost. Ob tem bi še poudarili, da smo za di-
rektorja JP Komunala podprli Štefana Velečiča, 
ki je bil tudi imenovan na to mesto.
Kot predstavnik lokalne skupnosti za Svet 
Doma starejših občanov občine Trebnje je bila 
imenovana članica našega Programskega sveta 
Milena Drčar, za katero menimo, da je zelo 
strokovna in bo znala opraviti to delo.

ObO SD Trebnje

Iz državnega zbora
Na februarski seji Državnega zbora je padlo zadnje upanje o 
ustanovitvi pokrajin, saj zakon  ni dobil  dvotretjinske podpore 
prisotnih poslancev. Opozicija je nasprotovala ustanovitvi po-
krajin.  Torej  z decentralizacijo in enakomernejšim razvojem 
celotne države zaenkrat ne bo nič. Vse pomembne odločitve s 
strani države bodo tako še vedno »padale« v Ljubljani, daleč 
stran od ljudi. Sprašujem se, ali je ob taki politični delitvi sploh 
možna ustanovitev pokrajin kdajkoli v prihodnosti? 
Je pa zakonodajno telo doseglo večje soglasje pri zakonih, ki 
omogočajo usklajevanje varstvenega dodatka hkrati s pokojni-
nami, zvišanje otroškega dodatka, kot tudi davčno olajšavo za 
ljudi z najnižjimi dohodki. Za slednje pomeni, da bodo tisti, ki 
imajo prihodke nižje od 6.800 €, imeli za 320 € večje letne prihodke in tisti z manj kot 9.000 € 
pa 160 €. Teh davčnih olajšav bo deležnih okoli 200.000 ljudi. Družinam z otroki se bodo pove-
čali otroški dodatki, skupno za 12 %. S temi ukrepi se želi predvsem pomagati družinam z otro-
ki, kot tistimi z najnižjimi prihodki, ki so jih podražitve hrane najbolj prizadele. Skupno je za te 
namene namenjenih 100 milijonov €.
V proceduri je zakon o vrtcih, ki predvideva brezplačen vrtec za drugega otroka, za starše, ki 
imajo hkrati dva ali več otrok v vrtcu. In še en zakon, ki smo ga vložili v koaliciji, ima ugodni 
fi nančni učinek za družine. To pa je zakon o sofi nanciranju dijaške prehrane, ki predvideva 
sofi nanciranje toplega obroka za vse dijake v višini okoli 2,4 €. Potrudili se bomo, da bi bilo to 
omogočeno že s prihodnjim šolskim letom in da bi bila prehrana organizirana  na šolah. S tem 
bi omogočili vsem dijakom organiziran, topel obrok. V Novi Sloveniji vztrajamo, da bo prehra-
njevanje organizirano na šolah. Tega ukrepa bi bilo deležnih 95.000 dijakov. Iz državnega pro-
računa pa bi šlo za ta namen dodatnih 40 milijonov €.
Zakon o lovstvu in divjadi iz leta 2004, ki smo ga morali popraviti zaradi ustavno spornih čle-
nov, pa žal ni pisan na kožo lastnikom kmetij in gozdov. Čas bo pokazal, ali smo imeli prav v 
Novi Sloveniji, ker smo mu nasprotovali. Menimo, da država ne more podeljevati koncesij za 
lov na zasebnih zemljiščih brez dogovorov z lastniki zemljišč.
Vabljeni v poslansko pisarno vsak prvi in drugi ponedeljek med 15. in 17. uro na Gubčevo 16. 
Vesela sem tudi vašega klica ali pisne pobude k izboljšanju zakonodaje.

Marjeta Uhan, poslanka

Več poudarka razvoju, 
manj političnih spletk
Občinski odbor SLS je mnenja, da je delo v obči-
ni Trebnje potekalo v letu 2007 uspešno. SLS je ob izvolitvi podpirala župana g. Alojzija Kaste-
lica in ga še tudi sedaj, seveda vse strokovno utemeljene predloge. Občinska svetnika, jaz in 
Bogomir Mlakar, sva tudi člana koalicije,        ki je pripravila program za štiriletno mandatno 
obdobje. Program bo posredovan v obravnavo občinskemu svetu in tudi predstavljen na no-
vinarski konferenci. Naša ocena je, da je dober, odprta pa je možnost dopolnitve. Nekatere 
stranke so večkrat očitale slabo delo župana, kar v večini primerov ni upravičeno. Kakor je 
vam, občani, poznano, da so bile iz obstoječe občine ustanovljene dve novi, Šentrupert in 
Mokronog–Trebelno, je bilo posledično kar nekaj problemov, med drugim z zamikom sprejet 
dvoletni občinski proračun. Osem ljudi je tudi zapustilo občinsko upravo, zato je bilo delo v 
njej moteno. Sedaj so vsa delovna mesta, razen direktorja občinske uprave, zapolnjena in ima 
uprava vse pogoje za dobro delo. SLS je mnenja, da je v občinskem svetu preveč političnih 
spletk in premalo posluha za gospodarski razvoj in splošni napredek. V SLS smo zadovoljni, 
da je na zadnji seji občinskega sveta prišlo do imenovanja direktorja komunalnega podjetja, za 
kar se nista strinjali stranki SDS in N.Si. Prepričani smo, da se bodo očitane nepravilnosti v 
komunali, v kolikor so bile, razčistile in zanje naj odgovarja, kdor je kriv.
Na moj predlog je župan realiziral sklep, da se pripravijo nova merila fi nanciranja KS.  Vse 
manjše KS bodo dobile znatno večja sredstva. Poudarjam, da nobeni KS ne očitam, da je dobi-
la preveč, oziroma da bi dobila manj. Svetniška skupina SLS se je in se bo prizadevala za reali-
zacijo vseh dobrih projektov, ki bi pripomogli k hitrejšemu gospodarskemu razvoju, enako-
mernejšemu razvoju krajevnih skupnosti, socialni varnosti in k realizaciji projektov, ki bi 
vplivali na dobro počutje vseh občanov.

Silvester Prpar, dipl.ekon.,
vodja svetniške skupine SLS
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Drugi petek v januarju je bil za člane Demokra-
tične stranke upokojencev – Občinske organi-
zacije Trebnje, vesel dan. Predsednik mag. 
Franc Žnidaršič je namreč tako kot že vrsto let 
zapored, povabil vse člane na ponovoletno sre-
čanje, ki je bilo tokrat v novih, modernih pro-
storih gostišča Galaksija v novi obrtni coni v 
Trebnjem.
Organizator srečanja in član upravnega odbora 
Štefan Kamin je vsem navzočim zaželel dobro-
došlico in veselo popoldansko druženje in za-
dovoljen ugotovil, da je to srečanje do sedaj 
najštevilčnejše, saj se nas je zbralo več kot tristo. 
»Število članstva se nenehno povečuje, na kar 
smo še posebej ponosni, saj smo že sedaj šte-
vilčno najmočnejša stranka v občini,« je pove-
dal podpredsednik Kamin. 
Poslanec v Državnem zboru mag. Žnidaršič je 
prisotnim pojasnil napore, ki jih DeSUS neneh-
no vlaga v predloge novih amandmajev in za-
konov, ki jih parlament sprejema (največkrat, 
žal, tudi ne) na svojih sejah. Pravice, ki so si jih 
upokojenci pridobili s svojim minulim delom, 
poskušajo nekatere »prijateljske« stranke in po-
samezni vplivni politiki čimbolj oklestiti, zato je 
tudi vse več upokojencev, predvsem pa upoko-
jenih vdov, ki se vse bolj pogrezajo v revščino. 
Mag. Žnidaršič je v svojem govoru poudaril, da 
bomo le s skupnimi močmi in prizadevanji 
ohranili solidarnost in povezanost z mlajšimi 
generacijami, za katere smo starejši zagotovili 
nemoteno in srečno otroštvo ter kvalitetno šo-
lanje. Politiki naj ne barantajo o že pridobljenih 

Srečanje članov DeSUS

pravicah upokojencev! Treba je ohraniti soli-
dno in dos topno zdravstvo in doseženo stopnjo 
socialne države. 
Stranka DeSUS je pri tem nedvomno storila 
vse, kar je bilo v njeni moči, saj je dosegla upo-
časnitev nesmiselne in nepremišljene privati-
zacije v zdravstvu, zahtevala je doslednejše 
usklajevanje pokojnin s plačami, največ pa je 
storila za dozidavo doma starejših občanov v 
Trebnjem. Naša občinska organizacija se že od 
vsega začetka zavzema za dobro vseh državlja-
nov, za kar se bo borila tudi v prihodnje. 
Ob koncu svojega govora je mag. Žnidaršič še 
dejal, da bomo volivci sami krivi, če na nasle-
dnjih volitvah v Državni zbor ne bomo izvolili 
dovolj svojih poslancev, ki bi uspešneje branili 
nesporne pravice upokojencev.

Prisotnim članom je predsednik za vse njihovo 
delo izrekel toplo zahvalo in jim zaželel veliko 
zdravja v letu 2008. Trem članicam, ki so v za-
dnjem obdobju pridobile največ novih članov, 
je podelil zahvalne listine. Prejele so jih: Pavlina 
Hrovat z Mirne, Anica Starič iz Dolenje Nem-
ške vasi in Mihaela Peskar iz Trebnjega.

Dušan Zakrajšek

Poslanci največje poslanske skupine SDS, to je 
ena tretjina poslancev Državnega zbora RS, so 
konec januarja 2008 obiskali Dolenjsko. V sklo-
pu delovnega obiska je del poslanske skupine 
obiskal tudi občino Trebnje. V sejni sobi občine 
smo se z županom Kastelicem pogovarjali o 
možnosti pospešitve gradnje avtoceste mimo 
Trebnjega, saj zakasnitev gradnje zavira prome-
tne tokove. Za avtocesto tretje razvojne osi, ki 

Poslanska skupina SDS v občini Trebnje
bo povezovala sever in jug države, pa je naša 
želja, da se avtocesta naveže na vzhodni priklju-
ček mesta Trebnje. Ta priključek pri Grmu naj 
bi bil vnaprej pripravljen za tretjo razvojno os. 
Obravnavali smo tudi romsko problematiko, 
socializacijo in brezposelnost Romov.
Skupaj s poslanci smo obiskali tudi podjetje 
Dana Mirna, kjer nas je sprejel direktor Marko 
Hren. Namen obiska poslancev je bil seznaniti 

se z vodilnimi podjetji v 
občini in pridobiti več in-
formacij o težavah, s kate-
rimi se gospodarstvo sre-
čuje, in jih prenesti naprej 
do pristojnih ministrstev. 
Direktor Dane nas je se-
znanil z nekaterimi proble-
mi, s katerimi se srečuje 
podjetje pri svojem poslo-
vanju, rast cen surovin in 
energije,  težave na doma-
čem trgu zaradi velike 
koncentracije (monopola) 
trgovine, superrabati, ki jih 
izsiljujejo trgovci, koncesi-
ja za polnjenje vode. Obisk 

Obisk poslancev v Dani Mirna. Od desne: poslanci Bojan Homan, 
Branko Marinič, Alenka Jeraj, direktor Dane Marko Hren, poslanca 
Rudi Veršnik, Andrej Bručan, ter Jože Povšič. Foto: Maja Prezelj.

www.trebnje.si

Dane smo zaključili z ogledom njihovih mo-
dernih polnilnih linij. Zvečer, ob koncu obiska, 
smo se s poslanci srečali še člani Izvršilnega od-
bora SDS Trebnje in drugi kolegi iz regije.
V Državnem zboru je poslanska skupina Pa-
horjeve SD glasovala proti pokrajinam, čeprav 
so pokrajine zapisane v Ustavi RS. Tako je dol-
goletni projekt ustanavljanja pokrajin padel v 
vodo. Izgleda, da tej levi stranki bolj ustreza lju-
bljanski centralizem. S pokrajinami bi državlja-
ni in občani pridobili še večji zagon pri razvoju 
občin. Vsi župani vseh slovenskih občin, ne gle-
de na njihove politične barve, so na posvetu v 
Ljubljani pri predsedniku Vlade RS Janezu Janši 
podprli ustanovitev pokrajin, saj bi tako pokra-
jine in občine pridobile še več nepovratnih 
evropskih in državnih sredstev za svoj razvoj. 
Res škoda, težko je kaj zgraditi, da o votlem dre-
vesu ne govorimo.

Jože Povšič, 
predsednik Občinskega odboraSDS Trebnje
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Stihijska blokovska gradnja v Trebnjem
in okoliških vaseh
V Trebnjem se zadnja leta, milo rečeno, dogaja 
urbanistični in gradbeni masaker, saj so v sredi-
šču mesta in bližnjih vasicah zgradili  in še gra-
dijo večstanovanjske bloke, ki prav gotovo ne 
sodijo v to okolje.
Številni občani in svetniki smo zaskrbljeni nad 
takšnim načinom gradnje, gradnje izven zazi-
dalno urejenih zemljišč, gradnje objektov, ki 
niso bili predstavljeni v zakonskih okvirih z jav-
nimi predstavitvami, gradnje brez ustrezne in 
premišljene infrastrukture, ki mora biti v skla-
du s standardi in določeno zakonodajo.
Na direktoratu za prostor Ministrstva za okolje 
in prostor so nam povedali, da je širitev stano-
vanjske soseske mogoče načrtovati le na stavb-
nih zemljiščih, ki so s prostorskimi sestavinami 
planskih aktov določena kot stavbna. Občina 
pripravi zazidalni načrt, ki ta območja urbani-

stično in arhitekturno podrobno razdela, se 
opre na krajinske značilnosti in predvidi vso in-
frastrukturo, kot so dovoz, elektrika, vodovod, 
kanalizacija. Novi prebivalci pa potrebujejo 
tudi vrtec, šolo, zdravstveni dom, igrišča, trgo-
vino in še kaj.
Pričakujemo, da bosta Upravna enota, ki izdaja 
gradbena dovoljenja, in Občina, ki s prostorski-
mi akti ureja to področje, uredili in zaustavili to 
stihijsko gradnjo.  
Vemo, da mlade družine potrebujejo stanova-
nja, omogočimo jim individualne gradnje in 
gradimo stanovanjske bloke v urbanistično in 
arhitekturno primernem prostoru Trebnjega.     
                    

Občinski odbor 
Nove Slovenije Trebnje

Obnova in dograditev šole in športne dvorane v 
Dolenji Nemški vasi in dograditev šole v Dobrniču
V Novi Sloveniji vztrajamo na čimprejšnji ob-
novi in dograditvi šole in večnamenske športne 
dvorane v Dolenji Nemški vasi. Projekt je po-
trebno čim prej realizirati zato, ker so za ta na-
men rezervirana fi nančna sredstva iz državne-
ga proračuna. Na občinski seji smo se zavzeli 
tudi za izgradnjo večjega vadbenega prostora 
za šolo kot tudi za izgradnjo športne dvorane. 

Predlagali smo, da se prostor pri šoli rezervira 
za širitev šole za potrebe devetletke. Občinsko 
upravo pozivamo, da čim prej pripravi doku-
mentacijo za dograditev šole v Dobrniču, saj je 
tudi ta šola v načrtu sofi nanciranja iz državne-
ga proračuna za leto 2009. 

Občinski odbor
Nove Slovenije Trebnje

Potrošnika varuje 
tržna inšpekcija,
kdo pa občana?
Imamo Zakon o varstvu potrošnikov, ima-
mo celo Zakon o varstvu potrošnikov pred 
nepoštenimi poslovnimi praksami, nimamo 
pa nobenega predpisa, ki bi občana – dav-
koplačevalca varoval pred nepoštenimi po-
litičnimi in škodljivimi razvojnimi praksami. 
Poslovna praksa je nepoštena, če izkrivlja 
ekonomsko obnašanje povprečnega potro-
šnika ali skupine potrošnikov. Kdaj pa je po-
litična ali uradniška praksa nepoštena ? 
Kako lahko presojamo politično prakso, ki je 
v občini, bogati z lesom, naložila občanom 
– davkoplačevalcem  pospeševati segreva-
nje planeta v času, ko si Evropa in ves razviti 
svet in tudi Slovenija prizadevajo ravno na-
sprotno? Vir toplote z močjo 6MW, ki stoji 
na Cvibljah, bi lahko izrabljal biomaso, ki 
nam v Trebnjem gnije po gozdovih, in jo že 
znajo tudi v Sloveniji s pomočjo evropskih 
denarjev dobro izkoriščati (prag ekonomič-
nosti je okoli 2MW). Mi, Trebanjci, pa ne. 
Mi rajši plačujemo Arabcem in Rusom, kot 
da bi naši kmetje dobili denar. Raje denar iz 
občine ven, kot da bi ostal in da bi ga še kaj 
nepovratnega od drugod pripeljali not. 
Ali je to izkrivljena politična odločitev ali 
škodljiva razvojna praksa? Kdo izvaja zasta-
rele odločitve trmasto in zagrizeno? Ves svet 
zmanjšuje izpuste CO2, v Trebnjem jih po-
večujemo s priključevanjem novih industrij-
skih con in stanovanj na utekočinjeni naftni 
plin(UNP). Približno 1,5 miljona € za kuril-
no olje in UNP gre v tujino vsako leto, na-
mesto da bi ostalo v Trebnjem za les in pri-
hranek v ceni, ker so kalorije iz lesa več kot 
pol cenejše.
Nekateri politiki pozivajo k materialni od-
govornosti drugih politikov v tej občini. Naj 
materialna odgovornost velja za vse politike. 
Kdo bo torej odgovarjal za zgrešene razvoj-
ne odločitve, ki vsako leto iz občine odnese-
jo najmanj 1,5 miljona €? Kdo si bo upal reči: 
»Dovolj zavajanja, dovolj škodljivcev, upora-
bljati moramo tisto, kar nam daje narava tu-
kaj in zdaj. Mleko, sadje, zelenjavo, meso 
(vse ekološko pridelano) za naše šolske ku-
hinje, vrtce, domove ostarelih, toploto iz 
sončnih kolektorjev in biomase, elektriko z 
velikih streh, obrnjenih na jug, deževnico za 
stranišča in pranje avtomobilov in zalivanje 
namesto prvovrstne pitne vode!«
Kdo bo presekal trmasto nasprotovanje mo-
dernemu, okolju prijaznemu, trajnostnemu 
razvoju? Kdaj bomo razumeli, da metri as-
falta, vodovoda in kanalizacije ne pomenijo 
razvoja sami po sebi? Izboljšajo kvaliteto ži-
vljenja, ne ustvarjajo pa dodane vrednosti, 
potrebno je marsikaj več.
Za začetek morda malce širši most!

Gorazd Marinček, ŽLR

Župan za lastno 
promocijo letno zapravi 
kar 168 delavskih plač
Zavedamo se, da bo potrebno še kar nekaj časa, 
da poskušamo izvesti vsaj del našega progra-
ma, vendar se trudimo kljub manjšinski zasto-
panosti v OS, čim več naših obljub vključiti v 
občinski proračun. DROT je vložil številne pri-
pombe k rebalansu 2008, zaradi prostorske sti-
ske jih navajamo le nekaj.
Pomoč staršem ob rojstvu naj se poveča za 1. 
otroka na 150 €, za 2. otroka na 200 € in za 3. in 
nadaljnjega otroka na 300 €. Potrebni znesek 
ne predstavlja bistvenega posega v proračun. 
Predlagamo, da se za ta znesek zmanjša župa-
nov denar za lastno promocijo, ki v te namene 
zapravi kar 168 delavskih plač. Prepričani smo, 
da bo tudi župan razumel stiske nekaterih in bo 
tudi on za to spremembo v proračunu. 
Sedaj, ko se avtocesta odmika, moramo za-
gotoviti sredstva za idejno rešitev ureditve 
športno rekreacijskega parka vzdolž reke Te-
menice, ki bo služil rekreativnim in profesio-
nalnim športnikom, pa tudi sprehajalcem in 
ostalim …

Odločno nasprotujemo parcialnemu reševa-
nju ureditve mesta Trebnje, kot je predvideno, 
saj je ta problem potrebno reševati celovito. 
Zato predlagamo ustanovitev strokovne, ne-
politične komisije, ki bo rešila prostorsko ure-
janje celotne občine, predvsem pa področja ob 
železnici v Trebnjem in ureditev starega me-
stnega jedra. Potrebno je tudi zagotoviti rešitev 
ureditve centra Mirne in ostalih središč …
Sredstva naj se prerazporedijo v sofi nanciranje 
nogometnih igrišč z umetno travo na Mirni in 
v Velikem Gabru. Izgradnja takega igrišča v 
Trebnjem, ravno na pobudo DROT-a, se je po-
kazala kot zadetek v polno.
Na Rimski v Trebnjem se prodaja objekt, ki že 
leta onemogoča povezavo po pločniku do Šte-
fana. Predlagamo, da ta objekt odkupi Občina, 
poruši, uredi pločnik, preostali del zemljišča pa 
odproda investitorju, ki lahko zgradi objekt po 
višini enak sosednjemu (P+1+M) in lahko Ob-
čina s tem celo zasluži.

DROT
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Kravi sedlo, oves in podkve?!
Če bi vas nekdo nagovarjal, da osedlajte kravo s konjskim sedlom, jo podkujte in krmite z 
ovsom, bi ga takoj prepoznali kot nekoga, ki vas skuša opetnajstiti/zavesti. Če pri tem 
sporoča zavajajoče in polovično resnične ali celo neresnične informacije, gre za nepošte-
no poslovno prakso.
Takšna nepoštena zavajajoča poslovna praksa je članek Zeleno gorivo na 13. strani janu-
arskega Glasila občanov, ki bi moral biti zaradi svoje vsebine – v razgovor zavite ekonom-
ske propagande - označen kot »oglasno sporočilo«. 
Že naslov zavaja. Utekočinjeni naftni plin (UNP) je zeleno gorivo samo in izključno ta-
krat, ko se ga uporablja za pogon vozil namesto bencina. V nobenem primeru pa ni »ze-
lena energija«, ker gre za neobnovljivo fosilno gorivo. 
Evropska unija in Slovenija sta ravnokar sprejeli sveženj ukrepov za zmanjševanje ener-
getske odvisnosti od uvoženih fosilnih goriv, torej od zemeljskega plina in nafte in tudi od 
UNP. Članek poziva, naj svoj denar za ogrevanje namenjamo italijanskemu in nizozem-
skemu podjetju, namesto da bi ga raje porabili v lastni občini za svoje ljudi. Ali je Trebnje 
na Marsu in ne na Zemlji, v Evropi, v Sloveniji?
Navajati plinifikacijo obalnega mesta Izola kot dober primer je zavajajoče, saj ga v pri-
merjavi s Trebnjem ne obdajajo gozdovi, ki so vir obnovljive energetske surovine – lesne 
biomase, ki v resnici daje zeleno energijo.
Da je UNP zaradi razpada v vodo in CO2 pri izgorevanju prijazen okolju, je polovična 
resnica, ker CO2 iz UNP povečuje izpuste toplogrednih plinov v ozračje. Kurjenje bio-
mase ne povečuje količine CO2 v ozračju, ker biomasa s fotosintezo porabi enako količi-
no CO2 pri svoji rasti – obnavljanju. Zato pridobivajo plin tudi iz biomase, in tak plin je 
v resnici zelen.
Ekološki sklad RS daje kredite za kotle na UNP, ki pa morajo biti kondenzacijski in dose-
gajo skoraj 100 % izkoristke goriva, torej so nekakšni »dirkalni konji« med kotli.
V Trebnjem, obdanem z več kot deset tisoč hektarji obnovljive biomase v gozdovih 
domačih lastnikov, pozivati ljudi k uporabi neobnovljivega fosilnega goriva za ogreva-
nje, je kot bi kmetu za njegovo lisko prodajali dirkalno konjsko sedlo, oves in tekmoval-
ne podkve.

Gorazd Marinček

Ne glede na to, da je imenovanje in razrešitev 
podžupanov v pristojnosti župana, je bil način 
razrešitve mag. Janeza Slaka nerazumljivo in  
pritlehno dejanje g. Kastelica. O razrešitvi je 
bil obveščen preko novinarjev iz izjave za jav-
nost. S to odločitvijo je župan posredno pove-
dal, da koalicijski dogovor, katerega podpisnik 
je, za njega ne velja več. 

Nenavadne so navedbe za vzrok za razrešitev 
, češ da se ne ujemata v pogledih na vodenje 
občinske uprave. Občinsko upravo vodi direk-
tor občinske uprave, neposredni odgovorni za 
upravo je župan. Podžupan nima nikakršnih 
pristojnosti pri vodenju uprave. 
Nestrinjanje Slaka z županom glede pretira-
nega povečanje števila zaposlenih v občinski 
upravi je upravičeno. Občina Trebnje je imela 
v prejšnjem obsegu za nedoločen čas zaposle-
nih največ 27 ljudi. Župan pa ob več kot za 1/3 
zmanjšani občini teži k številki 34. V občinah, 
po vseh elementih primerljivimi z našo obči-
no se giblje število zaposlenih okoli 20. Tako 
povečanje zaposlenih bi pomenilo v občin-
skem proračunu tudi približno 170.000 € več 
sredstev za plače kot jih je porabila stara obči-
na. O uspešnosti dela uprave in župana kaže 
realizacije proračuna za leto 2007, ki je nekaj 

več kot  30 % realizacije proračuna na investi-
cijskih projektih (če upoštevamo le projekte, 
ki niso začeto delo Pungartnika, je ta pokaza-
telj le dobrih 20%). V zadnjih osmih letih reali-
zacija proračuna ni bila nikoli slabša od 82 %.
Stranka LDS nasprotuje županovi ideji, da bi 
sredstva, ki so predmet vračanja po Zakonu o 
vračanju sredstev vloženih v telekomunikacij-
sko omrežja, ostala v proračunu, podpiramo 
takojšnje sprejetje odloka s katerim naj bi ne-
posredni investitorji – krajani v posamezni 
KS, ta sredstva dobili na svoje račune. 
Resna nepristranska analiza bi pokazala, da je 
LDS županu v teh 15 mesecih vladanja odlo-
čilno pripomogla, da je bil sprejet moderen 
občinski statut, poslovnik občinskega sveta, 
proračun za pol županskega mandata, s kon-
struktivnimi pripombami je bil izoblikovan 
delitveni sporazum z ostalima dvema občina-
ma, ki je bil sprejemljiv – ugoden tudi za Ob-
čino Trebnje, sprejet odlok o JP Komunala, ki 
je po volji Občine Trebnje, pripravljen strate-
ški razvojni program za celotno mandatno 
obdobje, odlok o fi nanciranju KS…. Vse to je 
dejansko delo občinske uprave in župana, pa z 
ekipo, ki ga je pričakala ob prevzemu funkcije 
ni bil zadovoljen, zapustili so ga vsi ključni za-
posleni, ta uprava za katero trdi da je mlada, 

Razrešitev mag. Slaka z mesta podžupana

zagnana in projektno usmerjena, pa ta trenu-
tek ni sposobna niti to, da bi normalo suporti-
rala delo OS. 
Če gre iskati neposredni povod za razrešitev 
Slak, v opozarjanju na napake in odgovornosti 
v zvezi z nepravilnostmi v JP Komunala (kar 
bo trebanjske davkoplačevalce bremenilo s 
preko 220.000 €) in pri tem se odgovornosti 
Kastelic, kot takratni predsednik NS v javnem 
podjetju ne bo mogel v celoti izogniti, potem 
je to maščevanje. 
V kolikor župan ne misli gospodariti z javnimi 
sredstvi transparentno, gospodarno in zakoni-
to, skratka če ne more doumeti, da veljajo za 
javni sektor drugačna pravila kot v zasebnem 
sektorju, in da trgovska miselnost ne more biti 
zveličavna fi lozofi ja občinske uprave, bo doži-
vljal s stran LDS še hujše kritike.  

Predsednik OO LDS 
Franc Jevnikar

Ugodna posojila
za okoljske naložbe
Tudi letos je Ekološki sklad RS razpisal 
12 miljonov € posojil z ugodnimi pogoji 
za ekološke naložbe občanov. Med njih 
spadajo vgradnja sodobnih sistemov za 
ogrevanje in pripravo sanitarne vode, za 
rabo obnovljivih virov energije, za 
zmanjšanje toplotnih izgub z ustrezno 
izolacijo in zamenjavo oken, za nakup 
električnega ali hibridnega avtomobila, 
za zamenjavo azbestne strešne kritine, 
za namestitev naprav za čiščenje odpa-
dnih voda in priklop na javno kanaliza-
cijsko omrežje, za namestitev naprav za 
čiščenje pitne vode, za zbiranje deževni-
ce ali zagotavljanje oskrbe s pitno vodo. 
Višina kredita je do 20.000 € s fi ksno obre-
stno mero 3,9 % za obdobje do 10 let. Za 
večje naložbe, kot so namestitev naprav 
za pridobivanje električne energije s po-
močjo sonca, vode ali vetra, gradnja no-
vega nizkoenergijskega stanovanjskega 
objekta ter obsežnejša obnova objekta, so 
namenjeni krediti do 40.000 €.
Razpis je bil objavljen v Uradnem listu 
RS št. 12/08, na spletnih straneh sklada 
www.ekosklad.si  pa so poleg razpisa 
dostopni tudi obrazci za kredite, ostale 
podrobnosti in koristne informacije.                                

 -gm-
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Ob cesti od Trebnjega proti Čatežu kmalu naletimo na Veliko Loko, ki je na 
čelu krajevne skupnosti, ki se lahko pohvali z dvema rodovitnima dolinama 
in občasnimi poplavami reke Temenice. V krajevni skupnosti je okoli 600 
prebivalcev, ki živijo v devetih vaseh, od katerih je Velika Loka največja in se 
še širi, najmanjša pa je Mrzla Luža, v kateri stoji le sedem hiš. Predsednik 
krajevne skupnosti je Jože Smolič, ki svojo funkcijo opravlja že okoli 15 let in 
je tudi sicer zelo aktiven, saj poleg redne službe vodi tudi kmetijo, kjer so mu 
v največje veselje njegovi konji.

KS Velika Loka je ena tistih, ki se lahko pohvalijo s kar nekaj infrastruk-
ture in zaposlitvenih možnosti za svoje krajane.
Tako je, v naši krajevni skupnosti imamo nekaj podjetij. Tu imajo svoje 
obrate ali prostore podjetja NOOS, Komas, Veriga, RS Okna, Mepro, 
Arti, TPV, v bližini katerega je tudi žaga, nekaj obrtnikov ... Seveda pa je tu 
še kmetijska zadruga, ki ima veliko nakladalno postajo za živino, pohvali 
pa se lahko tudi z edino trgovino in gostinskim lokalom v krajevni sku-
pnosti. Sicer smo pred leti imeli tudi pravo gostilno, vendar je propadla in 
je trenutno nihče ne vzdržuje, vendar pa upamo, da bo nekdo poskrbel za 
celovito gostinsko ponudbo na Veliki Loki. Do takrat pa stara gostilna 
propada ob glavni cesti med Trebnjem in Čatežem in čaka obnovo. Poleg 
je kulturni dom, v katerem je dvorana za predstave, gosti pa tudi pisarno 
krajevne skupnosti in društva upokojencev, kmalu pa bodo notri tudi 
prostori krajevnega odbora Rdečega Križa. Zraven imamo tudi železni-
ško postajo in novo pošto, precej pa nam manjka bankomat.
Kako pa živijo krajani Velike Loke in okolice?
Na območju je okoli 170 gospodinjstev, večino populacije sestavljajo sta-
rejši in otroci, manj je prebivalcev srednjih let. Otroci hodijo v nižje razre-
de večinoma v Šentlovrenc, potem pa v Trebnje, v srednje šole pa večina 
v Novo mesto ali v Ivančno Gorico, za kar imajo tudi dobre povezave z 
vlakom ali šolskim avtobusom. V Veliki Loki je nekaj zaposlitvenih mo-
žnosti, drugače pa se ljudje vozijo na delo v Trebnje ali kam dlje. Pravih 
kmetov je vse manj, z izjemo šestih velikih kmetij, in čeprav je kmetijskih 
površin dovolj, je le nekaj posameznikov, ki poleg redne zaposlitve vodijo 
še manjšo kmetijo.
Tu deluje tudi nekaj društev?
V naši krajevni skupnosti imamo lovsko društvo, lasilsko društvo, lruštvo 
upokojencev, Kulturno društvo Ivan Cankar ter lrajevni odbor Rdečega 
Križa (KORK). Lovsko društvo skrbi za divjad in čistočo gozda, imajo 
svojo kočo ter strelišče za streljanje glinastih golobov, za kar prirejajo tudi 
tekmovanja. Gasilsko društvo je lani praznovalo 100-letnico obstoja. So 
zelo aktivni in sodelujejo pri vseh akcijah, enkrat na leto pa skupaj s KS 
organizirajo čistilno akcijo. Tudi društvo upokojencev je zelo dejavno, saj 
svojim članom ponujajo različna predavanja, od zdravstvenih do zeliščar-
skih, poleg tega pa organizirajo tudi različne izlete.
Zelo dejaven je tudi KORK, ki organizira različna zdravstvena predava-
nja, v načrtu so meritve krvnega pritiska za krajane, za kar se jim bo ure-

dila tudi soba v kulturnem domu. Sicer pa skupaj s KS pripravljajo tudi 
srečanje starejših, vsako leto pa imajo tudi novoletno obdarovanje starej-
ših od 70 let. Pri nas deluje tudi Kulturno društvo Ivan Cankar, ki prireja 
predstave in organizira gostovanja drugih predstav. Sicer v društvu trnu-
tno vlada zatišje, vendar upamo, da se bo to spremenilo in bodo kmalu 
spet igrali na našem odru.
Kako pa je z zgodovinsko-turistično ponudbo?
Najopaznejši del krajevne skupnosti je seveda grad Mala Loka, v katerem 
je tudi zanimiva okrogla kapela. Pred mnogimi leti je bila tu zelo znana 
gospodinjska šola, ki so jo vodile redovnice, potem pa so jo zaprli in grad 
nacionalizirali. Sedaj je grad v zasebni lasti in ni odprt za javnost. Sicer pa 
je bila Velika Loka včasih zelo napredna vas. Tu se je leta 1907 nekaj kme-
tov zbralo in se odločilo za nakup brizgalne in ustanovilo eno prvih gasil-
skih društev na tem območju.
V tistih letih je bil tu zelo znan tudi Jakobov semenj, ki je bil organiziran 
za žegnanje sv. Jakoba, zavetnika cerkve v Veliki Loki. To je bil velik dogo-
dek, ki je napolnil prostor med današnjo železniško postajo in prostori 
kmetijske zadruge, vendar pa se ta tradicija žal ni ohranila.
Zanimiv je tudi Pakarjev toplar, za katerega je že bil podan predlog, da se 
ga zaščiti kot kulturni spomenik lokalnega pomena. Zgrajen je bil leta 
1912 in je eden prvih z betonskimi stebri. Sicer pa je bilo to območje ves 
čas kmetijsko, saj je prva tovarna Donit (današnji obrat TPV) prišla v do-
lino šele v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja.
Kako pa se v zadnjem času razvija KS Velika Loka ter kakšni so načrti za 
prihodnost?
Lani je bil dokončan vodovod do vseh hiš v krajevni skupnosti, izgrajeno 
je manjše igrišče ob kulturnem domu, za katerega nam je TPV Velika 
Loka podaril tudi dva koša in gole, poskusili pa ga bomo tudi razsvetliti za 
vse, ki bi se radi gibali tudi v večernih urah. Sicer pa je bilo v načrtu za 
lansko letu tudi za 600 m asfaltiranja ter 500m preplastitve cest, vendar 
projekt ni bil uresničen s strani občine kljub temu, da smo zagotovili vsa 
sredstva, od denarja do priprave na asfaltiranje. Za prehod čez železniško 
progo so nam že dolgo obljubljene zapornice, tako da se sedaj vsi prebi-
valci Velike Loke v vas vozijo čez nezavarovane železniške tire. 
V letošnjem letu pa imamo v načrtu projekt obnove kulturnega doma. 
Dvorana namreč nujno potrebuje ureditev izolacije in električne napelja-
ve ter ogrevanja, za kar upamo, da bo urejeno v letu ali dveh. V načrtu 
imamo tudi ureditev prostora za kulturno društvo v prostorih stare pošte, 
da bodo člani lahko imeli prostor za vaje ter skladišče za kulise. Prav tako 
pa se bo v prostorih kulturnega doma urejala tudi soba za KORK.
Sanirati ali preplastiti moramo tudi cca 300m2 ceste Škovec - Podboršt, 
pripraviti in asfaltirati okoli 200m cest do bolj odmaknjenih gospodinj-
stev ter vzdrževati okoli 12 km javnih poti. Želimo pa si tudi pripeljati vsaj 
zasilno osvetlitev v vsako vas, kar bi pripomoglo k varnosti in boljšemu 
počutju krajanov.

Katarina Zupančič

Življenje KS Velika Loka

Jože SmoličFoto: Studio 5 Mirna
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Pomembno delo ČD Trebnje
Ker čebelarji nimajo svojih prostorov, se skozi vse leto dobivajo na raznih 
sestankih in srečanjih v gostilni Pavlin. Tako so se zbrali tudi 12. januarja 
na občnem zboru, ki so se ga udeležili tudi povabljeni gostje. Vodstvo 
društva je člane seznanilo z delom v preteklem in podalo plan dela za le-
tošnje leto. Zaslužnim čebelarjem pa so podelili tudi priznanja, pohvale in 
plakete.

Osnovna nit razprave je bilo posestvo na Lanšprežu, ki je bilo nekdaj last 
Petra Pavla Glavarja, začetnika čebelarstva na Slovenskem. Trenutni la-
stnik omenjenega zemljišča je Ministrstvo za pravosodje, a se občina 
Trebnje – po zagotovilu župana – trudi, da bi postala njegova lastnica in 
ga nato dala v upravljanje ČD Trebnje, kar pa bi bilo za društvo izrednega 
pomena. Tam bi namreč imelo svoje prostore. Pomenilo pa bi še mnogo 
več. S pridobitvijo posestva v upravljanje bi imeli možnost za razvoj čebe-
larskega turizma in promocijo čebelarstva. Hkrati pa bi ohranili ime Petra 
Pavla Glavarja, ki je bolj cenjen in poznan drugod po Evropi kot v Slove-
niji, kar po mnenju članov ni dopustno. 
Delo v Lanšprežu se mora nadaljevati. V letu 2008 je v načrtu nakup in 
montaža baročnih lestencev in drugih svetil v kapeli, pleskanje celotne 
notranjosti kapele, prekritje kozolca, ki je eden najstarejših na Sloven-
skem, postavitev in obnova porušenega vodnjaka ter odkritje spominske 
plošče zaslužnemu pokojnemu članu Maksu Kurentu. Maks se je napreč 
prvi zavzemal za ohranitev kapele, v kateri je tudi zelo lepo ohranjena 
grobnica Petra Pavla Glavarja.

Lea Udovič

Prireditev
Iz trebanjskega koša
Prireditev »Iz trebanjskega koša«, ki se bo letos odvijala od 6. do 8. 
junija, je letos jubilejna, saj bo organizirana že 20. leto. Že dolgo ni 
več le vaška veselica, marveč je velikega pomena za turizem v naši 
občini. Predstavlja se kot blagovna znamka za celotno turistično 
ponudbo občine, ima velik pomen za kulturo, ne pozablja na otro-
ke, daje poudarek tudi športu, dobrodelnosti, ekologiji, hkrati pa 
zabava in združuje ljudi.
Prireditev »Iz trebanjskega koša« daje priložnost sodelovanja vsem 
društvom, institucijam, podjetnikom, zavodom, posameznikom. 
Ne dela nas le razpoznavne – PRIREDITEV NAS DRUŽI.

Zato Turistično društvo Trebnje vabi vse, ki želijo na kakršenkoli 
način sodelovati v programu, predstaviti svoje znanje, predstaviti 
društvo, organizacijo, se samopromovirati, v času prireditve pra-
znovati obletnico, imeti otvoritev, dan odprtih vrat … , ne glede na 
to, kje v občini bi se dogodek odvijal, da to čim prej sporoči Turi-
stičnemu društvu Trebnje, in sicer pisno na naslov društva (Bara-
gov trg 1), po elektronski pošti ali po telefonu predsedniku društva 
Dušanu Mežnaršiču (tel. 3481 116 ali 031 366 449, e-mail: dusan.
meznarsic@trebnje.si)
ali tajnici Biserki Sitar (tel. 031 361 355,  e-mail: sitar.biserka@
gmail.com). 

Hkrati vas tudi obveščamo, da so vse naše aktivnosti objavljene na 
naši spletni strani: www.trebnje.tk

Vse, ki nas bodo obvestili, da želijo sodelovati, bomo povabili na 
skupen sestanek, kjer bomo uskladili dneve in ure vaše aktivnosti. 

D.M.  

Takoj ko se je malo otoplilo, smo 
lastniki psov povečali svoje aktiv-
nosti s štirinožci. Tako tudi Kino-
loško društvo Mirna ne podaljšu-
je zimskega spanja, temveč že 
začenjamo s pomladanskimi te-
čaji. Uvodni sestanek bo 21. fe-
bruarja ob 17. uri na vadišču društva. Za vas smo pripravili tudi no-
vost, in sicer priprave na pasje razstave, ki jih bodo zainteresirani 
tečajniki dobili brezplačno.  
V društvu se zavedamo, kako pomembno je poznati sodobne načine 
šolanja in zakonodajo na tem področju, zato smo tudi naš strokovni 
kader poslali na dodatno izobraževanje. Ker pa seminarji še potekajo, 
bomo urnik tečajev v marcu in aprilu prilagajali. Upamo, da boste 
tečajniki to sprejeli z odobravanjem in razumevanjem. 
Za konec pa še majhen namig, ki vas zagotovo pripelje do želenih 
rezultatov z obojestranskim zadovoljstvom: psu moramo predstaviti 
naše zahteve na njemu razumljiv način in ga obvezno nagraditi za 
dobro opravljeno nalogo. Lepo pozdravljeni in vabljeni v društvo ne 
samo novi šolarji temveč tudi vsi ostali, ki imate radi pse in bi želeli 
kakorkoli sodelovati v društvu. 
Kontakt: 031-270-557 (Meta), www.kd-mirna.net,
kinoloskodrustvomirna@gmail.com, 
Se vidimo 21. 2. ob 17. uri na vadišču KD MIRNA!  
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Vinogradniški pohod 
na Lisec
V soboto, 12. januarja, se je 4. vinogradniškega pohoda na Lisec ude-
ležilo okoli 100 udeležencev. Zbrali smo se na Baragovi domačiji v 
Mali vasi, potem pa nas je pot vodila na Krušni Vrh, kjer so nam va-
ščani postregli s toplimi napitki, mimo Babne gore, kjer nas je čakal še 
drugi postanek na ranču kmetije Gorc iz Selc. Ti so nam pripravili 
malico, čaj in kuhano vino. Pot smo nadaljevali na Kozjak, potem 
preko Dolenjega Kamenja in nato po gozdu na najvišji vrh Lisca (Pi-
ramida 565 m). Pot smo nadaljevali do zidanice g. Koncilje, kjer smo 
bili vsi udeleženci deležni dobrega okrepčila. 
Vaščanom Krušnega Vrha in kmetiji Gorc iz Selc pa se pohodniki 
prav lepo zahvaljujemo za njihovo postrežbo in prijaznost.

Pohodniki

Procesija na Grozdetovo Kalvarijo

Na letošnji prvi novoletni dan, ki je tudi dan miru, nas je Župnija Mirna, 
kot že nekaj let povabila na popoldansko spominsko procesijo za božjega 
služabnika Lozeta Grozdeta, za katerega pričakujemo, da ga bo najvišja 
cerkvena oblast razglasila za krščanskega mučenca. Procesijico je vodil in 
naprej molil mirnski župnik gospod Robert Hladnik. 
Ko v naslovu omenjam Kalvarijo, vrh trpljenja našega Odrešenika, je to 
zato, ker v Odrešenikovi in Grozdetovi smrti nastopa nekaj vzporednic. 
Prva je, daje bila tako Jzusova zemeljska deželica kot Grozdetova okupira-
na po Rimu. Druga je, da ne pri Jezusu ne pri Grozdetu ni mučeniške 
smrti sprožil okupator, temveč domači ljudje. V izvedbi postopka  pa je 
ogromna razlika. Telo mučenega in na križu umrlega Odrešenika so rim-
ski vojaki na civiliziran način dali svojcem, da so ga lahko pokopali in ka-
teremu niso nasprotovali ali ovirali niti domači tožniki niti nahujskana 
množica. Kako barbarsko divjaško pa so ravnale domače zločinske roke z 
nič krivim Lojzetom Grozdetom (kot Jezusom), kaže vrh njegove Kalva-
rije »Pod Skalco« obVejaršici, kjer so ga do smrti potolčenega odvrgli brez 
vsakega spoštovanja (še posebej, ker je umrl junaške mučeniške smrti) do 
umrlih.

Gnusno dejanje storilcev je začasno nežno z belino prekrila božja dekla 
narava. In ko so beli zvončki zamenjali snežno belino je nedolžno oko 
našlo nedolžnega Lojzeta, da so ga lahko položili v blagoslovljeno ze-
mljo.
Ko smo v zaključku s podobice molili za Grozdetovo razglašenje za mu-
čenca, se nam je še utrnila prošnja, da bi v bodoče na ta dan prišlo več 
ljudi tako z bližnje okolice kot z njegove rojstne župnije in cele nove do-
lenjske škofi je.

Anton Mušič 

Foto: A.Mušič, arhiv

Pod Skalco, Lojzetova Kalvarija.  Foto: A.Mušič, arhiv

Zahvale gasilcem
Prvo soboto v februarju je trebanjska gasilska zveza v Galaksiji Trebnje 
organizirala podelitev zahval gasilcem, ki so se v septembru preteklega 
leta udeležili odpravljanja posledic neurja v Železnikih.  Gasilci so se od-
zvali z vseh treh občinskih poveljstev. Pri odpravljanju posledic je 57 gasil-
cev sodelovalo enkrat, osem gasilcev je pomagalo dva dneva, gasilec Jože 
Mežan pa se je akcije udeleževal vse tri dni. Med udeleženci je bila tudi 
gasilka Mateja Gabrijel iz PGD Ponikve. Tako je iz trebanjske gasilske zve-
ze v treh dneh sodelovalo 65 gasilcev in ena gasilka. 

Zaradi različnih obveznosti in aktivnosti v okviru zveze se je dejanje za-
hvale preneslo v letošnje leto.  Dogodka sta se udeležila tudi župana Ob-
čine Mokronog-Trebelno Anton Maver in Občine Šentrupert Rupert 
Gole, kar je bilo zagotovo veliko zadoščenje vsem udeležencem te huma-
nitarne akcije. Po pozdravu in nagovoru predsednika Gasilske zveze 
Trebnje Antona Straha sta požrtvovalne gasilce in gasilko nagovorila tudi 
prisotna župana. Temu je sledila podelitev unikatnih zahval za to prilo-
žnost, nato pa še pogostitev. Vse to je bila le skromna pozornost vsem, ki 
so v kritičnih trenutkih lanskega septembra opravili plemenito in požr-
tvovalno dejanje. 

Besedilo:M. F.
Foto: T. G. 
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Slovenski kulturni praznik
V trebanjskem kulturnem domu je bila 8. februarja v organizaciji Zveze 
kulturnih društev Trebnje in območne izpostave JSKD prva medobčinska 
proslava ob Prešernovem dnevu s sodelovanjem vseh treh občin: iz občine 
Mokronog je nastopil kot slavnostni govornik znani kulturni delavec Stane 
Peček, iz Šentruperta pa so prispevali razstavo Melite Vovk, ki je bila v 
Baragovi galeriji na ogled še 11. in 12. februarja. Janez Gregorčič je pripra-
vil izbor Prešernovih pesmi za recital z naslovom Jaz pa tebi, draga, želel 
sem dopasti, izvajala sta jih Luka Bregar in Petra Petročnik. Za glasbeni del 
pa je poskrbel Godalni orkester Glasbene šole Trebnje pod vodstvom Bo-
štjana Dimnika s solisti in korepetitorko Mirjano Tumpej. Prireditev je 
povezovala Petra Krnc, sceno pa sta pripravila Pavle in Zvonka Rot.

Slavnostni govornik Stane Peček se je na osrednji prireditvi v Trebnjem med 
drugim poklonil Trubarju ob njegovi 500-letnici rojstva, izrekel čestitke leto-
šnjim Prešernovim nagrajencem in se zahvalil »vsem, ki so slovenski jezik 
ohranjali skozi viharje, požige in druge ujme časa, ga varovali, razvijali, bogati-
li in plemenitili. K temu so svoj delež prispevali tudi listi iz naše Rastoče knjige. 
Zaradi vseh, tako v preteklosti, kot v sedanjosti, se lahko danes izražam v sve-
tovnem jeziku, kajti slovenščina to je! Napačno mislijo, ki govorijo, da je slo-
venski jezik majhen. Slovenski jezik ima samo manjše število govorcev. Tega 
ne gre nikoli in nikjer pozabiti. Tudi pred nasiljem angloameriškega jezikov-
nega imperializma ne in tudi pred trgovsko logiko kapitala ne. Kot ne gre po-
zabiti, da je slovenska kultura imela ključno vlogo v procesu oblikovanja slo-
venske duše, sredi križišča romanskih, germanskih, ogrskih in južnoslovanskih 
tradicij, ko se je bilo treba oblikovati kot narod, ostati narod ter na koncu priti 
do lastne države.  
Bi se politične spremembe v slovenskem prostoru uveljavile tako hitro, če bi 
bilo drugače? Dokazljivo ne! Trpek je zato občutek, ko doživljaš: kako dnevna 
politika na to hote ali ne pozablja, kako državna politika kulturi reže kruh in 
kako ga kulturna politika deli naprej. Pred kratkim je Zveza kulturnih dru-
štev Slovenije na to opozorila s peticijo ..«  
V nadaljevanju je poudaril pomen ljubiteljske in profesionalne kulture, 
»brez tega sožitja visoka umetnost postane privilegij ozkega kroga ljudi, deko-
racija za nastope dnevne politike in modni dodatek petičnežev.
V Sloveniji je preko 2.250 kulturnih društev, ki pripravijo čez 16.500 dogod-
kov in se jih udeleži več kot 4 milijone obiskovalcev.  K temu je treba dodati, da 
so društva v skoraj 90 % slovenskih občin nosilci kulturne dejavnosti. Država 
bi se morala tega veliko bolj zavedati. 
Pa ne samo kadar deli denar! Če denarja ni, ga pač ni, zato ljubiteljstvo ne bo 
bankrotiralo. Kajti pri ljubiteljski kulturi gre za prvinsko delovanje ljudi, ki 
čutijo potrebo po tem, da za to, kar delajo, dobijo potrditev in se tega vese-
lijo. Veliko težje kot pomanjkanje denarja prenašajo vedno bolj zapleteno in 
rejeno administracijo, vedno večje poseganje države v intimo društev, podce-
njevanje vloge društev in nerazumevanje njihovega funkcioniranja. 
V tem času, ko se riše zemljevid pokrajin, je tema še posebej aktualna, ne glede 
na to, da poslanci niso sprejeli zakona o pokrajinah. V obtoku je namreč ideja, 
da naj bi Javni sklad RS za kulturne dejavnosti v bodočih pokrajinah izvajal 
samo program na nacionalni ravni.     
Trdim in trdimo, da bi bila s tako preureditvijo sklada narejena katastrofalna 

škoda, ki bi potisnila doseženo za desetletja nazaj. Brez večjih analiz se da 
zanesljivo napovedati ogromen padec kulturne ponudbe, zniževanje že dose-
ženih mednarodnih standardov slovenskih ljubiteljskih skupin, in še kaj. Se-
danja mreža JSKD z območnimi izpostavami je dobra, je prilagodljiva, skrbi 
za izobraževanje, nudi strokovno pomoč, povezuje doma in v mednarodnih 
relacijah, organizira napredovanje najboljših, posreduje in informira, je do-
stopna na vseh ravneh. Mrežo je treba samo razvijati in skrbeti, da je ne bo 
napadla birokratska rja.«
Stane Peček je opozoril na širino ljubiteljske kulture v naši občini, na dosež-
ke na državni in celo mednarodni kulturni sceni. »Žal pa dosežki nimajo 
adekvatne cene pri razdeljevanju sredstev. Občinska merila premalo vzpod-
bujajo kakovost in so vse preveč naklonjena količini in uravnilovki. Zaradi 
tega postaja preverjanje na višjih ravneh breme, kajti, praksa kaže, da je sku-
pina s tem, ko postane dobra, pravzaprav kaznovana. Preprosto: zahtevni 
programi in tekmovanja zahtevajo več dela in več stroškov, zato je manj časa 
za manjše, manj zahtevne nastope in ker je nastopov manj, je manj denarcev. 
Skratka, občinske kulturne politike bi morale bolj jasno vedeti, kaj in kako 
bodo vzpodbujale, ter pri tem upoštevati strokovna mnenja, ki jih skupine 
dobijo na sceni. Občinski kulturni politiki bi tudi morali ločiti, kdaj se neka 
kulturna dejavnost odvija zgolj in zaradi družabnosti, in kdaj v sebi nosi 
več.  Že res, da vsakdo, ne glede na kakovost in sporočilnost, lahko nastopa, 
kjer se mu ponudi prilika, doma in v tujini, vendar naj se ve, kaj in zakaj je 
podprto z javnim denarjem. S strokovnimi kriteriji bi bilo treba vrednotiti 
tudi kulturne projekte, ki s svojo vsebino bogatijo slovensko kulturno zakla-
dnico in jim omogočiti dihanje brez zanke okrog vratu …  
Menim, da izražam željo vseh ustvarjalcev kulturnih dogodkov, da bi občin-
ski razpisi za kulturni denar morali biti  zaključeni v decembru tekočega leta 
za naslednje leto.«

V imenu kulturnikov se je zahvalil vsem sponzorjem in donatorjem in tudi 
tistim, ki kulturno dejavnost podpirajo drugače, na primer, nudijo brezpla-
čen prostor za vaje ali za nastope, kajti »hudo je tudi s prostori za promocijo 
kulturne produkcije. Na kulturnem zemljevidu med Velikim Gabrom in Mo-
kronogom, med Dobrničem in Čatežem, so le-ti označeni z različnimi zna-
menji uporabnosti in eno veliko črno luknjo. Če so nekatere dvorane bolj, dru-
ge komajda, tretje pa le pod posebnimi pogoji uporabne, pa ni v vsem tem 
bazenu niti enega odra, ki bi lahko sprejel malo zahtevnejšo kulturno priredi-
tev, gledališko, glasbeno ali fi lmsko predstavo, gostil koncert simfonikov ... Lju-
dje v objemu Temenice in Mirne potrebujemo in zaslužimo sodoben kulturni 
dom.« Med vrsto kritičnih misli je opozoril tudi na nekatere pozitivne pre-
mike, ki pa se žal dogajajo prepočasi.
Zaključil je s Prešernovo mislijo, ki je po njegovem mnenju »živa in aktual-
na. Pa najsi sebi in svetu sporočamo:

Žive naj vsi narodi,
ki hrepene dočakat' dan!

ali pa, ko s puščicami streljamo v vsakdanje domače slovenske, 
občinske in krajevne zdrahe: 

Prišli bi že Slovencem zlati časi,
ak' klasik bil bi vsak pisar, 

kdor nam kaj kvasi.«

Slavnostni govornik Stane Peček na akademiji 
ob slovenskem kulturnem prazniku

Godalni orkester na akademiji ob slovenskem prazniku
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Majda Ivanov je bila direktorica Doma starejših občanov (DSO) Trebnje 
dva mandata in je ena najzaslužnejših, da v Trebnjem dom sploh stoji. Spr-
va je delovala predvsem na pravnem področju, vrsto let pa je delala tudi na 
samoupravnih interesnih skupnostih in v trebanjski občinski upravi, leta 
1999 pa se je zaposlila v domu starejših občanov kot njegova direktorica. V 
začetku februarja se ji je mandat iztekel in naj bi se upokojila. Ker pa s 
strani ministrstva novi direktor še ni imenovan, ostaja Ivanova v domu kot 
vršilka dolžnosti direktorice. Izkoristili smo priložnost in se z njo pogovarja-
li o domu, njegovih začetkih in največjih dosedanjih uspehih.

Kako smo v Trebnjem sploh prišli do doma starejših občanov?
Na občini so ves čas tlele misli o domu. S prvimi informacijami smo se 
srečali že leta 1987. Mislili so ga graditi, ko bo zgrajen dom v Črnomlju. 
Vendar so ga tam zgradili v večjih kapacitetah in s tem je bila Dolenjska 
pokrita. Predvsem Ciril Metod Pungartnik je bil tisti, ki je vztrajal, da je 
treba vseeno narediti projekte. Če tega ne bi bilo in če jih skupščina ne bi 
podprla, doma ne bi bilo. Bilo je več zamisli, med njimi tudi ta, da bi ta-
krat, ko se bo gradila avtocesta, zgradili bloke za delavce, potem pa jih 
preuredili v dom. Iz tega ni bilo nič.
Vse politične stranke so dajale projektu podporo. Leta 1992 je potekal 
natečaj za dom, imeli smo konkreten projekt in začel se je postopek za 
izbiro izvajalca. Leta 1996 je bil položen temeljni kamen, julija 1999 pa je 
bil dom dokončan. Odprli smo ga 1. septembra tistega leta.

V skoraj desetih letih delovanja doma ste dosegli veliko. Bi našteli nekaj 
pomembnejših uspehov?
Uspehov je bilo veliko. Ves čas smo pozitivno poslovali, razširili smo šte-
vilo programov. V primerjavi z drugimi domovi smo povečali svoj obseg. 
Zaradi našega dela tudi okolica drugače gleda na dom. Ljudje so ga dobro 
sprejeli kljub začetnim negativnim pomislekom. Danes kraj res živi z do-
mom.
Z delovanjem doma so začeli drugače gledati tudi na področje sociale. 
Vse več nas je vpetih v to področje. Pomembno je medgeneracijsko pove-
zovanje. Na začetku so bili koraki trdi, da je prišla ta miselnost v šole in da 
je danes v domu toliko prostovoljcev. Pri tem gredo zasluge tudi Ani Nah-
tigal. 
Leta 2003 smo dobili dementni oddelek. Bili smo med prvimi v Sloveniji 
z oddelkom, ki je bil predpisan po pravilih. Vzorec sem prinesla z Danske. 
Dementni stanovalci imajo takšne pogoje, kot so jih imeli doma. Imajo 
tudi izhod, lahko gredo ven, a je prostor ograjen z ograjo. Z njimi dela 
stalna ekipa. 
Pomembna je tudi pomoč na domu, ki se čedalje bolj širi. Človek je tako 
lahko še vedno doma, mi pa mu prinesemo hrano in mu pomagamo npr. 
pri preoblačenju. 
Velik uspeh so tudi oskrbovana stanovanja. Mi smo oskrbniki stanovanj 
in nudimo 24-urni nadzor nad uporabniki. 
Veliko mi pomeni tudi to, da smo leta 2005 dobili soglasje od ministrstva 
in postali učeča baza. Sodelujemo z visokimi šolami za zdravstvo in Cen-
trom za izobraževanje in kulturo Trebnje. Izvajamo obvezne prakse za 
dijake in študente. Sicer pa ta čas opažamo, da se po vsej Sloveniji – tudi 
pri nas – kaže pomanjkanje bolničarjev in oskrbovalk. 

Kaj pa štejete za svoj največji uspeh?
Največji uspeh je seveda prizidek, s katerim bomo povečali kapacitete za 
36 postelj. Sobe bodo eno- in dvoposteljne, imele bodo sanitarije in ko-
palnico. Odprt naj bi bil 1. septembra letos. 
Sicer pa ta čas preurejamo sedanjo kuhinjo, ki je bila normirana za 136 
obrokov na dan, dejansko pa jih je okoli 400. Zaradi kuhinje je inšpekcija 
naš stalni obiskovalec, vendar nam to tolerirajo, ker vedo, da jo bomo pre-
uredili. Omenim naj še to, da je kolektiv kuhinje super, saj delajo v težkih 
pogojih, a se ne pritožujejo. 

Kraj živi z domom starejših občanov
Pogovor z Majdo Ivanov

Ste z doseženim zadovoljni?
Veliko sem morala delati, zame je bil to velik izziv. Mislim, da mi je uspelo. 
Včasih se mi sicer zdi, da sem preveč na široko zastavila program, ožji 
sodelavci pa so morali nositi to breme. A sem vedno imela podporo v 
kolektivu. 
Moj moto je: čistoča, komunikativnost in prijaznost – zlasti do stanoval-
cev. Ti so namreč naši gostje, saj storitev plačajo. Pri tem pa moram opo-
zoriti na napačno mišljenje ljudi. Ljudje so prepričani, da če bo dom po-
sloval negativno, da bomo denar dobili od občine ali države, vendar ni 
tako. Delamo po sistemu podjetja. Financiramo se sami, občina plača le 
pomoč. Okoli 15 odstotkov v strukturi prihodkov je plačilo občine. Tega 
je čedalje manj, ljudje zmeraj več plačujejo sami. 
Največ mi pomeni, če mi naši stanovalci rečejo hvala. Ali pa se vrnejo iz 
bolnišnice in rečejo, da so prišli domov.

Lahko poveste kaj več o enoti v Šmarjeti?
Na Dolenjskem so potrebe čedalje večje. Ponudila se je možnost v Šmar-
jeti in smo jo zagrabili. Morali bomo nekaj stvari spremeniti, ker je naje-
mnina precej visoka: ali bomo kapacitete razširili ali pa vpeljali dodatne 
programe. Dobro sodelujemo tudi s tamkajšnjo županjo Bernardko Krnc, 
ki enoto podpira in nam je priznala tudi sredstva za javno delo. Zaintere-
sirana je tudi za pomoč na domu. Drugače pa tam delamo pod težkimi 
pogoji. Z majhnimi koraki pa bomo prišli do sprememb. 

V domu izdajate tudi glasilo Naši skupni dnevi.
Glasilo izdajamo že od vsega začetka. Izide enkrat na leto, in sicer vsakega 
decembra. Ves čas ga je lektoriral Jože Zupan. Vsako leto izberemo rdečo 
nit glasila in ga v hiši pripravimo. Menim, da je glasilo kakovostno.

Ste tik pred upokojitvijo. Vam bo težko pustiti delo in dom, ki bi ga lahko 
na nek način imenovali kar vaš otrok?
Ne bo mi vseeno, kaj se bo z domom dogajalo, a bom morala to presekati. 
Projekti so zastavljeni tako, da jih lahko peljejo naprej. Krajši čas bom še 
delala, potem pa bom pomagala le, če me bodo potrebovali. Prepričana 
sem v naslednico in da bodo stvari tekle tudi naprej. Vizija doma je zasta-
vljena, ekipa v hiši je ustrezna, znanje imajo, zato bodo zadeve lahko pe-
ljali naprej.

Trebanjski dom starejših občanov ima dober ugled v Sloveniji, kar dokazuje 
tudi to, da na ministrstvu marsikatere predstavnike novoustanovljenih do-
mov napotijo po nasvete k Ivanovi. Takšen sloves pa so si morali v domu sami 
ustvariti, po mnenju Ivanove pa so ga dosegli predvsem z doslednostjo.

Živa Zakšek

Majda Ivanov
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Koline
Včasih pomemben hišni praznik, ko se je zbrala družina in je »vsak 
kos imel svoj god«. Razmere in navade so se spremenile, a ponekod še 
znajo obeležiti ta praznik in koline povezati z druženjem …

Foto: M. Femec

Ob obletnici Baragove smrti
V soboto, 19. januarja, je minilo 140 let od smrti Friderika Ireneja Ba-
rage, zato je Kulturno društvo Trebnje ob tej priložnosti v trebanj-
skem kulturnem domu pripravilo spominsko slovesnost, na kateri je 
nastopil gledališki igralec Pavle Ravnohrib in oktet Deseti brat.
Delo Friderika Barage, duhovnika, misijonarja, škofa, pisca, svetovlja-
na …, predvsem pa Slovenca, ki ga je poznala Evropa in Amerika, je 
ohranjeno tudi v njegovi obsežni korespondenci. 

Pavle Ravnohrib je občinstvo v trebanjskem kulturnem domu nago-
voril z besedami iz nekaterih Baragovih pisem, ob katerih smo začu-
tili njegovo skromnost, širino njegovega delovanja in neomajno pri-
padnost slovenskemu narodu, kakor v naslednjem odlomku:
»Priljubi moji Krajnci!
Šest let je že preteklo, kar sem zapustil našo ljubo kranjsko deželo, kar 
sem nehal božjo besedo svojim preljubim Kranjcem oznanjevati. A 
čeprav sem tako daleč od vas, preljubi moji Krajnci, več ko dva tisoč 
ur, je vender moje srce vedno pri vas …«
Izbrana pisma je pospremil oktet Deseti brat, ki je s pesmimi iz svoje-
ga bogatega repertuarja dopolnjeval sporočilnost pred poldrugim 
stoletjem zapisanih, a še vedno zanimivih Baragovih besed. 

I.V.

Literarni večer

V ponedeljek zvečer, 21. 1. 2008, je bil prireditveni prostor v Knjižnici 
Pavla Golie v Trebnjem premajhen za vse obiskovalce, ki so želeli videti 
predstavitev prvenca domačinke Staše Tajane Grgovič, rojene Peček. 
Knjiga ima zelo zanimiv naslov Kaj zanima mularijo?. Literarni večer je 
vodila Barica Kraljevski, prireditev pa je popestril pevski zbor Zimzelen 
pod vodstvom Staneta Pečka, ki je tudi oče gostje literarnega večera. Ba-
rica Kraljevski je na začetku povedala nekaj zanimivosti o avtorici, saj jo 
dobro pozna že od rane mladosti. Avtorica je z obiskovalci delila svoje 
spomine, povedala, kako je nastala njena prva knjiga in se zahvalila vsem, 
ki so jo spodbujali pri tem. Vesela je, da ji je uspelo postati pravljičarka za 
polni delovni čas, kar je bila njena velika želja. Prebrala je nekaj zgodb iz 
svoje knjige, ob vsaki zgodbi pa razložila, na kakšen način je nastala. 
Prijetno druženje se je nadaljevalo še po končanem uradnem delu ob do-
mačih dobrotah, ki sta jih pripravili Alenka Knez, mama gostje večera, in 
Štefka Gregorčič.

Jerica Črešnar

Badmintonski klub TOM Mirna 
osvojil kar 4 od 5 naslovov 
Na 51. državnem članskem prvenstvu za posameznike in dvojice v badmin-
tonu, ki se je odvijalo v dvorani OŠ Mirna v organizaciji BK TOM Mirna, je 
bil osrednje ime prvenstva domačin Aleš Murn (BK Tom Mirna), ki je osvo-
jil naslove v vseh treh kategorijah. 
»Na to sem čakal skoraj deset let. Prvič naslov med posamezniki in prvič kar 
trije naslovi državnega prvaka skupaj. Res fantastično, tako kot sta bila fanta-
stična moja partnerja v dvojicah in domača publika, ki me je ves čas bučno 
spodbujala,« je zadovoljno dejal Murn.
V moškem fi nalu je premagal klubskega kolega Matevža Bajuka, bronasto 
kolajno pa sta si razdelila Marko Krofl ič (BK Bit) in Iztok Utroša (BK Mla-
dost). V moških dvojicah je zmagal skupaj s klubskim kolegom Dušanom 
Skerbišem ml., v mešanih pa s Špelo Silvester (BK Blisk Mirna). Aljoša Turk 
in Matevž Bajuk (oba BK Tom Mirna) sta bila med dvojicami tretja, Aljoša 
pa je bil skupaj s Tino Kodrič še tretji v mešanih parih.
V ženski konkurenci je bila najboljša Tina Kodrič (BK Kungota), ki je v fi nalu 
ugnala Živo Repše (BK Medvode). Tretje mesto sta zasedli Nika Koncut (BK 
Mladost) in Nina Kotar (BK Bit). V ženskih dvojicah sta zmagali Nika Šva-
ljek (BK Branik) in Taja Borštnar (BK Tom Mirna).
Če povzamemo rezultate članov BK Tom Mirna:

Moški posamezno:
1. Aleš Murn
2. Matevž Bajuk
5. do 8. Dušan Skerbiš ml
9. do 16. Aljoša Turk

Moške dvojice:
1. Aleš Murn in Dušan Skerbiš ml.
3. Aljoša Turk in Matevž Bajuk
5. do 8. Grega Skerbiš in Tadej Jezernik

Mešani pari
1. Aleš Murn in Špela Silvester
3.  Aljoša Turk skupaj z Mariborčanko Tino Kodrič

Ženske dvojice:
1. Taja Borštnar skupaj z Mariborčanko Niko Švaljek

Vsi nosilci medalj se zahvaljujejo glavnemu sponzorju, skupini TOM, za 
dolgoletno sponzorsko podporo. Cilji BK Tom Mirna za naprej so ambi-
ciozni, ob podpori Tom-a pa so tudi uresničljivi. 

Športni pozdrav, 
BK TOM Mirna
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Tovarišu Nacetu Bukovcu v spomin
Mnogo cest in poti je prehodil, na mnogih 
križiščih obstal, čas pa je šumel in šumel … 
Takole bi mogoče lahko najkrajše opisali ži-
vljenje našega sokrajana Naceta Bukovca, 
zdaj, ko je njegov prožni korak športnika za 
zmeraj zastal na zadnjem križpotju. V sobo-
to, 26. januarja, smo se Trebanjci poslovili od 
njega.  
Prej pa je bilo teh poti veliko, niso zaznamo-
vale samo njega, ampak so se globoko zari-

sale v duhovni zemljevid našega kraja, tako vidno, da je bil že dolgo pred 
smrtjo zapisan v naši Rastoči knjigi. 
O sebi je še pred desetimi leti rekel, da je „najstarejši Trebanjec“, kar smo 
mu zaradi njegove vitalnosti težko verjeli. 
Od desetega dne svojega življenja je živel v Trebnjem pa do konca. Temu 
kraju je pripadal tako sceloma, da smo takrat, kadar smo omenjali kraj 
komu, pa ga ni poznal, dodali, da je to tam, kjer živi Nace Bukovec; potem 
je bil položaj bolj jasen, kajti kot učitelj športne vzgoje ni le učil številnih 
generacij od leta 1950 do 1985, ampak so ga poznali povsod. Če ne bi bilo 
tako, ne bi bil dobil številnih priznanj in plaket, kar 12 državnih in medna-
rodnih. Med njimi so red zaslug za narod s srebrnim vencem, red republi-
ke z bronastim vencem, plaketa olimpijskih iger v Sarajevu ter številna 
republiška, državna in mednarodna priznanja za tekmovalno, trenersko, 
sodniško in prosvetno delo z mladimi. Bil  je povsod, kjer se je plavalo, 
smučalo, ljubiteljsko ali profesionalno tekmovalo, na zletih, telovadnih 
tekmovanjih, pri avtomobilistih, v AMD, v Planici, pri atletih …  Poleg 
tega je bil s svojim bistrim spominom tudi trebanjski kronist; za vsako hišo 
je vedel, kje je stala, kdo so bili njeni prebivalci. Pričal je o številnih druži-
nah, ki so kraj oblikovale v časih, ko je čezenj še vodila le prašna cesta.
Pripovedoval je o začetkih dramske skupine in kulturniškega življenja in 
o vojnih dogajanjih, ki niso zapisana nikjer. Spominjal se je velikega četrt-
ka leta 1941, ko je v Trebnjem razpadel 40. pešpolk starojugoslovanske 
vojske in je bil naš kraj zadnja postaja, na kateri so enote preskrbovali s 
hrano in orožjem, pa velikega petka istega leta, ko so nemške štuke na 
travnik med Temenico in progo odvrgle svoj smrtonosni tovor … Čerav-
no je bil za tedanje razmere iz premožne družine, se je pridružil uporu 
oziroma OF. Morda sicer ni bil zanesen z velikimi besedami o obrambi 
domovine pred tujimi okupatorji, pač pa je kot veliko takratnih revoluci-
onarjev le branil svoj kraj; ko pa obranimo domači prag, obranimo tudi 
svoj narod. Za to je krepko plačal in pogosto  je pripovedoval o travmatič-
nih spominih na težko pot iz tukajšnjih zaporov, kjer je bil zaprt skupaj s 
kasneje ustreljenimi talci v Radohovi vasi, v taborišče Gonars in druga 

italijanska taborišča, od koder je pred gotovo smrtjo pobegnil ob kapitula-
ciji Italije. 
Današnje generacije pogosto ne slutijo, kaj pomeni, če vojna pretrga re-
dno šolanje, če mlad človek strada in trpi v taborišču, in ne, kaj je tedanje 
ljudi, čeravno so bili v vrstah OF, čakalo po koncu vojne: to je bila izguba 
materialne osnove za razvoj podjetniške družine, ki je imela edini hotel 
v Trebnjem, pa še tri težka vojaška leta daleč od doma, v Makedoniji. 
Vendar je tovariš Nace, kot smo ga do konca klicali njegovi učenci in 
sodelavci, v tem videl priložnost in je potem ob delu doštudiral za učite-
lja telesne vzgoje in so na radiu nato objavili imena najboljših študentov, 
tudi njegovo.  Že leta 1955 je opravil izpit za smučarskega vaditelja. Od-
tlej je vodil smučarske tečaje, nato je bil smučarski sodnik in predavatelj 
za te vzpodbujevalce in organizatorje športa. Bil je tudi mednarodni so-
dnik atletike, ponosen na uspehe svojih telovadk, ki so postale tudi dr-
žavne prvakinje. 
Skoraj nikogar več ni, ki bi se gospoda Naceta spominjal kot Rožleta v igri 
Pehta, kjer je igral ob Vilmi Bukovec in Alojzu Šuštarju. Tudi nikogar, ki bi 
se spominjal njegovega glasu iz radijske igre, posnete leta 1932; le malo nas 
je, ki smo bili z njim prvič v Planici in gledali smučarske skoke in zmago-
slavnega Janeza Poldo, ki je za trebanjske otroke skakal skupaj z Norveža-
ni, čeprav so skoki odpadli. Znani letalci so poleteli zato, ker je to za učen-
ce izprosil tovariš.  Skoraj nihče več ne ve, da je telesna vzgoja potekala v 
razredih in na hodnikih, v najboljšem primeru na travniku, tudi ne, da je 
bilo treba učiti različne predmete, in to v stanovanjskih hišah in mrzlih 
sobanah v gradu ... 
Kasneje se je s svojo družinico, ženo Barico, sinom Andrejem, še kasne-
je z vnukoma Polono in Nejcem kdaj umaknil: ob Temenico, sprva na 
potepe v troje, potem ob jadransko obalo in še dlje, na potovanja v dalj-
ne kraje. Silno ponosen je včasih omenil uspehe svojih dragih, tudi brata 
in sestre, in takrat mu je v očeh gorel poseben žar, tak, ki ga je do tedaj 
namenjal samo še svojemu kraju, njegovi preteklosti, športu, uspehom 
in napredku. 
Mnogo cest in poti je prehodil, a se je vedno znova vračal sem, kjer je bil 
doma. V kraj, ki je iz vasi rasel v mesto in napredoval. Tega se je posebej 
veselil. 
Te dni je odšel za zmeraj. In se vrnil na trebanjski grič, kjer čas ne šumi več, 
v bližino otroškega vrišča, ki ga je tako dolgo spremljal, v bližino telovadni-
ce, ki je bila njegov ljubljeni delovni prostor.
Za njim so nezmotljive stopinje in otrpla vodoravnost časa, v katerem je 
zven prostora poživljal s svojimi deli in svojim likom, ki vstopa v zgodovi-
no kraja. 

B. S. 

Razstava akademske slikarke 
Baragova dvorana Trebnje je v sklopu medobčinskega praznovanja sloven-
skega kulturnega praznika gostila razstavo 52 ilustracij in portretov aka-
demske slikarke Melite Vovk z Bleda, ki so delček bogastva zbirke Izvirne 
ilustracije mladinskih del na Osnovni šoli dr. Pavla Lunačka Šentrupert. 
Na razstavi so bile na ogled ilustracije iz del Antona Ingoliča Mladost na 
stopnicah in Branke Jurca Ko zorijo jagode, celotna slikanica Mire Mihe-
lič Puhkova kresna noč, ilustracije iz lirične zgodbe Vide Brest Ptice in 
grm ter ilustracije iz dela Toneta Pavčka S črko čez Krko, nastale pred 
petimi leti. Na razstavi je bil še cikel portretnih skic, nastalih pred deseti-
mi leti za delo Jožeta Zupana Srečavanja. 
O avtorici je na otvoritveni svečanosti spregovorila umetnostna zgodovi-
narka Maruša Avguštin, o slikarkinem deležu v zbirki na OŠ dr. Pavla Lu-
načka Šentrupert pa prof. Jože Zupan.  V kulturnem programu sta solistki 
Maja Hrastar in Mirjam Strmole, učenki Glasbene šole Trebnje, ob kore-
petitorki Mirjani Tumpej, popestrili otvoritveno svečanost razstave, ki jo 
je simbolično razglasil za odprto, župan naše občine Alojzij Kastelic.                                                                            

M. F., 
foto: Studio 5 Mirna
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1. Predmet javnega poziva
je izbira organizatorja (in izvajalca) za praznovanje spominskega dne Pa-
vla Golie v občini Trebnje v letu 2008, ki vključuje izvedbo kulturnega 
programa v skladu z vsebino praznovanja v obdobju od   do    
Na javni poziv lahko oddajo vloge kulturna društva, skladi, zveze in ostale 
ustanove, ki so registrirani za izvajanje kulturnih dejavnosti. 

2. Pogoji za sodelovanje na pozivu
Na poziv se lahko prijavijo prijavitelji iz 1. točke, ki izpolnjujejo naslednje 
pogoje:
• imajo sedež v občini Trebnje;
• prijavljeni program mora imeti jasno fi nančno konstrukcijo in zagoto-

vljene druge vire fi nanciranja;
• prijavitelji morajo imeti zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za 

izvedbo programa;
• prijavitelji niso pridobili sredstev za sofi nanciranje teh programov ali 

projektov na osnovi drugih razpisov Občine Trebnje.

3. Merila in kriteriji za izbor
Na podlagi tega poziva bodo izbrani programi, ki bodo izpolnjevali nasle-
dnje kriterije:
• kvaliteta in realnost izvedbe prijavljenega programa,
• izkušnje izvajalca programa (poročilo o delu v preteklem letu),
• fi nančna izvedljivost programa (racionalna in varčna izvedba - fi nančna 

konstrukcija).
 Merilo za izbor – najnižja ponujena cena.

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

5. Rok izvedbe
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2008 v skladu s predpisi, 
ki urejajo porabo proračunskih sredstev.

6. Vsebina prijave
Prijava na poziv mora biti izdelana tako, da bo iz nje razvidno izpolnjevanje 
pogojev in kriterijev tega javnega poziva z natančno fi nančno konstrukcijo 
programa. Prijava mora vsebovati opis in predstavitev prireditve. 

7. Rok za oddajo prijav in način oddaje
Javni poziv je odprt do 25. 2. 2008. 
Vlogo dostavite ali oddajte po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov:
Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje z oznako NE ODPIRAJ – PRI-
JAVA NA JAVNI POZIV – DAN PAVLA GOLIE. 
Nepopolne in nepravočasne prijave ne bodo obravnavane.

8. Izid javnega poziva
Župan bo najkasneje v 8 dneh po odpiranju vlog obvestil prijavitelje o izbiri 
in o predvideni višini sofi nanciranja izbranega programa oz. o zavrnitvi. 
Z izbranim izvajalcem bo sklenjena pogodba, v kateri bodo opredeljene 
medsebojne pravice in obveznosti glede izvedbe programa in glede sofi -
nanciranja izbranega programa v skladu s predpisi, ki urejajo porabo pro-
računskih sredstev.

9. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dobijo dodatne informacije
Javni poziv se objavi v Glasilu občanov in na spletni strani Občine Treb-
nje: www.trebnje.si.
Dodatne informacije o javnem pozivu lahko zainteresirani prijavitelji do-
bijo na sedežu Občine Trebnje ali po telefonu: 34 81 104

Alojzij KASTELIC, župan Občine Trebnje

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

45/07) Občina Trebnje objavlja 

Javni poziv 
za izbiro organizatorja praznovanja spominskega dne Pavla Golie 

v občini Trebnje v letu 2008

ZAHVALA
V 85. letu starosti nas je zapustil naš dragi 

mož, ata, stari ata in tast

STANISLAV NOVAK
iz Martinje vasi 24, Velika Loka.

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, vašča-
nom in znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje, 
sveče in svete maše, kakor tudi pogrebni službi Novak. 

Posebna hvala gospodu župniku za opravljeno pogrebno 
sveto mašo in ganljive besede slovesa ter pevskemu zboru 
Strune iz Šentlovrenca z  zborovodkinjo Katjo in organist-

ko Betko iz Trebnjega za čudovito petje in igranje.

Žalujoči: 
žena Marija, sin Stane in hčerka Majda z družino.

ZAHVALA
 

V 69. letu starosti nas je mnogo prezgodaj zapustil 
naš dragi mož, oče in dedek 

JOŽE PIŠKUR
 iz Mačjega Dola 17 pri Šentlovrencu.

 
Od boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodni-

kom, prijateljem, znancem in vaščanom za iskreno sožalje, 
darovano cvetje, sveče in sv. maše. Še posebna zahvala 
družini Gorišek iz Mačjega Dola za vso pomoč v času 

njegove bolezni. Hvala pogrebni službi Novak iz Žužem-
berka, trobentaču, pevcem, GD Šentlovrenc, župniku za 

lepo opravljeni obred. 
Hvala vsem, ki vas nismo imenovali, a ste ga v tako velikem 

številu pospremili na njegovo zadnjo pot. 

ŽALUJOČI: 
žena Marija in sin Jože z družino.
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ZAHVALA
Ob smrti drage žene, mame, sestre in babice 

MARIJE ILAR, 
roj. KOŠAK,

se zahvaljujemo vsem, ki ste izrekli sožalje in jo spremljali na njeni zadnji poti.

Vsi njeni!

Glej, zemlja si je vzela, kar je njeno.
A kar ni njeno, nam ne more vzeti.
In to, kar je neskončno dragoceno,
je večno in nikdar ne more umreti

Vljudno vabljeni na okroglo mizo

NAIVNA UMETNOST IN GALERIJA
LIKOVNIH SAMORASTNIKOV DANES

v petek, 22. februarja 2008, ob 17. uri
v Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje, Goliev trg 1.

V okviru galeriji likovnih samorastnikov Trebnje bo 22. februarja 
2008 organizirana okrogla miza z naslovom Naivna umetnost in Ga-
lerija likovnih samorastnikov danes, ki bo problematizirala naivno 
likovno umetnost v svetu in pri nas. 
Namen okrogle mize je predstaviti preteklost in razvoj naivne ume-
tnosti v slovenskem prostoru, njene vpetosti in ovrednotenje v ob-
stoječi prostor likovnega ustvarjanja ter skozi diskusijo poiskati njen 
pomen v 21. stoletju - dobi novih medijev in tehnologij. K sodelova-
nju želimo povabiti poznavalce omenjene teme, osebnosti, ki so na 
takšen ali drugačen način soustvarjali zgodovino naše galerije in nje-
ne zbirke. 

V debati bodo sodelovali:
- prof. dr. Mirko Juteršek, 
- dr. Miklavž Komelj, 
- Jožef Matijevič, kustos v Dolenjskem muzeju 
- Dušan Štepec, višji konservator, Zavod za varstvo kulturne 
   dediščine Slovenije, Novo mesto 
- Marko Kapus moderator

Cilj dogodka je poskus ponovne umestitve in ovrednotenja naive kot 
pomembnega dela naše likovne in kulturne dediščine, ki je samosvo-
ja in neodvisna od državnih institucij in izobraževalne politike. 
Okrogla miza pa bo tudi ena od oblik stimuliranja in promoviranja 
slovenske naivne umetnost in umetnikov v nacionalnem in medna-
rodnem prostoru, posebno v povezavi z že desetletja uspešno vlogo 
Galerije likovnih samorastnikov Trebnje.

V okviru Galerije likovnih samorastnikov Trebnje organiziramo 
med šolskimi počitnicami

otroške likovne delavnice.
Potekale bodo v torek 26. 2. in sredo 27. 2. od 9. do 12. ure,

pod vodstvom slikarke naive Darje Lobnikar Lovak in kustosinje 
Mete Kordiš.

Uvodoma se bodo otroci seznanili s posebnostmi galerijske zbirke, 
pomembnejšimi deli in sploh značilnostmi naive ter o pomenu barv. 
Nato pa se bodo v prostorih Centra za izobraževanje in kulturo po-
svetili ustvarjanju – risanju na steklo in oblikovanju iz gline.
Delavnica se bo zaključila z razstavo otroških likovnih del v avli prve-
ga nadstropja stavbe CIK in podelitvijo diplom.

Vabljeni so otroci od 8. leta starosti naprej!

Kotizacija delavnice je 4 € za dva dni.
Prijavite se lahko do ponedeljka 25. 2. na e-mail galerija@ciktrebnje.si 
ali na tel. št. 07/34 82 100.

Počastili Prešerna
V soboto je Kulturno društvo Popotovanje Frana Levstika Čatež pripravi-
lo krajšo počastitev slovenskega kulturnega praznika. Člani dramske sku-
pine Plin so predstavili manj znano plat življenja velikega poeta, glasbeno 
so večer obogatili mešani pevski zbor Kres Čatež, solistka Tjaša Zirkelba-
ch ter violinistka Urška Prevolšek, z recitacijami Soka Štikavac, s plesom 
pa domača plesna skupina Simple. 
V nedeljo popoldan pa je proslavo v počastitev slovenskega kulturnega 
praznika pripravilo tudi Kulturno turistično društvo Dobrnič. V preno-
vljenem domu, kot je v nagovoru dejal predsednik Krajevne skupnosti 
Dobrnič Silvester Prpar, želi, da se odvija čim več dogodkov, krajani  pa 
naj jih pridno obiskujejo.  
V kulturnem programu so nastopili ženski pevski zbor KTD Dobrnič 
pod vodstvom Mateje Glivar, učenci Podružnične šole Dobrnič z zaigra-
no Lepo Vido ter glasbena skupina Stopinje iz Trebnjega pod vodstvom  
Toni ja Kukenbergerja. V praznični venček sta prireditev povezala  Alen-
ka Zoran in Matjaž Glavan po izbranem besedilu Ane Kastigar. 

Besedilo in foto:  M. F.

Na Čatežu

V Dobrniču - med govorom predsednik KS Silvo Prpar, v ozadju 
vokalna skupina Stopinje iz Trebnjega
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Velikost Dimenzije Cena v € CENA Z DDV
Logotip 65 x 23 mm 15 € 18 €
1/20 50 x 61 mm 18 € 21,60 €
1/ 20 101 x 30 mm 18 € 21,60 €
1/ 16 50 x 76 mm 20 € 24 €
1/ 12 101 x 51 mm 25 € 30 €
1/8 101 x 76 mm 30 € 36 €
1/ 6 101 x 101 mm 50 € 60 €
1/ 4 48 x 305 mm 65 € 78 €
1/ 4 208 x 76 mm 65 € 78 €
1/ 4 101 x 152 mm 65 € 78 €
1/ 3 65 x 305 mm 100 € 120 €
1/3 208 x 101 mm 100 € 120 €
1/ 2 101 x 305 mm 150 € 180 €
1/ 2 208 x 152 mm 150 € 180 €
2 / 3 208 x 202 mm 200 € 240 €
2/ 3 154 x 305 mm 200 € 240 €
1/ 1 208 x 305 mm 400 € 480 €

Cene veljajo za reklamne oglase, predstavi-
tvene PR (piar) članke, zahvale ter vključuje-
jo tudi oblikovanje le teh. 
Oglas, katerega posredujete sami, naj bo 
zapisan v JPG, TIF, PDF zapisu (300 dpi) 
za barvne oglase pa v CMYK  barvnem 
prostoru.
Gradivo za oglas lahko posredujete v pisni 
obliki na naslov: 
GLASILO OBČANOV, GOLIEV TRG 5,
8210 TREBNJE, ali po 
e-pošti: glasilo@vizualis.si  

Na voljo pa smo vam tudi vsak delovni dan 
na telefonski številki : 040/ 667 836

Cenik oglasnega prostora 
v glasilu občanov

Obvestila Kmetijske svetovalne službe Trebnje
Testiranje naprav za nanašanje fi tofarmacevtskih sredstev (škropilnic)
Testirana naprava za nanašanje fi tofarmacevtskih sredstev (škropilnica, pršilnik) je ena od zahtev 
pri izvajanju standardov navzkrižne skladnosti. Naprave je potrebno testirati na dve leti. Vse lastni-
ke naprav, ki jim zapade testiranje v letu 2008 obveščamo, da se lahko prijavijo za testiranje do 15. 
marca 2008 na sedežu Kmetijske svetovalne službe Trebnje ali na tel.: (07) 34 60 670. 

Objavljeni novi razpisi Programa razvoja podeželja 2007–2013.
25. januarja so bili objavljeni razpisi za ukrepe: 113 – Zgodnje upokojevanje kmetov, 125 – Izboljša-
nje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva, 133 – Podpora skupi-
nam proizvajalcev pri dejavnostih informiranja in pospeševanja prodaje za proizvode, ki so vključe-
ni v shemo kakovosti hrane in 142 – Podpora za ustanavljanje skupin proizvajalcev.
Informacije je možno dobiti na spletni strni http://www.arsktrp.gov.si in info točki KGZS Zavod 
Novo mesto in kmetijski svetovalni službi v Trebnjem.

Anton Zaletel, ing.agr., 
vodja Izpostave Kmetijske svetovalne službe Trebnje

Koledar izobraževanj KSS Trebnje za februar
Datum Naslov Vrsta Lokacija Ura
21. 2. 2008 prikaz obrezova-

nja sadja
predstavitev za vse 
zainteresirane

Jurjeva domačija na 
Občinah

ob 10. uri

21. 2. 2008 prikaz obrezova-
nja sadja

predstavitev za vse 
zainteresirane

kmetija Frelih Jožeta 
v Šentrupertu

ob 12. uri

21. 2. 2008 prikaz obrezova-
nja sadja

predstavitev za vse 
zainteresirane

kmetija Uhan 
Marjana v Rodinah 
pri Trebnjem

ob 15. uri

22. 2. 2008 obnova travne 
ruše in zatiranje 
ščavja, predstavi-
tev proizvodov 
Cinkarne Celje

ne velja za SKOP/KOP velika predavalnica 
CIK – Trebnje

ob 10. uri

27. 2. 2008 predstavitev 
SUBVENCIJ 
2008

predavanje za vse, ki bodo 
vložili zbirno vlogo za 
pridobitev subvencij

Veliki Gaber, 
Gostilna Jerlah

ob 10. uri

27. 2. 2008 predstavitev 
SUBVENCIJ 
2008

predavanje za vse, ki bodo 
vložili zbirno vlogo za 
pridobitev subvencij

 Kulturni dom 
Dobrnič

ob 14. uri

28. 2. 2008 predstavitev 
SUBVENCIJ 
2008

predavanje za vse, ki bodo 
vložili zbirno vlogo za 
pridobitev subvencij

Mirna vas, Turistična 
kmetija Lamovšek

ob 10. uri

28. 2. 2008 predstavitev 
SUBVENCIJ 
2008

predavanje za vse, ki bodo 
vložili zbirno vlogo za 
pridobitev subvencij

Kulturni dom 
Šentrupert

ob 15. uri

28. 2. 2008 predstavitev 
SUBVENCIJ 
2008

predavanje za vse, ki bodo 
vložili zbirno vlogo za 
pridobitev subvencij

Velika predavalnica 
CIK – Trebnje 

ob 15.30 
uri

29. 2. 2008 predstavitev 
SUBVENCIJ 
2008

predavanje za vse, ki bodo 
vložili zbirno vlogo za 
pridobitev subvencij

Velika predavalnica 
CIK – Trebnje 

ob 10. uri

8. marec

Dan `ena



občanov občine Trebnje

18 št. 25/16. februar 2008



občanov občine Trebnje

št. 25/16. februar 2008 19



NAPOVEDNIK PRIREDITEV

Datum Prireditev Lokacija

Sob., 16. 2., 
8:00 – 13:00

Eko tržnica / vsako soboto v februarju MC Trebnje

Sob., 16. 2.,
9:00

15. Valentinov pohod
Rekreativni pohod članic in članov 
društva vinogradnikov Trebnje ter 
ostalih udeležencev. Predstavitev 
obdelovanja vinogradov, kletarjenja, 
urejenost vinskih goric s pokušino vina v 
kleteh vinogradnikov. Pohod bo potekal 
po vinogradniški gorici Šmaver – Gore-
nji Vrh pri Dobrniču – Svetinje – Rdeči 
Kal – pod Ostrim vrhom – Šmaver. 
Startnina znaša 12 €, na poti dobite 2 
topla obroka in vrček za spomin.
Info: Društvo vinogradnikov Trebnje, 
040/204 702, 
marjan.krmelj@psckrmelj.si

Gorenji Vrh 
pri Dobrniču

Sob., 16. 2., 
18:00

Prvenstvena odbojkarska tekma, 3. DOL 
zahod – moški, 13. krog
TOM Mokronog : Prvačina

ŠD OŠ 
Mirna

Sob., 16. 2.,
19:00

Prvenstvena rokometna tekma, člani, 
MIK 1. liga, 18. krog
RK Trimo Trebnje : RK SVIŠ Pekarna 
Grosuplje

ŠD OŠ 
Trebnje

Ned., 17. 2., Planinski pohod Kozice: nad reko Kolpo, 
Laze – Kozice – Predgrad.
Lahka pot, traja 4 ure. 
Info: PD Trebnje, 031/723 948, 
041/775 685

Ned., 17. 2.,
8:00 – 15:00

Občinska liga v malem nogometu 
Trebnje, 10. kolo, razglasitev rezultatov 
in podelitev pokalov

ŠD OŠ 
Trebnje

Pon., 18. 2.,
14:00 
– 17:00

Svetovalna točka – zaposlitveni kotiček
Center vseživljenjskega učenja

Knjižnica PG 
Trebnje

Pon., 18. 2., 
17:00

Ura pravljic
Pripovedovalka Mojca Nose.

Knjižnica PG 
Trebnje

Pon., 18. 2.,
19:00

Potopisno predavanje Egipt
predavateljica Bojana Darovec

Knjižnica PG 
Trebnje

Čet., 21. 2., 
19:00

Literarni večer
Marta Bon: Trenerji v moštvenih športih

Knjižnica PG 
Trebnje

Pet., 22. 2.,
21:00

DJT DJ Svizec turbo show – 
hura počitnice
Po času učenja pride čas počitnic in 
tradicionalna zabava.

Diskoteka 
Africa 

Sob., 23. 2.,
8:00 – 13:00

Eko tržnica / vsako soboto v februarju MC Trebnje

Sob., 23. 2.,
9:00

Državno prvenstvo v taroku 2008
Tarok klub Pik Trebnje vabi na 3. tekmo 
državnega prvenstva v taroku. Prav tako 
vsi ljubitelji igre tarok vabljeni, da se 
včlanite v njihov klub. Vsak mesec 
organizirajo klubski turnir, možna pa je 
tudi šola učenja taroka. Info: Tarok klub 
Pik Trebnje, 051/321 538

Restavracija 
Galaksija, 
Trebnje

Sob., 23. 2.,
10:00 
– 13:00

Naredimo nekaj za svoje zdravje!
Naredite nekaj za svoje zdravje in se 
udeležite brezplačne meritve krvnega 
sladkorja, holesterola in krvnega tlaka 
(Društvo za zdravje srca in ožilja Sloveni-
ja).

Mercator 
center 
Trebnje

25. – 29. 2.,
8:00 – 16:00

Ustvarjalne delavnice
Prijavite se lahko v knjižnici do srede, 20. 
2.

Knjižnica PG 
Trebnje

25. – 29. 2.,
9:00 – 15:00

Ustvarjalne delavnice
Prijavite se lahko v knjižnici do srede, 20. 
2.

Knjižnica na 
Mirni

Pon., 25. 2.,
14:00 
– 17:00

Svetovalna točka – zaposlitveni kotiček
Center vseživljenjskega učenja

Knjižnica PG 
Trebnje

Tor., 26. 2.,
18:00

Literarni večer
Maja Kos: O kulturi – za vsakega nekaj

Knjižnica na 
Mirni

Sre., 27. 2.,
19:00

Prvenstvena rokometna tekma, člani, 
MIK 1. liga, 20. krog
RK Trimo Trebnje : RK Gorenje

ŠD OŠ 
Trebnje

Pet., 29. 2.,
17:00 
– 19:00

Ustvarjalna delavnica Povodni mož
Poznate zgodbo o povodnem možu, ki 
prebiva v vodnih globinah? Kje prebiva? 
Kdo je napisal pesem o njem? Ste dovolj 
radovedni, da se pridružite na delavnici 
in spoznate povodnega moža?

Mercator 
center 
Trebnje

Pet., 29. 2., 
22:00

Electrical orgasm presents Electro 
animals vol. 7

Diskoteka 
Africa

Čet., 6. 3.,
18:00

Športnik leta 2007 KD Trebnje

Sob., 8. 3.,
18:00

Prvenstvena odbojkarska tekma, 3. DOL 
zahod-moški, 11. krog
TOM Mokronog : Salonit Anhovo II

ŠD OŠ 
Mirna

Sob., 8. 3.,
19:00

Salamiada 2008 v Gostilni Meglič
Vabljeni, da sodelujete s svojo, doma 
narejeno salamo tudi vi. Zbirajo jih do 6. 
3., ocenjevanje pa bo potekalo 7. 3. 
Zabavna prireditev z razglasitvijo 
rezultatov ocenjevanja, degustacijo in 
kulturnim programom pa bo v soboto, 8. 
3. Info: Gostilna Meglič, 07/30 44 551, 
041/648 631, gostilna.meglic@siol.net

Gostilna 
Meglič, 
Trebnje

Sob., 8. 3., 
19:00

Ob dnevu žena prireja Krajevna sku-
pnost Trebnje gledališko predstavo Dve 
nevesti v izvedbi KUD KLAS Mirna

KD Trebnje

Čet., 13. 3.,
17:00

6. abonmajska otroška predstava Kaj se 
je krtek naučil pozimi
V izvedbi Zavoda Zofka iz Ljubljane. 
Vstopnice za izven bodo na voljo pol ure 
pred predstavo.

KD Trebnje

Sob., 15. 3.,
19:00

Prvenstvena rokometna tekma, člani, 
MIK 1. liga, 22. krog
RK Trimo Trebnje : RK Jeruzalem 
Ormož

ŠD OŠ 
Trebnje

Ned., 16. 3. Planinski pohod Glinščica: Primorska – 
Glinščica
Lahka pot, traja 5 ur. Info: PD Trebnje, 
031/246 348, 041/358 526.

Prireditelji si pridržujejo pravico do sprememb.
Info: TIC Trebnje, 07/30 44 717,  tictrebnje@volja.net
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ROKOMETNI KLUB TRIMO TREBNJE
Prijatljeva cesta 12, p.p. 68, 8210 Trebnje, Slovenija

t:+386 7 34 66 450, m:+386 31 369 356, f:+386 7 34 66 451
info@rokometniklub-trimotrebnje.si, www.rokometniklub-trimotrebnje.si

D'NEEB 4. na DUNAJU
Imamo rezultate. Na Dunaju smo kljub našim zvestim navijačem, 
odličnemu nastopu, naklonjenim zvezdam in pozitivnemu razmišlja-
nju zasedli nehvaležno 4.mesto. Zakaj nehvaležno? Prve tri skupine 
so se uvrstile v polfi nale. Po glasovih žirije smo sicer zasedli (neverje-
tno) 2.mesto, po glasovih publike 3., vendar pa smo bli na koncu uvr-
ščeni na 4.mesto. 
Z nastopom smo več kot zadovoljni, z uvrstitvijo malo manj:) Am-
pak..mi se ne damo! Tekmovanj je ogromno, naša želja je ogromna, 
tako da gremo S POLNO PARO NAPREJ. wooooohoooo!:)

NASLEDNJI NASTOPI

sobota, 16. februar 2008 ob 21.00
MC Sevnica
Mladinski center Sevnica pripravlja koncert v svojih prostorih. 
Vstopnine ni! Poleg nas, nastopajo še BTK in  pa ZOTS. 

petek, 29. februar 2008 ob 21.00
Novo mesto: LokalPatriot
V tednu, ko se odvijajo zimske počitnice, bo D`NeeB poskrbel za 
odličen petkov večer!:)

9. festival »(ah), TE ORGLICE« 
v Mokronogu sobota,  23. februarja 2008

2. mednarodno tekmovanje ustnih harmonikarjev 
v dveh kategorijah:

KATEGORIJA  B (bluesovski način igranja) od 9.40 do 11.30 
KATEGORIJA A (klasična in/ali lahka glasba) od 14.00 do 16.40

Gala koncert OD BAROKA DO RO(C)KA istega dne ob 19. uri v Kul-
turnem domu Mokronog, ki ga bodo napolnili 
• izbrani tekmovalci z mednarodnega tekmovanja ustnih harmoni-
karjev
• znameniti godalni kvartet ROŽMARINKE in
• koncertni mojster na ustni harmoniki VLADIMIR HROVAT.
Tekmovalni del bo prost vstopnine. Za gala koncert bodo vstopnice v 
prodaji v Mokronogu in v Trebnjem. 

Vodstvo festivala


