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Vabilo
V soboto, 19. 1. 2008, vas ob 19.30 vabimo v 
Kulturni dom Trebnje na kulturno prireditev 
ob 140-letnici smrti Friderika Ireneja Barage. 
Odlomke iz Baragovih misijonskih pisem bo 
prebiral Pavle Ravnohrib, s pesmijo pa pove-
zoval oktet Deseti brat. 

Kulturno društvo Trebnje in Društvo Ragle

Velic'mu kmetu prstan zlat, 
mal'mu kmetu štrik na vrat!
Od preteklega novembra se vrstijo razpisi za evropska fi nančna sred-
stva za kmetijstvo in razvoj podeželja. Vsa kmetijska gospodarstva 
plačujejo članarino Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije, ki je po-
oblaščena za informiranje o možnostih pridobitve denarja in za izde-
lavo projektov.
V Trebnjem je očitno nekdo naredil izbor 50–60 kmetij, ki jih  KGZS 
– Izpostava Trebnje vabi na sestanke, jih obvešča in jim nudi storitve 
izdelave projektov. 
Po katerih merilih je bil izbor narejen? Zakaj nimajo vsi plačevalci 
članarine enakih možnosti – pravic, če že imajo enake dolžnosti? Iz 
strategije razvoja kmetijstva v občini Trebnje, ki ji je, mimogrede, že 
potekel rok trajanja, ni nikjer razviden izbor 60 kmetij, nosilk razvoja 
kmetijstva v občini.
Informacije, ki so jih širili na sestankih, so bile, blago rečeno, nepo-
polne. Res je potrebno voditi knjigovodstvo o vsaki investiciji, ampak 
istočasno Evropa ponuja denar za opremo in izšolanje ljudi za delo 
na kmetiji za knjigovodstvo, pa tudi za druge poslovne storitve, za 
servise za belo tehniko in elektroniko, kmetijske stroje in druga vozi-
la, itd, itd.
O tem drugem nikomur nič, ali pa samo izbrancem?!
Ali kot je črnogorski kralj Nikola delil ovce iz ruske pomoči. Po božje. 
Komur je Bog dal 1000 ovc, je dal kralj 1000, komur jih je Bog dal 100, 
je dal kralj enako, komur ni dal Bog ničesar … pa saj kralj ni več od 
Boga …

Gorazd Marinček

Ali tudi vi vozite odpadke na
črna odlagališča?

V petek, 16. 11. 2007, se je skupina učencev iz 7. in 9. razreda OŠ Veliki 
Gaber pod vodstvom mentoric Tanje Korošec in Suzane Jefi m odpravila 
v okoliške gozdove, da v okviru projekta Ekošola kot način življenja popi-
šemo črna odlagališča. Vodil nas je lovec Alojz Piškur. Groza, kaj vse smo 
videli. Od odsluženih avtomobilov, gum, štedilnikov, azbestno cementnih 
plošč in še bi lahko našteval. Vidno zgroženi smo premišljevali, kako tako 
neodgovorna ravnanja krajanov preprečiti in obstoječa odlagališča po-
spraviti. Menim, da bi morali krajani stopiti skupaj ter organizirati čistilno 
akcijo ter vse to odstraniti. Za pomoč bomo prosili tudi Komunalo Treb-
nje in Občino Trebnje. Učenci smo enotnega mnenja, da takšne podobe 
človeške malomarnosti ne sodijo v 21. stoletje. Divja odlagališča so nevar-
na za živali, onesnažujejo podtalnico in prst ter kazijo okolico. Krajane 
prosimo, naj odpadke vozijo na smetišče. Zagotovo si vsi želimo prijetnih 
sprehodov po čistih gozdovih. Mar res želimo uničiti življenje na Zemlji? 
Nam naše čisto okolje in naše zdravje ni prav nič dragoceno? Toliko v 
razmislek!

Žan Žefran, 7. razred
OŠ Veliki Gaber

Slovenski kulturni praznik
OSREDNJE PRAZNOVANJE OB SLOVENSKEM KULTURNEM 
PRAZNIKU BO LETOS ZA VSE TRI OBČINE POTEKALO V 
TREBNJEM (drugo leto pa v drugi občini):

PETEK, 8. FEBRUARJA 2008, 
ob 18. uri OTVORITEV RAZSTAVE ILUSTRACIJ  IN PORTRE-
TOV akademske slikarke Melite Vovk v Baragovi galeriji Trebnje

ob 19. uri SVEČANA AKADEMIJA v Kulturnem domu Trebnje. V 
programu bodo sodelovali člani kulturnih društev in Glasbena šola 
Trebnje. Slavnostno besedo bo imel gospod Stane Peček iz Mokro-
noga, ter pozdravne besede vsi trije župani.  

Prijazno vabljeni!

ZKD Trebnje in JSKD OI Trebnje
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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 je možna tudi brezplačna objava 
osmrtnic oziroma zahval ob smrti občanov iz 
naše občine, in sicer v velikosti 10x12 cm, kar 
pomeni največ 600 znakov s presledki oziroma 
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 
4. februar 2008. Prispevki, ki bodo prispeli na 
uredništvo po tem datumu, bodo objavljeni v 
kasnejši številki, če bodo še aktualni.

Zima nas je tudi letos zalotila nepripravljene
Prvi sneg je bil povod za težave s cesto, ki povezuje Gornji in Dolnji Podšumberk s krajem  Sela 
pri Šumberku. Zaradi neurejenih zemljiško-lastniških razmerij krajan Sel pri Šumberku ne do-
voli pluženja omenjene ceste in nanjo nastavlja ovire v obliki skal.
Tako je bilo tudi tokrat. CGP, ki ima z Občino Trebnje sklenjeno pogodbo o zimski službi, je 
Občino Trebnje in Svet krajevne skupnosti pravočasno obvestilo, da zimske službe na tem od-
seku ne bo izvajalo. Snežiti je začelo v petek popoldan in zvečer se je Svet krajevne skupnosti 
sestal na sestanku, kjer je predsednik KS Franc Selan svetnike in nadzorni odbor seznanil s 
stanjem. Sprejet je bil tudi dogovor, da se čimprej poišče ustrezno rešitev. 
V ponedeljek je bila proga šolskega avtobusa neprevozna. Šoloobvezni otroci so ostali doma. 
Predsednik KS je povedal, da se zadeve ne dajo premakniti iz mrtve točke in mi na koncu tele-
fonskega pogovora priporočil, da še sama poskusim reševati nastalo stanje.
Ko sem poklicala na Občino Trebnje, mi je vodja oddelka za okolje in prostor Cotič, razložil 
svoje videnje težave in nakazal možne rešitve.  
Uhanu iz CGP, ki je prisluhnil našim težavam, sem predala sporočilo, da so krajani Gornjega in 
Dolnjega Podšumberka pripravljeni na kompromisno rešitev, da se zimska služba izvaja le na 
delu ceste in da bodo dovolili obračanje Unimoga na zasebnem zemljišču. Vsi nadaljnji dogo-
vori so potekali med predsednikom Turističnega društva Grad Šumberk  Stanetom Trunkljem 
in Uhanom. Na Sela pri Šumberku lahko krajani Gornjega in Dolnjega Podšumberka pridejo le 
po daljši poti, šolski avtobus mora obračati na ozkem cestišču, neočiščeni del cestišča je neva-
ren in v zimskih razmerah prevozen le z verigami.
Pišem zato, ker se želim zahvaliti vodji Oddelka za okolje in prostor na Občini Trebnje,  Cotiču,  
Uhanu iz CGP, Stanetu Trunklju in krajanom Gornjega in Dolnjega Podšumberka za zgledno 
sodelovanje in pripravljenost, da se nastala težava reši. 
Že na prvi januarski seji Sveta Občine Trebnje bo na dnevni red uvrščeno reševanje težav z 
omenjeno cesto. Krajani si zaslužimo varno vožnjo po lokalnih cestah in krajevnih poteh, zato 
apeliramo na župana Alojzija Kastelica in na vse svetnike, da za nas poiščejo dokončno in trajno 
rešitev težave, ki se vleče že dolga leta.

Bogdana Brilj, 
podpredsednica sveta KS Sela pri Šumberku

Turistično društvo Trebnje je za najdaljšo noč v letu pripravilo prvo silvestrovanje na prostem v 
mestnem parku Trebnje. Člani društva, ki so vzorno pripravili prostor za silvestrovanje, so z boja-
znijo pričakovali, kakšna bo udeležba. Toda bojazen je bila odveč, saj so se prvi obiskovalci, željni 
zabave, začeli zbirati že pred določenim časom za začetek silvestrovanja.  
Še sreča, da je prizadevni član društva Božo Kavšek pripravil peči, kjer so se lahko pogreli premra-
žene roke in noge, predno je začel igrati ansambel Mi trije pa še en, potem so se ogrevali s plesom. 
Množica obiskovalcev se je nenehno večala, razpoloženje obiskovalcev praznovanja novega leta pa 
se je iz minuto v minuto povečevalo. Med kratkim počitkom ansambla sta se predstavila tudi tre-
banjska reparja Nino in Alan.  Rajanje udeležencev je bilo resnično veselo in sproščeno, kar je zaslu-
ga ansambla, ki je igral več ur brez počitka. Po odštevanje zadnjih sekund starega leta in z nastopom 
leta 2008, je mestni park »eksplodiral« tako po razpoloženju ljudi, odpiranju steklenic šampanjca 
kot tudi po pokanju raket. Po veličastnem ognjemetu, ki ga je pripravilo Turistično društvo, je vse 
navzoče pozdravil predsednik Turističnega društva Dušan Mežnaršič, ki je poudaril, da bi morali v 
občini različna mnenja usklajevati bolj strpno, manj politično in gledati le na koristi občanov. 
Ves čas silvestrovanja je potekala tudi licitacija salame, potrebno je bilo ugotoviti dolžino salame. 
Ker sta bila dva udeleženca najbližje pravi dolžini, sta se sporazumela, da se jo razpolovi. Seveda pa 
sta dobitnika s salamo postregla tudi druge udeležence.

Dušan Mežnaršič  

Silvestrovanje na prostem
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Obisk Dedka Mraza

Tudi v minulem letu je Občina Trebnje poskrbela za izvedbo obiskov 
Dedka Mraza za predšolske otroke krajevnih skupnosti trebanjske obči-
ne. Na podlagi poziva je za  organizatorja in koordinatorja izbrala območ-
no izpostavo Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti. 
Za 13 krajevnih skupnosti je bilo izvedenih 10 igranih otroških predstav 
Deklica s culico v izvedbi Lucije Grm ter z obiskom Dedka Mraza. Vse 
krajevne skupnosti so solidno pristopile k skupni akciji –  nabavi in pri-
pravi daril in v nekaterih primerih tudi prostora.  V Velikem Gabru je 
prireditev potekala v telovadnici tamkajšnje osnovne šole, v Dolenji 
Nemški vasi pa v gasilskem domu, v vseh drugih primerih pa so tovrstne 
prireditve potekale v kulturnih domovih. Darila so bila v letošnjem letu 
dobro in kvalitetno izbrana.
Prispevku Občine, 16,70 EUR na otroka, so krajevne skupnosti v več pri-
merih dodale še prav toliko, ali pa malo manj, morda kje pa tudi kaj več. 
Tako so otroci iz rok Dedka Mraza prejemali bogata darila.     

Z Božičkom v čarobnem gozdu

Že kar tradicionalna prireditev, ki jo je pred leti začelo društvo Drot, se je 
odvijala pred Božičem od 20. do 23. decembra. Prvi dan so otroci in men-
torji, učitelji, vzgojitelji osnovnih in podružničnih šol, vrtcev, glasbene 
šole in šole s prilagojenim programom v dopoldanskem času ustvarjali 
čarobni gozd – okrasili so nameščene jelke. V petek in soboto se je pro-
gram začel ob 16.30 uri, kjer so v programu sodelovale šole, vrtci ter 
Klovn Pikolino, čarovnik in Društvo prijateljev mladine Jurček z iskanjem 
skritega zaklada ter Božiček, ki je prireditev obiskoval vse dni ter modera-
tor Matej Mlakar. V nedeljo se je prireditev začela že ob 15. uri, kjer je po 
plesnih točkah plesalk trebanjske osnovne šole imela glavni program Ro-
mana Kranjčan. Prireditveno dogajanje je bilo precej slabo obiskano, kar 
organizatorji pripisujejo mrazu, ki je svoje zbore kazal prav v teh dneh. 
Poleg izvajalca prireditev trebanjske območne izpostave je vsak dan sode-
lovalo tudi Turistično društvo Trebnje s kuhanjem čaja za otroke in vina 
za njihove spremljevalce oz. obiskovalce ter društvo kmečkih žena 
Tavžentroža. 
Zahvala velja vsem udeleženim šolam, vrtcem, glasbeni šoli, šoli s prilago-
jenim programom pri krašenju jelk, mažoretam in plesni skupini Osnov-
ne šole Trebnje, Podružnični šoli Dobrnič, otrokom in vzgojiteljicam Vrt-
ca Trebnje, plesni skupini Simple in DPM Jurček za program ter Integralu 
voznik Novo mesto in Občini Trebnje, ki je projekt fi nančno omogočila.  

Nov zagon …
in do petkrat več denarja!
Leto se je začelo intenzivno in prav je tako. Naj se čuti svežina in 
rast na vseh področjih, naj odpade, kar ni pravo in resnično … in naj 
zaživijo novoletne želje ter obljube, ki smo jih dali sebi in drugim.
Tudi občinska uprava doživlja preporod. Osvežena je, motivirana 
in pripravljena na nove izzive. Letos bo tudi lažje, ker ne bo delitve-
nih bilanc, v pripravi pa je že tudi predlog za rebalans proračuna 
2008.
Čakajo na obsežni programi, zato se bomo že v januarju s polno 
paro lotili razpisov (šport, sociala …) ter projektov, ki vsebujejo 
gradbeno dovoljenje. 
Potem pa naprej: čistilna naprava v Velikem Gabru (tudi ob pomo-
či EU sredstev), dokumentacija za prizidek šole in ureditev v Dobr-
niču, projekt Roje 4 in prodaja zemlje za dva stanovanjska bloka na 
Mirni, izgradnja industrijske cone v Trebnjem, projekti za šolo v 
Dol. Nemški vasi … 
Če bodo svetniki sprejeli proračun, bo okoli 10% višji od sedanjega 
ali približno desetkrat večji od proračuna občine Šentrupert ali 
Mokronog. Vzrok je v večji intenziteti projektov, ki se izvajajo, zato 
priteka v blagajno več denarja.
Več denarja bodo dobile tudi manjše krajevne skupnosti, tudi do 
petkrat več. Pripravlja se namreč pravilnik, ki bi jih spravil v izbolj-
šan položaj, istočasno pa na ta račun nobena večja KS ne bi dobila 
manj. Na primer, KS Sela Šumberk bi se iz 16.000 EUR povzpela na 
približno 54.000 EUR, Dobrnič iz 26.000 EUR na 132.000 EUR, Ča-
tež iz 18.000 EUR na 89.800 itd. 
Še vedno pa je pred nami ena izmed najpomembnejših nalog – za-
gotovitev bolj harmoničnega delovanja Občinskega sveta. Tudi ta 
potrebuje prevetritev, da bo trden in usmerjen v razvoj.
Vodenje občine se ne more primerjati z Olimpijskimi igrami, kjer 
se vsak trudi biti prvi in poraziti konkurenco, pač pa z uigranim 
orkestrom: če, na primer, violinist ves čas gleda pod prste klarineti-
stu ali dirigentu ter ju kritizira, namesto da bi profesionalno odigral 
svoj vložek, izgubljajo vsi … predvsem pa poslušalci. 

Župan Alojzij Kastelic 

ŽUPANOV KOTIČEK

Dedek Mraz si je kar vzel čas za otroke in se z njimi pogovoril tudi na 
Mirni, ki ga je pričakalo zelo veliko otrok

Božiček je bil vsakodnevni gost prireditev



občanov občine Trebnje

4 št. 24/18. januar 2008

  

Nove pobude
za novo leto
Novo leto prinaša nove priložnosti in nove ide-
je. V občini Trebnje se pojavlja potreba po dru-
gačnih, novih rešitvah nekaterih problemov, 
predvsem glede novega Občinskega prostor-
skega načrta. Zato smo trebanjski socialni de-
mokrati predstavili nekaj idej, ki bi lahko izbolj-
šale dosedanje izvajanje nekaterih projektov. 
Odgovornim ljudem na Občinski upravi je bila 
predstavljena pobuda za sprejem osnutka Ob-
činskega prostorskega načrta (OPN), ki jo je 
pripravil Programski svet ObO SD Trebnje. 
OPN bo zajemal razvoj trebanjske občine naj-
manj v nadaljnjih petnajstih letih. Ob tem bi 
bila potrebna uskladitev vseh evidenc o stanju 
zemljišč, izdelava elaboratov in natančnih izra-
čunov in javna razgrnitev občinskega prostor-
skega načrta in vseh pripadajočih odlokov, da 
občani dobijo možnost, da podajo svoje pre-
dloge in pripombe. Tako bi se na koncu sprejel 
tak prostorski načrt, ki bi v največji meri ustre-
zal vsem stranem. 
V Trebnjem se kaže tudi pomanjkanje prostora 
za športne aktivnosti. Zato bi bila potrebna 
nova športna dvorana, ki naj bi se nahajala v 
Dolenji Nemški vasi. Vendar pa bi bilo potreb-
no stvari bolje formalno pravno urediti med 
potencialnimi investitorji in Občino Trebnje, 
saj so se do sedaj pokazale velike nejasnosti v 
postopkih odločanja, kar bi lahko kasneje po-
menilo velik problem za razvoj projekta. 
Že lanskega maja je občinski svet soglasno 
sprejel sklep, da se adaptira in dozida Podru-
žnična šola Dobrnič. Tako bi se moralo odkupi-
ti manjši del zemljišč, potrebnih za projekt, iz-
delani pa bi morali biti konkretni projekti. 
Socialni demokrati smo podali zahtevo, da se 
uresniči prvotni sklep Občinskega sveta in se 
začne projekt adaptacije dejansko izvajati. 
Problemi se pojavljajo tudi v zvezi s Podružnič-
no šolo Dolenja Nemška vas. Tudi v tem prime-
ru smo podali zahtevo, da se takoj začnejo izva-
jati sklepi Občinskega sveta, torej  priprava 
javnega razpisa za začetek postopka dozidave 
podružnične šole v Dol. Nemški vasi. Predlaga-
mo pa, da ta razpis vsebuje mehanizme, ki bi 
omogočili dvofazne postopke, torej najprej iz-
gradnjo šolskega dela, ki je nujno potreben, v 
drugi fazi pa izgradnjo športnega dela (ki bi se 
lahko navezal na novo športno dvorano), da bo 
povečana šola lahko čim prej zaživela v svoji 
funkciji. Ob vsem tem poteka tudi razpis za di-
rektorja JP Komunala, ob čemer se zavzemamo 
za izbor kandidata, ki ne bo imel nobene pove-
zave s preteklostjo in nerazčiščenimi računi ter 
se bo lahko posvetil delu, ki ga na tem področju 
ne manjka. 

ObO SD Trebnje

Pričakujemo uspešno leto 2008
Člani Občinskega odbora SDS Trebnje smo se v optimističnem 
vzdušju v decembru zbrali na zaključnem srečanju na Mirni. 
Pregledali smo delo za leto 2007 in ugotovili, da smo izpolnili vse 
aktivnosti, ki smo si jih v planu za to leto začrtali. Pozdravili so 
nas poslanec Državnega zbora RS  Ivan Grill in še nekaj drugih kolegov iz naše stranke. Nazdra-
vili smo novemu letu 2008 in si zaželeli veliko osebnih in skupnih uspehov. 
Člani SDS smo ponosni, da pripadamo največji stranki v Sloveniji, ki se je kot protiutež rodila 
na pogorišču propadlega komunizma, socializma in totalitarnega režima. Njeni člani so imeli 
ključno vlogo pri demokratizaciji in osamosvojitvi Slovenije in nato integracijo Slovenije v naj-
bolj elitno družbo, v Evropsko unijo. Ljudstvo je ves čas z veliko večino te projekte podpiralo. 
Če vam ni vseeno, kako Občina Trebnje deluje, kako se uporablja naš skupni javni denar za 
naše skupno dobro, kako se naj občina razvija, če vas boli neresnica in politikanstvo, potem vas 
vabimo, da se nam pridružite. Članstvo v naši stranki SDS vam prinaša vrsto ugodnosti in tudi 
sodelovanje na raznih projektih in funkcijah. Pristopno izjavo lahko pošljete v elektronski obli-
ki (izpolnite vprašalnik), ali pa jo pošljete po pošti. Izberete lahko tudi druge oblike sodelovanja. 
Prostovoljci so nečlani stranke, ki želijo s svojim delom, idejami in predlogi aktivno sodelovati 
pri ustvarjanju naše skupne blaginje. Podporniki so nečlani stranke, simpatizerji in prijatelji 
SDS, ki podpirajo vrednote stranke in želijo svoje javno mnenje predstaviti ostalim. Vrednote 
stranke so zapisane v Statutu in Programu SDS. Vse informacije o tem in tudi prijavnico za 
članstvo najdete na spletni strani www.sds.si  
Opazili ste, da večkrat uporabljamo besedo politikant ali politikanstvo. To nima nobene pove-
zave z zdravo, načelno in pošteno politiko. Po slovarju slovenskega knjižnega jezika je politikant 
spletkar, intrigar, kdor se spušča v politiko zaradi osebnih, sebičnih namenov. Kdor poudarja 
nepomembna politična vprašanja, zanemarja pa bistvena zaradi politične manipulacije in pre-
vare. Če spremljate dogajanja v naši občini, boste hitro ugotovili, koliko politikantov imamo.
Koalicijskim partnerjem in vsem tistim posameznikom, s katerimi smo v letu 2007 uspešno 
sodelovali in si medsebojno pomagali v občinskem svetu in v stranki, se iskreno zahvaljujemo 
z željo po sodelovanju tudi v letošnjem letu.

Jože Povšič, predsednik 
Občinskega odbora SDS Trebnje

Občina Trebnje 
potrebuje v letu 2008 
več zagona in dejanj
Kljub sorazmerno močni (številčno zado-
stni) koaliciji med strankami LDS, DeSUS, 
SMS, SLS in delom Županove liste, delo v 
občinskem svetu ne poteka povsem po pred-
videvanjih in načrtih. Pojavljajo se določena 
nesoglasja ali bolje različnost mnenj med žu-
panom in delom koalicije, saj z realizacijo 
proračuna 2007 ne moremo biti zadovoljni. 
Preveč programov, ki so bili potrjeni v prora-
čunu ni bilo realiziranih. 
Glede zaposlovanja v občinski upravi ima 
stranka LDS načelno stališče, da je potrebno 
primerne kadre iskati v naši občini, saj meni-
mo, da imamo dovolj usposobljenega kadra, 
ki je pripravljen nositi tudi odgovornost. 
Naša stranka tudi ne more sprejeti povišanje 
števila zaposlenih na občinski upravi iz nek-
danjih 27 na 34 uradnikov ob predpostavki, 
da se je občina zmanjšala za tretjino.

Pričakujemo, da bo župan pripravil še v me-
secu januarju podatke o realizaciji proračuna 
za leto 2007 iz katerih bo razvidno kateri 
projekti niso bili dokončani in na podlagi 
tega bo možno realno planirati rebalans pro-
računa za leto 2008. Rebalans proračuna naj 
bi občinski svet obravnaval čimprej. Naša 
svetniška skupina bo podprla prvenstveno 
programe, ki v letu 2007 niso bili izvedeni in 
vztrajala, da se v rebalans proračuna za leto 
2008 in v načrt razvojnih programov za pre-
ostalo mandatno obdobje (2008-2010) vklju-
čijo vsi strateški načrti, ki so bili pripravljeni s 
strani posebne skupine za pripravo »Strate-
škega razvojnega načrta Občine Trebnje za 
obdobje 2006-2010«. Želimo, da bo župan 
zmogel s svojimi strokovnimi službami zbra-
ti dovolj moči, da izvrši obljubljeno. V tem 
primeru lahko računa na polno podporo 
njegovemu delu v občinskem svetu. Stranka 
LDS bo vztrajala, da se na prvi sejo sprejme 
tudi Odlok o fi nanciranju KS, s katerim se bo 
olajšalo postopke fi nanciranja programov v 
krajevnih skupnostih in krajevnim skupno-
stim zagotovilo več fi nančnih sredstev. 
Vsekakor pa pričakujemo, da se bo storilnost 
dela v občinski upravi glede na številčno sta-
nje zaposlenih popravila. 

Franc Jevnikar, 
Predsednik OO LDS Trebnje
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In potem si 
v Trebnjem
Znanec mi je ob čaju takole razlagal: »Saj 
ni potrebno z glavo butati v kamen, da 
dojameš trebanjsko politično bolezen. 
Zadošča, da se postaviš pred nadvoz pre-
ko železnice, ga dobro pogledaš, in boš 
takoj dojel stanje duha v Trebnjem. Ozko 
je, ozko.«
Naneslo je, da sem dobil v roke papir z 
naslovom Občina Trebnje, razvojni pro-
jekti 2006 – 2010, kjer takoj na začetku 
piše: »Iz dokumenta izhaja, da je razvoj-
no naravnan, da upošteva voljo politič-
nih strank, ki koalicijsko podpirajo župa-
na, in da sledi skladnemu razvoju vseh 
krajev v občini.«
Prebral sem ga. Ni res, da se v njem naj-
dejo vsi kraji v občini. Preprosto, ni jih 
notri.
Kaj pomeni, da »upošteva voljo koalicij-
skih strank«, a drugi občani nimamo pra-
vice vplivati na razvoj svojega kraja? Vrli 
sestavljalci ne poznajo osnovnih človeko-
vih pravic! Kaj pomeni pojem »lokalna 
samouprava«? Vsekakor ne »vladanje ko-
alicijskih strank«! 
Nikjer v dokumentu ni opisano sedanje 
stanje blaginje v občini in kakšna (koliko 
večja) bo leta 2010. Drugega merila za ra-
zvojno naravnanost namreč ni kot rast 
blaginje. Samo napisati, da je papir ra-
zvojno naravnan, je, kot bi, oprostite, ka-
kec zavili v celofan in nanj zapisali, da je 
čokolada.
Na županovem mestu bi pomislil: »Kdor 
ima take prijatelje (koalicijo), sovražnikov 
(opozicije) sploh ne potrebuje!«
Splošno je znano, da je razvoj šolstva te-
melj boljše prihodnosti. V tem papirju še 
vedno ustanavljajo srednjo šolo (LDS jo  
obljublja že 15 let) in to z vprašaji glede 
denarja, vsebin, itd. Medtem vsako leto 
konča srednjo šolo preko 150 mladih 
občanov. 
Nič ni o znanosti, ki je drug temelj za ve-
čjo blaginjo, vsaj po državnih in evrop-
skih merilih, če že po trebanjskih ni. Nič 
ni o trajnostnem razvoju, o obnovljivih 
virih energije, o učinkoviti rabi energije v 
javnih zgradbah, o zelenih javnih naroči-
lih, itd, itd.
Imeli pa bomo letališče na Blatu, ker men-
da brnenje velikih kačjih pastirjev ugodno 
vpliva na ribiče, golfi ste, pa tudi krave dajo 
več mleka zaradi blagodejnega hrupa. 
Zato je potrebno prestaviti nekaj stebrov 
daljnovoda, ker je letališče ravno na tistih 
parcelah pomembnejše od elektrike.
Ni kaj. Postavi se pred most. Dobro ga po-
glej in pojdi čez. In potem si tam. V Treb-
njem.

Gorazd Marinček, ŽLR

Ponovno je za nami dokaj uspešno leto. Občin-
ski odbor Nove Slovenije Trebnje je v prete-
klem letu izpeljal skoraj vse naloge, ki si jih je 
začrtal v programu za leto 2007 in dal vse od 
sebe na predsedniških volitvah.
Zavedamo se, kako  pomembno bo leto 2008, 
ki ga bosta v političnem življenju zaznamovala 
dva  dogodka: predsedovanje Evropski zvezi in 
parlamentarne volitve. Ob izteku preteklega 
leta pa smo stopili v schengensko območje. V 
druge države Evropske unije bomo sedaj pre-
hajali prosto, ne da bi se ustavljali na fi zičnih 
mejah. To je nekaj, o čemer si generacija pred 
nami ni upala niti misliti.
Če je predsedovanje pomembno za Slovenijo 
kot državo, so parlamentarne volitve še kako 
pomembne za občinske odbore in Novo Slove-
nijo kot stranko. To bo spet priložnost, da ob-
činski odbori ponudijo volivcem odločne, po-
štene, dobre kandidate za poslanke in poslance 
Državnega zbora. Prepričan sem, da bo to nov 
izziv za Občinski odbor Nove Slovenije v Treb-
njem. Verjamem, da ga bomo skupaj dobro iz-
koristili. Naša skupna zaveza bo torej blaginja 
vseh občank in občanov in želja, da bi živeli v 
družbi, kjer bi uveljavljali svoje talente, želje in 
pričakovanja, kjer bi vladalo sožitje, medseboj-
no razumevanje in zaupanje in v kateri se bo 
razvijala zavest vsakega posameznika o njegovi 

Nova Slovenja v novem letu
odgovornosti zase in za skupnost, v kateri živi-
mo. Prav gotovo se bo dogajalo še več od tega in 
leto, v katerega smo vstopili, bo za Novo Slove-
nijo, ki je sredi vsega, kar oblikuje slovensko 
politiko, polno izzivov, ustvarjalnosti in odgo-
vornega dela, ki temelji na viziji skupne priho-
dnosti, odgovornosti posameznika, gospodar-
nega in pravičnega ravnanja za skupno dobro. 
Prizadevamo si za življenjsko politiko, ki pri-
sluhne vsakodnevnim težavam in vedno znova 
išče najboljše rešitve za konkretne probleme 
občank in občanov.
Vizija našega političnega delovanja bo usmer-
jena v oblikovanje moderne, gospodarsko in fi -
nančno močne, a socialno in zdravstveno varne 
države.
Zavedamo se, kaj lahko kot resna stranka, z ja-
snim vrednostnim sistemom in s trdnimi nače-
li v ravnanju, ponudimo slovenski javnosti ter 
politiki novega in prepričljivega.
Nova Slovenija je tu in zdaj. Vemo, kaj hočemo 
in koliko zmoremo kot zrela politična stranka.
Kar smo v minulem letu storili pomembnega, 
pozitivnega in plemenitega v skladu z našo vizi-
jo in v korist celotne skupnosti, nam je v prvih 
dneh novega leta v največje zadovoljstvo in 
vzpodbuda za naprej.

Marjan Pavlin, dr. med.
predsednik OO N.Si Trebnje

Občanke, občani!
Prestopili smo v leto 2008. Eni srečni, drugi 
nekoliko manj, vsi pa v upanju, da bo leto 2008 
boljše kot preteklo leto. 
Za lokalni odbor SMS Trebnje lahko rečemo, 
da z letom 2007 nismo bili zadovoljni. Svoje 
nezadovoljstvo z načinom dela Občinske 
uprave in predvsem župana občine Trebnje 
smo zaupali medijem in tudi širši javnosti. Iz-
postavili smo številne nepravilnosti, celo ne-
zakonitosti pri delovanju Občinske uprave, 
negospodarno rabo naših-vaših proračunskih 
sredstev, zaposlovanje ljudi na Občinski upra-
vi izključno preko poznanstev in še bi lahko 
naštevali. Vendar tudi mi se zavedamo, da tudi 
kritika ima svojo mejo in da je potrebno tudi 
kaj narediti, da se zadeve izboljšajo. 
Lokalni odbor SMS Trebnje je leto 2008 začel 
nekoliko bolj konstruktivno. Kot ne-koalicijski 
član smo bolj ali manj sodelovali pri pripravi 
dokumenta vezanega na razvojne projekte za 
obdobje 2006-2010. Dokument je sedaj v za-
ključni fazi in upamo, da bo v najkrajšem času 
prišel v obravnavo tudi na Občinski svet. 
Kot sodelujoči pri pripravah tega dokumenta 
smo se pretekli teden tudi s podpisom zaveza-
li, da bomo sledili ciljem tega dokumenta. 
Tako smo se pridružili LDS, DESUS, SLS in še 

dvema članoma občinskega sveta pri podpisu 
skupnega dogovora. Pričakujemo, da bodo 
konstruktivno k temu dogovoru pristopili tudi 
nekateri drugi svetniki in da bo tako doku-
ment dobil čim širšo podporo. Upamo tudi, da 
bo prevladal razum in bo kljub že izraženim 
zadržkom, dokument absorbiral tudi župan 
občine Trebnje. Dovolj je bilo besed, želimo 
rezultate!
S pristopom k temu dogovoru smo se zavezali 
ciljem tega dokumenta, kar pa nas nikakor ne 
omejuje pri nadaljnjih kritikah, v kolikor bodo 
potrebne. Zavedamo se, da smo konec koncev 
odgovorni izključno občankam in občanom 
Občine Trebnje in nikakor interesom kakšnih 
posameznikov. 

Lokalni odbor SMS Trebnje

Lokalni odbor SMS Trebnje vabi vse svoje čla-
ne na občni zbor lokalnega odbora v diskote-
ko Africa, dne 26.01.2008 ob 20.00 uri. Doda-
tne informacije pri predsedniku lokalnega 
odbora. Vabljeni!  
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Odgovor na neresnične navedbe 
Pungartnika
V prejšnji številki Glasila občanov v članku Se bodo nepravilnosti v JP 
naposled verodostojno prikazale v javnosti? je Pungartnik (LDS) navedel 
polno neresnic, s cilji zavajati javnost in preusmeriti pozornost od kardi-
nalnih nezakonitosti v preteklosti. Kljub praznini njegovih neresnic brez 
sramu piše in zamegljuje. Kot odgovorna oseba javnega podjetja v letih 
od 2002 do 2007 odgovarjam na lažne navedbe. 
Odločitve o prenehanju delovnega razmerja za Jarca in Vujasina nisem 
sprejel jaz, čeprav trdim, da so bile odločitve zaradi astronomskih neza-
konitosti upravičene. Sklep o prenehanju delovnega razmerja za prejšnje-
ga direktorja Jarca je sprejel Občinski svet Občine Trebnje. Sejo je vodil 
prav Pungartnik in tudi zapisnik s tem sklepom je podpisal. Za Vujasina 
pa je sklep o prenehanju delovnega razmerja sprejel Nadzorni svet dne 
19. 7. 2002, podpisal pa takratni predsednik NS Alojzij Kastelic. Vsi sklepi 
so postali pravnomočni. Nove cene je predlagala prejšnja uprava, Občin-
ski svet jih je potrdil, Ministrstvo za gospodarstvo RS pa jih je odobrilo v 
času, ko je meni tekel mandat. V napadih name Pungartnik omenja poro-
čilo NS za leto 2006, ki so ga »skonstruirali« njegovi. Prav zanimivo je, da 
se je na Občinskem svetu Občine Trebnje »izgubilo« pozitivno poročilo 
revizorja za leto 2006 kot najvažnejši dokument, ki je dokazoval zakoni-
tost, pravilnost in točnost poslovanja v tem letu. Sam sem moral organi-
zirati kopiranje tega poročila za občinske svetnike. Ko so ga njegovi dobi-
li v roke, so gledali pod mizo. Zapletajo se v lastno godljo. 
Pungartnik ima največ »zaslug«, da je bilo v javnem podjetju pred letom 
2002 toliko nezakonitosti. Na ugotovitve sodnih organov in revizorjev se 
je pritoževal in doživel pravi sodni fi asko. Po tekočem traku je izgubljal 
vse. Zoper mene je spisal lažno ovadbo in jo tudi izgubil. Iz proračuna 
občine je nezakonito plačeval oborožene varnostnike, ki so nezakonito 
varovali tiste, ki jih je sam nezakonito imenoval. Revizorji so našli za pre-
ko enega milijona evrov nezakonitih dejanj ter utajenih davkov za preko 
sto tisoč evrov. Še danes se tožilstvo ubada s tem. Taistim članom uprave 
(iz njegove LDS) je omogočal, da so si izplačevali astronomske plače, viš-
je kot ministri vlade. Te plače so sedaj osnova za »sporazumna« izplačila 
brez pravnomočnih sodb.
Moja plača je bila ves čas izplačevana zakonito. Imel sem eno od najnižjih 
plač v javnih komunalnih podjetjih v Sloveniji. Vsako leto so mojo plačo 
preverili revizorji. Pogodbo z dne 7. 5. 2003 o moji plači je leta 2003 pre-
gledalo tudi Računsko sodišče RS in v Porevizijskem poročilu navedlo, da 
pravilno določa mojo plačo.
Na petletno poslovanje v javnem podjetju sem ponosen. Računsko sodi-
šče, uradni revizorji in sodišča so v celoti potrdili pravilnost delovanja 
tega javnega podjetja v mojem mandatu. Računovodski izkazi in investi-
cije v infrastrukturo so bili iz leta v leto rekordni. Nihče ne more izbrisati 
teh dejstev. 

Jože Povšič, Trebnje

Odgovor gospe Rožici Zakšek, 
ravnateljici Osnovne šole Trebnje
Spoštovana gospa ravnateljica
To, česar ste me obtožili v zadnji številki Glasila občanov v članku 
Odgovor Občinskemu odboru Nove Slovenije Trebnje, da je neresni-
ca, je žal, resnica. Neresničen in izmišljen pa je vaš opis neljubega do-
godka. Če bi se stvari odvijale tako, kot jih opisujete Vi, bi bilo vse lepo 
in prav in Vi se zagotovo naslednji dan ne bi opravičili prizadetim. 

Marjan Pavlin, občinski svetnik

Svetniška pisarna
OO SLS Trebnje
Svetniška pisarna OO SLS Trebnje, ki se nahaja na Gubčevi ulici 16, 
je odprta vsak torek, v zimskem obdobju med 18. in 20. uro, in v po-
letnem obdobju med 20. in 22. uro. Občane vabimo, da nam posre-
dujejo svoje predloge, kar bo pripomoglo k boljšemu delovanju naše 
svetniške skupine v občinskem svetu in obenem k hitrejšemu reševa-
nju vaših problemov.

Anton Zaletel,
predsednik OO SLS Trebnje

KS Trebnje obvešča
Članom Sveta Krajevne skupnosti Trebnje je minila četrtina mandata, ki 
ste nam ga zaupali krajani na volitvah. Predsednik Peter Agnič in ostali 
člani Sveta KS: Zvonka Falkner, Majda Ivanov, Marjan Krmelj, Maja Kaste-
lic, Jožica Marinčič, Jože Uhan, David Klarič, Božidar Kravcar, Alojzij Zu-
pančič, Marta Gačnik, Alojzij Rajer, Janez Smolič, Marjan Jevnikar in Jože 
Urbič, skupaj poskušamo narediti kar največ, včasih pa žal ugotovimo, da 
vse le ni samo v naših rokah. Kljub delitveni bilanci med novo nastalimi 
občinami nam je v preteklem letu uspelo uresničiti veliko zastavljenih na-
log, nanje smo zelo ponosni. Želimo pa si, da jih bo v letošnjem še več in 
upamo, da bomo vse realizirali. Koliko smo bili in bomo uspešni, je odvi-
sno tudi od vas.
Mesečno smo na rednih sejah reševali vaše vloge in pobude, razpravljali o 
težavah, ki tarejo našo KS skupaj z mestom Trebnje, sanirali kar nekaj pe-
rečih zadev, opravili nujna vzdrževalna dela na cestno–infrastrukturni 
problematiki, komunalnem področju, prostorskem planu, prispevali k var-
nosti v cestnem prometu, poskrbeli za ureditev sprehajalnih poti v Treb-
njem, pridobili dokumentacijo za možnost ureditve rekreacijske cone v 
zelenem delu Jurčkov gozd. V sodelovanju z Občino Trebnje potekajo as-
falterska dela, organizirali smo zbor krajanov ob Deponiji Globoko in iz-
vedbo pločnika na Prešernovi ulici. V prednostnem planu načrtovanih del 
v letu 2007 je bil predvsem zaključek investicije na Poslovilnem objektu v 
Trebnjem, zasaditev okolice in zamenjava dotrajanega ozvočenja. Izdelan 
je načrt za izvedbo pločnika in javne razsvetljave na Cankarjevi ulici, ki je 
ob prireditvi Iz trebanjskega koša še posebej obremenjena. Na javni raz-
svetljavi smo zamenjali vse dotrajane luči z varčnimi – okolju prijaznejšimi 
lučmi, želimo, da bi imeli v naslednjih letih razsvetljavo vsi zaselki in vse 
ulice v KS. Svojo dejavnost moramo sicer prilagajati sredstvom, ki jih ima-
mo na voljo. V veliki meri smo odvisni tudi od pripravljenosti in posluha 
Občine Trebnje, v letu 2007 pa je bilo sodelovanje težje, saj je bil proračun 
sprejet šele sredi leta. 
Računamo na vas, na vaše pobude na predloge za skupno delo, na pripra-
vljenost, da z združenimi močmi poskrbimo za kolikor je mogoče prijetno 
življenje vseh krajanov v naši KS. Napredek vendarle ni le stvar članov Sve-
ta KS Trebnje, občinskih svetnikov in strokovnih služb Občine Trebnje.
Na razpolago smo vam v času uradnih ur, ki so:
- v ponedeljek od 8 – 10 in 12 – 15
- v sredo          od 8 – 10 in 12 – 16
- v petek          od 8 – 10 in 12 – 13
Telefonska številka v pisarni na Rimski cesti 33 (Dom gasilcev Trebnje) je 
07 30 44 374, številka mobilnega telefona je 041 673 073, elektronski na-
slov: ks-trebnje@siol.net, številka telefaksa pa 07 30 44 371.
Sicer pa se lahko povežete tudi s člani Sveta KS Trebnje, ki so zadolženi 
prav za vaše področje. Želimo si strpnega in preudarnega sodelovanja, ki 
bo temeljilo na medsebojnem zaupanju in spoštovanju. Skupaj polepšaj-
mo podobo našega kraja, saj je naš dom, tu smo doma, in naj bo to okolje, 
kamor se bodo radi vračali tudi drugi.
Za veselje v srcu in srečo v duši ni treba daleč. Le z mislijo malo vase, malo 
k sodelavcem, znancem in prijateljem, k svojim najdražjim. Potem je svet 
majhen in velik hkrati, predvsem pa prijaznejši. Naj bo tak tudi v letu 2008, 
ki je pred nami.

Predsednik in člani Sveta KS Trebnje
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1. Predmet razpisa je sofi nanciranje programov ali projektov, ki niso zaje-
ti v programih drugih razpisov Občine Trebnje.  
Razpisana sredstva so namenjena sofi nanciranju programov ali projek-
tov društev (vojne, veterani, borci …) in drugih društev, zavodov in po-
dobno.

2. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogo-
je:
• imajo sedež v občini Trebnje ali gre za medobčinske organizacije, ki 

omogočajo vključevanje članov oziroma uporabnikov iz občine 
Trebnje;

• program mora imeti jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov in 
zagotovljene druge vire fi nanciranja;

• prijavitelji lahko prijavijo samo programe ali projekte, ki bodo izvede-
ni v letu 2008;

• prijavitelji imajo zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za izva-
janje 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 razpisa bodo izbrani programi ali projekti, ki bodo 
izpolnjevali naslednje kriterije:
• kvaliteta in realnost prijavljenega programa ali projekta,
• izkušnje izvajalca programa ali projekta (poročilo o delu v preteklem 

letu),
• fi nančna izvedljivost programa ali projekta (racionalna in varčna iz-

vedba – fi nančna konstrukcija),
• sodelovanje z drugimi sorodnimi organizacijami,
• usklajenost vsebine in ciljev prijavljenega programa ali projekta s 

predmetom razpisa,
• stopnja doseganja ciljnih uporabnikov v okviru predlaganega progra-

ma ali projekta.
Vrednotenje vsake popolne vloge bo izvedeno po posameznem krite-
riju oz. merilu. 
Sredstva sofi nanciranja se bodo dodeljevala za vloge, ki bodo izpolnje-
vale pogoje in bodo  ustrezno ovrednotene, odvisno od obsega razpisa-
nih sredstev. 

4. Okvirna vrednost razpisanih sredstev za sofi nanciranje programov ali 
projektov, ki niso predmet drugih razpisov v občini Trebnje za leto 
2008, je  9.000 EUR  – razpis je odprt do porabe sredstev.

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

6. Vsebina prijave
Prijava na razpis mora biti izdelana na prijavnem obrazcu, ki je sestav-
ni del javnega razpisa. V kolikor prijavitelj prijavlja več programov ali 
projektov, mora za vsak posamezen program oz. projekt izpolniti ločen 
prijavni obrazec. 
Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Nepopolne prijave 
ne bodo obravnavane.

7. Rok za oddajo prijav in način oddaje
Razpis je odprt do porabe sredstev, zadnji rok za oddajo prijav je 20. 11. 
2008. Prijavne obrazce lahko prijavitelji dobijo v sprejemni pisarni Ob-
čine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje, ali na spletni strani Občine Trebnje 
www.trebnje.si.
Vlogo, izpolnjeno na prijavnem obrazcu, ki predstavlja razpisno doku-
mentacijo, dostavite ali oddajte po pošti na naslov: Občina Trebnje, 
Goliev trg 5, 8210 Trebnje. 
Nepopolne in nepravočasne prijave ne bodo obravnavane.

8. Izid razpisa
Z izbranimi izvajalci programov oz. projektov bodo sklenjene pogod-
be, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti glede 
izvedbe programa ali projekta in glede sofi nanciranja izbranega pro-
grama ali projekta v skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih 
sredstev.

9. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo prijavne obrazce
Javni razpis se objavi v Glasilu občanov in na spletni strani Občine 
Trebnje: www.trebnje.si.
Prijavni obrazci so od dneva te objave do izteka prijavnega roka dose-
gljivi v sprejemni pisarni Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje in na 
spletni strani Občine Trebnje.

Alojzij KASTELIC 
župan Občine Trebnje

Zaključek preureditve poslovnih 
prostorov
V Upravni enoti Trebnje smo zaključili s preureditvijo prostorov v pri-
tličju poslovne stavbe na Golievem trgu 5 v Trebnjem in v sklopu tega 
opravili tudi nekatere selitve, in sicer: svetovalka za pomoč strankam 
Darinka Mlakar Korpar je sedaj v sobi št. 34 (pritličje – levi vhod), bla-
gajna, kjer dela Darinka Breznik, je sedaj v sobi št. 34A (pritličje – levi 
vhod), višja referentka na področju žrtev vojnega nasilja, vojnih vetera-
nov in vojnih invalidov Simona Končina, ki opravlja tudi upravne ove-
ritve, je sedaj v sobi št. 36 (pritličje – levi vhod), višji referent na podro-
čju izvajanja tehničnih pregledov in izdajanja uporabnih dovoljenj 
Stane Horvat je sedaj v sobi št. 30 (I. nadstropje). 
Z navedenimi prostorskimi razporeditvami smo v duhu prijazne upra-
ve prostorsko približali najpogostejše storitve, ki jih uporabljajo naši 
državljani in državljanke in tako omogočamo strankam še hitrejše in 
prijaznejše opravljanje upravnih storitev. 

UE 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),  in 9. ter 32. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, 

št. 45/07) Občina Trebnje objavlja 

JAVNI POZIV 
za sofi nanciranje programov ali projektov, ki niso predmet drugih razpisov v občini Trebnje za leto 2008

Pobuda
Zadnjič sem se pogovarjal z vsem znanim Ivanom Smukom, oskrbo-
vancem Doma starejših občanov v Trebnjem. In kakor zmeraj je dal 
pobudo za razmišljanje. Pogovor je nanesel na razna odprtja in reza-
nja trakov. Pa je rekel: »Ko trak prerežejo, ga del spravijo v mapo za 
arhivsko gradivo. In kaj bodo čez leta tam našli? Trak v barvah ruske 
zastave. Ali bi res bilo tako težko na trak enakomerno natisniti še slo-
venski grb? Čez leta bi bilo vsem jasno, da gre za slovensko zastavo.« 
Zamislil sem se nad tem in pomislil: Morda se bo našel kak podjetni 
Trebanjec in prvi začel izdelovati takšne trakove.

E. T.

Zahvala
Pravnetovi iz Selske Gore pri Mirni, ki jim je lani pogorela hiša, se 
zahvaljujejo vsem, ki ste pomagali in s svojo dobroto omogočili, da se 
bodo lahko kmalu vselili v nov dom.
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1. Predmet razpisa je sofi nanciranje organizacije proslav, prireditev, tek-
movanj ter pokroviteljstva in podobno (v nadaljevanju: prireditve).  
Razpisana sredstva so namenjena sofi nanciranju organizacije priredi-
tev, ki izpolnjujejo naslednja kriterija: da gre za prireditve, ki vključujejo 
promocijo občine Trebnje in so odmevne v širšem prostoru.

2. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
• imajo sedež v občini Trebnje ali gre za medobčinske prireditve, ki 

omogočajo vključevanje članov oziroma uporabnikov iz občine Treb-
nje;

• fi nančni načrt prireditve mora imeti jasno konstrukcijo prihodkov in 
odhodkov in zagotovljene druge vire fi nanciranja;

• prijavitelji lahko prijavijo samo prireditve, ki bodo izvedene v letu 
2008;

• prijavitelji imajo zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za izved-
bo prireditve;

• prijavitelji niso pridobili sredstev za organizacijo teh prireditev na 
osnovi drugih razpisov Občine Trebnje.

3. Merila in kriteriji za izbor
Na podlagi tega razpisa bodo prijavitelji izbrani na podlagi naslednjih 
kriterijev:
• kvaliteta in realnost prijavljenega projekta (organizacije prireditve);
• izkušnje prijavitelja (poročilo o preteklih izkušnjah pri organiziranju 

podobnih prireditev);
• racionalna in varčna izvedba organizacije prireditve (fi nančni načrt 

prireditve);
• usklajenost vsebine in ciljev prijavljene prireditve s predmetom razpi-

sa;
• stopnja doseganja ciljnih uporabnikov v okviru predlaganega projek-

ta.
Vrednotenje vsake popolne vloge bo izvedeno po posameznem kriteri-
ju oz. merilu. 
Sredstva sofi nanciranja se bodo dodeljevala za vloge, ki bodo izpolnje-
vale pogoje in bodo ustrezno ovrednotene, odvisno od obsega razpisa-
nih sredstev. 

Okvirna vrednost razpisanih sredstev za sofi nanciranje organizacije 
prireditev v občini Trebnje za leto 2008 je 49.000,00 EUR  – razpis je 
odprt do porabe sredstev.

4. Rok izvedbe
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2008, v skladu s pred-
pisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev. 

5. Vsebina prijave
Prijava na razpis mora biti izdelana na prijavnem obrazcu, ki je sestavni 
del javnega razpisa. V kolikor prijavitelj prijavlja več prireditev, mora za 
vsako posamezno prireditev izpolniti ločen prijavni obrazec. 
Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Nepopolne prijave 
ne bodo obravnavane.

6. Rok za oddajo prijav in n ačin oddaje
Razpis je odprt do porabe sredstev, skrajni rok za oddajo prijav je 20. 11. 
2008. Prijavne obrazce lahko prijavitelji dobijo v sprejemni pisarni Ob-
čine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje ali na spletni strani Občine Trebnje, 
www.trebnje.si. 
Vlogo, izpolnjeno na prijavnem obrazcu, ki predstavlja razpisno doku-
mentacijo, dostavite ali oddajte po pošti na naslov:
Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje. 
Nepopolne in nepravočasne prijave ne bodo obravnavane.

7. Izid razpisa
Z izbranimi izvajalci organizacije prireditev bodo sklenjene pogodbe, v 
katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti glede iz-
vedbe projekta in glede sofi nanciranja izbranih projektov v skladu s 
predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev. 

8. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo prijavne obrazce
Javni razpis se objavi v Glasilu občanov in na spletni strani Občine Treb-
nje: www.trebnje.si. 
Prijavni obrazci so od dneva te objave do izteka prijavnega roka dose-
gljivi v sprejemni pisarni  Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje in na 
spletni strani Občine Trebnje. 

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) ter 9. in 32. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 

45/07) Občina Trebnje objavlja 

JAVNI POZIV  
za sofi nanciranje organizacije prireditev v občini Trebnje za leto 2008 

Božični izlet otrok na Gorenjsko
Turistično društvo Trebnje je 22. decembra organiziralo tradicionalen izlet otrok v božičnem 
času. Letošnja pot nas je vodila v Tržič, kjer smo si najprej v privatni galeriji družine Ribnikar 
ogledali znamenite Tekčeve jaslice, ki so delo akademskega kiparja Vinka Ribnikarja in slikar-
ska dela Marice Ribnikar-Šmid. Lesene fi gurice za jaslice so velikosti 25 cm, nekatere so gibljive, 
npr. pastirji hodijo, Marija ziblje, angeli krožijo nad štalico. Jaslice spadajo med najlepše dosežke 
ljudske in verske kulture in so bile res vredne ogleda, veliko zanimanje pa so pokazali tudi otro-
ci, ki so z veliko pozornostjo poslušali o zgodovini krščanstva.
Nadalje nas je pot vodila do Brezij, kjer smo si ogledali še muzej jaslic, ki se nahaja neposredno 
ob baziliki Marije Pomagaj.
Po ogledu smo pot nadaljevali v znano dolino pod Poncami ter se ustavili pod največjo letalni-
co na svetu – Planico. Čudovito jasno nebo in  toplo sonce je otroke izredno navdušilo. Podili 
so se po snegu, se »spuščali« po kupih snega, tako da smo jih kar s težavo prepričali, da moramo 
pot nadaljevati proti Zelenici – izviru Save Dolinke. Zelenci so pričarali dogajanje geološke 
preteklosti, pomembni življenjski prostor za redke živali in rastlinstvo.
Sprehod po Kranjski Gori nas je prepričal, da je to resnično pravo smučarsko središče, saj se je 
trlo smučarjev in turistov. Zapeljali smo se do jezera Jasna, kjer so se otroci zapodili po ledeni 
površini. Preostal nam je še ogled čudovito okrašene stare Ljubljane ter povratek v Trebnje.

Dušan Mežnaršič
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Seminar za mažorete

Celo soboto 12. januarja je v športni dvorani mirnske osnovne šole 
potekal nadaljevalni seminar s poudarkom za mentorice mažoretnih 
skupin, ki so se seminarja udeležile iz raznih krajev Slovenije oz. iz 
mažoretnih skupin, ki se ukvarjajo s klasično mažoretno koreografi -
jo. Na seminarju je sodelovalo 23 mažoret in 4 mentorice mažoretnih 
skupin iz Logatca, Laškega, Jesenic, Horjula in Trebnjega. V eno-
dnevnem seminarju so seminaristke ob mentostvu Maje Žigman in 
njene asistenke iz skupine Zagrebških mažoret obdelale in izdelale 
zanimivo koreografi jo, ki jo bodo udeleženke s pridom uporabile pri 
svojem delu. Tovrstni seminarji v organizaciji trebanjske območne 
izpostave potekajo že deveto leto in upajo, da bo tako tudi v bodoče, 
seveda tudi v dogovoru z Mažoretno twirling zvezo Slovenije.  

Mojca Femec

Diego Barios Ross navduševal 
v Trebnjem
Na Centru za izobraževanje in kulturo Trebnje je 8. januarja v sklopu 
Univerze za tretje življenjsko obdobje predaval Diego Barios Ross, 
eden najbolj uspešnih glasbenih pedagogov v zadnjem času. Na pre-
davanju je predstavil svojo domovino Venezuelo, na koncu pa je zbra-
no občinstvo navdušil z venezuelsko pesmijo.

Milena Hvastija

Sklep misijona v trebanjski dekaniji

Misijon je potekal pod geslom Bog se učlovečil je. Trajal je od 18. novem-
bra do 16. decembra 2007. Potekal je v pastoralno zaokroženi enoti, ki 
združuje 13 župnij. Gre za raztegnjeno področje mirnske doline, ki zaje-
ma kar pet občin: Sevnica, Mokronog-Trebelno, Šentrupert, Trebnje, Li-
tija. Področje je tako zajelo 13 župnij, 5 občin, približno 24.000 prebival-
cev, od tega nekako 22.000 katoličanov. Misijonarji v enomesečnem 
misijonu so bili: Jezuit p. Benedikt Lavrih (p. Ivan Herzeg), kapucin p. 
Mirko Veršič, salezijanec Andrej Baligač in Gregor Kunej. Pri misijonu so 
sodelovale sestre salezijanke in dekanijski duhovniki.
Živahno sveto mašo je ob sklepu misijona v Boštanju daroval novomeški 
škof msgr. Andrej Glavan. Ob oltarju so se zbrali vsi dekanijski duhovniki 
in misijonarji: navzoče so bile sestre misijonarke, pa tudi predstavniki 
družbenega življenja. Po končani slovesnosti smo se srečali v gostišču pri 
Felicijanu. V prijateljskem vzdušju smo nadaljevali slavje. 
Misijonarji so si bili edini, da je pristop k temu dekanijskemu misijonu 
nekaj inovativnega. Posebej zanimivo je bilo, da so bili v misijon vključeni 
vsi dekanijski duhovniki. Poleg rednih oblik oznanjevanja pa so se tu zna-
šle še delavnice, okrogle mize, tiskovna konfernca, internetni pristop …
Misijonar p. Mirko je ob sklepu rekel: »Ko sem videl ta program, kako je to 
zastavljeno, sem se prestrašil … Toda bratska povezanost duhovnikov v tej 
dekaniji je bila občudovanja vredna in najmočneje zagotovilo, da bo šlo.«
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»Ustvarjanje mi daje moč«
Pogovor s Pavlino Hrovat
Pred kratkim so v avli Osnovne šole Mirna članice literarnega krožka Vezi, 
ki deluje pri tamkajšnjem društvu upokojencev, pripravile literarno-glasbe-
ni večer z naslovom Sopotje vezi: za lepo življenjsko jesen. Srečanje, pri ka-
terem so sodelovala tudi sorodna društva iz Metlike, Semiča, Dolenjskih 
Toplic in Novega mesta, je bilo namenjeno predvsem ohranjanju mlado-
stnosti, poglabljanju prijateljstva in tkanju prijateljskih vezi. Ker deluje lite-
rarni krožek že od novembra 2005, v tem času pa so literatke s svojimi verzi 
popestrile marsikatero prireditev, smo se pogovarjali z eno izmed članic. 
Pavlina Hrovat je bralcem Glasila občanov občine Trebnje znana tudi po 
svojih razmišljanjih, ki jih skoraj vsak mesec objavimo na naših straneh.

Kako ste prišle do imena Vezi?
Zamisel o ustanovitvi literarne sekcije je podal Anton Kotar, predsednik 
komisije pri našem društvu upokojencev. Ko smo se prvič dobile, sem me-
nila, da moramo imeti svoje ime. Predlagala sem, da vsaka izmed nas napi-
še na list papirja nekaj imen. Tako smo prišle do veliko predlogov, med 
njimi tudi takšnih, kot so brstje, nostalgija, bilten ... Ena izmed literatk pa je 
na list zapisala ime vezi. Ker je namen našega krožka povezovanje, tkanje 
vezi in pogovarjanje, se nam je zdel ta predlog še najboljši. 
Koliko članic je v vaši sekciji?
V sekciji nas deluje med šest do osem članic. Dejavnih nas je predvsem 
šest, ki smo se resno zagrizle v ustvarjanje. Imamo smisel za pisanje, ven-
dar se nekatere bojijo nastopanja. Tako njihove pesmi recitira Ivana Kova-
čič ali pa jih za potrebe prireditve preberejo drugi. Dve izmed nas imava 
tudi status ljudskega pisca. Poleg mene je to še Rozalija Pepelnak. Več kot 
dve leti sodelujeva z revijo Mentor, Rozalija pa je leta 2007 dobila tudi na-
grado za pravljico Pravljica o mravljici. 

Se literatke velikokrat sestajate?
Lani smo se bolj malokrat sestajale. Naša srečanja so postala pogostejša 
predvsem preteklo jesen. Na srečanjih si preberemo svoje pesmi in se pogo-
varjamo o mnogih stvareh. Beremo pa tudi druge pesmi. Sama imam naj-
rajši starejše stvari, zato rada berem tudi takšno prozo in poezijo. Med pisci 
mi je najbližji Finžgar, ker je tako ljudski in ker jemlje snov iz življenja. 
O čem najraje pišete?
Danijela Mikuš piše predvsem o družbeno aktualnih zadevah. Rozalija 
piše pesmi o otroštvu in pravljice. Jaz pa se lotevam zlasti medsebojnih 
stikov, življenjskih priložnosti in stisk. Veliko nam pomenijo ostale tri de-
javne literatke in naše nove članice, ki so se nam pridružile v preteklem 
letu. To so Ivana Kovačič, Biserka Režek in Fani Pirh. 
Kje vse se lahko ljudje srečajo z vašimi pesmimi?
Naše stvaritve objavljamo v Krajanu in Veteranu, občasno tudi v Dolenj-
skem listu in Glasilu občanov, nekaj pa jih je bilo objavljenih tudi v Družini. 
Naše pesmi »posodimo« tudi vsem tistim, ki jih želijo vključiti v svoje pri-
reditve ali programe. Včlanile smo se tudi v Likus in sodelujemo z revijo 
Mentor – za to je »kriva« Anica Zidar. 
Do sedaj smo pripravile tudi tri literarne večere – enega z Ivanom Gregor-
čičem, drugega z Anico Zidar in tretjega z Janezom Kolencem. Pred krat-
kim smo pripravile literarni večer s podobnimi društvi s širšega območja 
Dolenjske in Bele krajine. Ponovni literarni večer načrtujemo februarja – s 
kom, bomo obvestile naknadno. Lahko pa povem, da naj bi bil gost iz pisa-
teljskih ali novinarskih voda. 
Kakšni so načrti za prihodnje?
Pred nami je velikanska zadeva – to je knjiga o Mirni, za katero nam je 
prvo zamisel dal Ivan Gregorčič. V njej bomo zajeli povojni čas. Gre za 
zajeten projekt, ki bo vključeval zbir literarnih zapisov in fotografi j, ki bodo 
med drugim prikazovale, kakšne so bile včasih družine in kakšni obrtniki 
so nekoč prevladovali na Mirni. Prispevke imamo v glavnem že zbrane, 
treba jih je še razvrstiti po poglavjih in jih urediti. Posvetovati pa se mora-
mo še glede naslova. 
Kaj vam pomeni literarno ustvarjanje?
Pišemo predvsem za svojo dušo. S tem stisnemo iz sebe vse tisto, kar ima-
mo v sebi natlačeno. Ustvarjanje nam pomeni tudi neko intimno izpoved. 
Tako se Danijela loteva problemov. Rozalija je imela zelo lepo otroštvo, 
zato rada piše o tem, posledično pa so njene pesmi igrive. Vsaka piše iz 
svojega lastnega nagiba in potrebe, saj ne moreš nekoga na primer učiti 
pisanja o omami, če tega ni nikoli doživel. Jaz se lahko najbolje potopim v  
kakšno težavo. Ustvarjanje mi daje moč. V veliko zadovoljstvo mi je tudi 
branje pravljic v knjižnici ali vrtcu. Otroci so zelo hvaležno občinstvo in 
rada sem v njihovi družbi. Zdaj sem brala Zaline pravljice, konec meseca 
pa nameravam otrokom brati Snežno kraljico. Sicer pa je moja naloga tudi 
to, da napišem in povem poslovilne govore na raznih prireditvah.

Živa Zakšek

Na literarnem večeru so se predstavile tri članice sekcije Vezi. Delo Danijele Mikuš 
je predstavila hčerka Janja, svoji pesmi pa sta recitirali še Rozalija Pepelnak in 

Pavlina Hrovat.

Deset zapovedi po moje

Če hočeš v starosti lepo živet, 
ne dovoli politiki v tvoj mirni svet.

Pojdi v naravo med cvetje, zelenje,
pa se polepša tvoje življenje.

Delaj to, kar zmoreš ti,
da utrjuješ si zdravje in svoje kosti.

Ne tarnaj nad vsem, kar všeč tebi ni,
vedi, vsak je drugačen, po svoje živi.

V jeseni življenja je lahko lepo,
le če kaj sami storimo za to.

Družba prijateljev naj te veseli,
z njimi zapoj, da odženeš skrbi.

Pa čašo rujnega za moč kdaj popij,
še slajši je, če ti nazdravijo z njim.

Pesem je balzam za dušo, zato poj,
verjemi, da peli bodo s teboj.

Ne preštevaj si let, važno ni,
star si le toliko, kot počutiš se ti.

Če v bolezni čajčki in med ne pomagajo ti,
le obišči zdravnika in preč so skrbi.

Rozalija Pepelnak

Balada o kesanju

V zibeli njene maternice spočet,
 na smrtno obsodbo pripet;

od spočetja ...
krvav v njenih mislih bediš,
mrtev v njeno vest hitiš;

prekleta za večno ...
ko je pristala ga iz telesa oddati,
ko dala ga je iz telesa pregnati;

za večno pahnjena ...
v žgoče kesanje,
življenje njeno – odvržene sanje;

ni pozabe ...
v sanjah je z njim klepetala,
se s krvavim igrala;

bolestne blodnje ...
obrazek njegov je krvava meglica,
umorjen je, to je resnica,
na njegovem obrazu je kri,
pod čelom mrtve, izdrte oči;

njen madež ...
o, bolečina, prekletstvo spomina,
dolge noči ... brez spanja,
je celo življenje kesanja,
jo krivda in žalost preganja;

ko v večnost ...
bo stopila,
ga našla bo, ga v dušo vsadila,
telesce raztrgano večno celila.

Pavlina Hrovat
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 V krajevni skupnosti Račje selo, ki je med 
manjšimi v občini, živi nekaj več kot 500 prebi-
valcev, meri 8,23 km2 in obsega vasi Blato z 
zaselkom Črni Potok, Hudeje, Malo Ševnica z 
zaselkom Brhovo, Račje selo in Veliko Ševnico 
z zaselkom Pesek. »Za nami je prvo leto štirile-
tnega mandata in z opravljenim delom smo 
zadovoljni. Za investicije smo porabili okrog 
50.000 evrov, s tem da so krajani prispevali 
tretjino sredstev,« je dejal predsednik krajevne 
skupnosti, ki jo tokrat predstavljamo, Anton 
Zaletel.  

Katere projekte ste uresničili letos? 
Uresničili smo večino zastavljenega programa. 
Tako smo uredili kanalizacijo v vasi Velika Šev-
nica, razširili in uredili javno pot Vrhovo – Škr-
janče, utrdili javno pot do domačije Joži Kol-
man, geodetsko uredili javno pot Račje selo do 
cerkve sv. Florjana, razširili in utrdili 450- metr-
sko pot do zaselka Črni Potok. Tako zdaj lahko 
do vinske kleti Kresal pripelje tudi avtobus, kar 
je pomembno za razvijanje turizma. Asfaltirali 
smo 750 m na cesti Ševnica – Pesek in 150 m 
ceste Mala Ševnica – Brhovo ter 600 m lokalne 
ceste Račje selo – tovarna Novoles. V krajevni 
skupnosti imamo več kot šest km javnih poti, 
ostalo je še dva km neasfaltiranih, kar bomo 
storili v prihodnosti. Želimo tudi, da bi občina 
čim prej fi nancirala obnovo občinske ceste v 
dolžini 1200 m Blato – Mala Ševnica, ki je v iz-
redno slabem stanju.  
Prav tako ste začeli z izdelavo dokumentacije 
za nove projekte. 
Med največje projekte sodi čistilna naprava, za 
katero se izdeluje projektna dokumentacija. Na 
čistilno napravo z zmogljivostjo 600 populacij-
skih enot bodo priključene vasi Blato, Račje 
selo, romsko naselje Hudeje, tovarna Novoles 
in plinska postaja. Upamo, da bomo letos začeli 
z realizacijo, saj se že več let ukvarjamo s tem 
projektom, ki je pomemben za razvoj našega 
območja. Evropska direktiva predvideva, da 
morajo do leta 2017 vse vasi z več kot 50 prebi-
valci imeti čistilno napravo. Ta je tudi pogoj za 
širitev individualne gradnje. Poleg tega bomo 
tako ohranili čistejšo dolino Vejerja. 
Pridobivamo tudi dokumentacijo za priključi-
tev zadnjih treh gospodinjstev v zaselku Črni 
Potok na javni vodovod. Poleg tega bomo v va-

seh dopolnili manjkajočo opremo pri hidran-
tih in verjetno postavili nekaj novih. Tudi letos 
nameravamo nadaljevati z urejanjem zemlji-
škoknjižnega stanja javnih poti, saj ugotavlja-
mo, da veliko javnih poti ni ustrezno geodetsko 
urejenih. 
Med pomembnejše projekte sodi tudi postavi-
tev avtobusnih postajališč za šolarje v vsaki vasi. 
Upam, da bodo krajani odstopili zemljišča za ta 
namen, krajevna skupnost bo fi nancirala polo-
vico denarja za postajališča in ureditev, polovi-
co bo prispevala občina. 
Za letošnje investicije bomo po načrtih porabi-
li skupaj z udeležbo krajanov 60.000 evrov. 
In dolgoročno? 
Na našem območju se nahaja večina deponije 
Globoko, ki bo verjetno postala širšega pome-
na, kar pomeni večjo obremenitev tega obmo-
čja in lokalnih cest, zato se zavzemamo, da bi 
dobivali odškodninsko rento, in sicer skupno  
in  individualno. 
Ob lepo urejenem vadišču za golf potekajo ak-
tivnosti za razširitev igrišča. Poteka tudi  prido-
bivanje ustreznih dovoljenj za manjše vzletišče 
za manjša športna letala v dolini Vejerja in Ce-
dilnice. V krajevni skupnosti manjka zazidalnih 
parcel za individualno gradnjo. Občini smo 

Življenje krajevne skupnosti Račje selo 
Pogovor z Antonom Zaletelom

predložili predlog za zazidalne površine, in si-
cer okrog štiri hektarje površin za individualno 
gradnjo ter za obrtno cono nasproti tovarne 
Novoles. Upamo, da bo prošnja v okviru pro-
storskega načrta ugodno rešena do konca leta. 
Ste zadovoljni s sodelavci v svetu krajevne sku-
pnosti? 
Z njihovim delom sem zelo zadovoljen, so ak-
tivni in prizadevni. Vse delamo za dobrobit 
prebivalcev tega območja. Po zastavljenem 
programu morajo tretjino sredstev zbrati la-
stniki tistih parcel, kjer potekajo projekti, ostalo 
prispeva občina.  
V krajevni skupnosti je precej razgibano tudi 
družabno življenje.  
Gasilsko društvo bo naslednje leto praznovalo 
60-letnico ustanovitve. Šest let deluje tudi Golf 
klub Trebnje s sedežem v naši krajevni skupno-
sti, kjer poteka kar nekaj programov za  otroke 
in ostale skupine. Romi pa imajo društvo Ro-
mano drom. Tudi Marko Marn, ki je profesio-
nalni rejec jahalnih konjev in učitelj jahanja, 
dobro dopolnjuje ponudbo naše krajevne sku-
pnosti. Imamo urejen ribnik Ribiške družine in 
lep zgodovinski kozolec – toplar, kjer se odvija-
jo posamezne prireditve oziroma pikniki. La-
stnik toplarja in gostilne na Blatu je družina 
Okoren. Tovarna Novoles zaposluje okrog 70 
ljudi, od tega precej domačinov; nekaj je tudi 
obrtnikov, imamo dve gostilni in trgovino z bi-
fejem, kar je še posebej pomembno za preskrbo 
starejših prebivalcev. Ponosni smo na urejeno 
cerkev sv. Florjana, kar je rezultat prostovoljne-
ga dela in prispevka krajanov v zadnjih letih. 
Vsako leto v maju organiziramo že tradicional-
no parado gasilcev ob godu zavetnika gasilcev 
sv. Florijana, na njej pa sodeluje več kot dve tre-
tjini gasilskih društev naše občine, pride pa tudi 
večina krajanov. 
Velika obremenitev našega okolja predstavlja 
komunalno neurejeno romsko naselje, saj v tem 
naselju živi večina Romov naše občine. Z usta-
novitvijo sosveta v krajevni skupnosti, kjer sta 
tudi dva Roma člana, bomo v bodoče skušali 
reševati težave, do katerih bo prihajalo. Naša 
krajevna skupnost je majhna, vendar se trudi-
mo za gospodarski in turistični razvoj ter za 
čim boljše življenjske pogoje krajanov.   

Valerija Š. Jarm

Anton Zaletel
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Novoletno obdarovanje 
v KS Trebnje
Dedek Mraz se je tudi letos oglasil v Krajevni skupnosti Trebnje. Na 
dveh prireditvah, ki sta potekali v Kulturnem domu Trebnje v petek, 
28. 12. 2007, so otroci, stari od enega do petih let najprej prisluhnili 
Deklici s culico in animatorki lutkovne pravljice Luciji Grm, nato pa 
jih je presenetil težko pričakovani dedek Mraz. Otroke je najprej poz-
dravil in jih povprašal, če so bili v preteklem letu pridni. Ker so tudi 
starši prikimavali, je nato vsakega otroka posebej poklical po darilo. 
Sicer je dedek Mraz otrokom, ki se obdarovanja niso mogli udeležiti, 
darila pustil v pisarni KS Trebnje, Rimska cesta 33 (041 673 073).
Za prijeten dogodek so poskrbeli Krajevna skupnost Trebnje, Občina 
Trebnje in JSKD OI Trebnje.

Srečanje gasilk

Minulo soboto je v Gostilni Kavšek na Račjem selu potekalo 5. ponovole-
tno srečanje gasilk iz prostovoljnih gasilskih društev trebanjske gasilske 
zveze. Udeležilo se ga je 74 gasilk iz 16 PGD od 28. Zbrane je pozdravila 
dolgoletna zelo prizadevna predsednica komisije gasilk pri zvezi  Mari 
Logar, sicer članica PGD Selo pri Mirni, ki se je resnično zelo angažirala v 
zadovoljstvo vseh udeleženk ter predsednik Gasilske zveze Anton Strah, 
ki je izpostavil letošnje kongresno leto in opozoril na volitve, ki bodo po-
tekale na občnih zborih društev in zveze. Gasilke so za srečanje večji del 
prispevale same, nekaj so pomagali sponzorji (Gostilna Kavšek, Pekarna 
Bistrica, Sadjarstvo Uhan), delček pa je prispevala še zveza. K dobremu 
vzdušnju pa so prav gotovo prispevali Trio Šantej iz Šentrperta, ki so na 
plesišče zvabili skoraj vse udeleženke, celo najstarejšo 77-letno gasliko. 

M.F.

Medeni zajtrk v slovenskih vrtcih
Čebelarji ČD Trebnje smo zbrali 30 kg medu za vseslovensko akcijo En 
dan za zajtrk med slovenskih čebelarjev v naših vrtcih.
Na zajtrk v vrtec smo povabili tudi župana Občine Trebnje g. Alojzija 
Kastelica. Trebanjski vrtec smo obiskali 16. novembra ob 8. uri Pridružili 
smo se množici otrok in z njimi zajtrkovali zdravo hrano; kruh, namazan 
z maslom in medom. Otrokom smo razdelili zloženke, s katerih so se lah-
ko naučili, kako delajo čebelice in vse o medu ter drugih čebeljih pridel-
kih. Pogovarjali smo se, kako čebele nabirajo med, kar je bilo za otroke 
zelo zanimivo.
Radovednost otrok je bila tolikšna, da smo se za pomlad dogovorili, da si 
bomo skupaj ogledali čebelnjak in še tam povedali vse, kar jih bo zanima-
lo. Zaradi velikega zanimanja smo podobno predstavitev izpeljali tudi v 
vrtcu v Velikem Gabru.
Dobrodelno-izobraževalne akcije so potekale istočasno po vsej Sloveniji. 
Čebelarji smo tako darovali preko 1500 kg kakovostnega slovenskega 
medu in pogostili skupaj 55.000 otrok. Učencem v osnovnih šolah pa 
smo razdelili promocijsko-izobraževalno gradivo, kot so plakati, zgibanke 
in stripi.

Anton Koželj, ČD Trebnje

PROGRAM PRIREDITEV 
Legenda: otroci - oranžno, odrasli – modro

Datum in ura Prireditev Kraj
Ponedeljek, 
21. 01. 2008

17.00

Ura pravljic
Pripovedovalka:

Staša Tajana Grgovič

TREBNJE

Ponedeljek, 
21. 01. 2008

19.00

Literarni večer
Staša Tajana Grgovič:
Kaj zanima mularijo

TREBNJE

Torek, 
22. 01. 2008

17.00

Ura pravljic
pripovedovalka: 
Pavlina Hrovat

MIRNA

Ponedeljek, 
28. 01. 2008

17.00

Ura pravljic
pripovedovalka: 
Pavlina Hrovat

TREBNJE
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Pogovor z generalnim direktorjem podjetja Butan 
plin, d.d., Tomažem Grmom.

1. Butan plin d.d. je vodilni distributer utekočinjenega 
naftnega plina v Sloveniji. Koga oskrbujete in katera 
geografska področja pokrivate?

Podjetje Butan plin ima že vrsto let vodilni tržni položaj. Naša rast je 
rezultat jasne vizije in prodorne strategije, ki jo vztrajno uresničuje 
ekipa vrhunsko usposobljenih in izkušenih  strokovnjakov ter 
strokovnih sodelavcev. Naše  poslovne usmeritve  temeljijo na 
poslovnih  strategijah celotne skupine, pri tem pa sledimo 
najsodobnejšim  konceptom distribucije utekočinjenega naftnega 
plina (UNP). Z dinamičnim razvojem tehnologij stremimo po 
energetsko čim bolj učinkovitih, ekonomičnih in okolju prijaznih 
energentih. Vse to združuje UNP, zato ne preseneča, da njegova 
poraba v razvitem svetu močno narašča. Tudi Slovenija pri tem ni 
izjema. Danes se za uporabo zelene energije odločajo tako posa-
mezniki kot pravne osebe. Podjetja pa so ravno tista, pri katerih naše 
podjetje  uresniči največji delež prodaje. Zaradi vsestranske uporab-
nosti  in ekološke sprejemljivosti se je UNP uveljavil v mnogih 
podjetjih, organizacijah, gospodinjstvih, vrtcih, šolah, turističnih in 
gostinskih objektih. Med pomembnejše projekte  sodijo industrijske 
cone in stanovanjska naselja  širom po Sloveniji, poskrbeli pa smo 
tudi za plinifikacijo mesta Izola (1400 odjemalcev). Veliko zado-
voljstvo za naše podjetje predstavlja visoka stopnja zvestobe naših 
kupcev oziroma uporabnikov UNP.

2. Kakšna je vaša vizija?

V podjetju Butan plin tudi v bodoče želimo ostati zavezani načelom, 
ki so podjetje popeljali na vrh distributerjev UNP v Sloveniji. Cilj je 
tudi v bodoče poskrbeti za najvišjo kakovost ponudbe, za hitre in 
ljudem prijazne rešitve, ponuditi dostopne cene in delovati v skladu z 
ekološkimi predpisi. 

3. Pravite, da ste hiša prijazne energije. V čem ima po 
vašem mnenju uporaba utekočinjenega naftnega plina 
prednost pred drugimi oblikami energije?

Utekočinjeni naftni plin je okolju zelo prijazna energija in strokovnjaki 
po svetu mu upravičeno pravijo "zeleno gorivo". Poleg tega je ceno-
vno konkurenčen, predvsem na račun visoke energetske vrednosti,  
saj je  njegov izkoristek pri izgorevanju  preko 95-odstoten.  Je  
vsestransko uporaben v industriji, obrti in doma. Je nestrupen in ob 
izgorevanju ne sprošča prahu, pepela ali trdnih delcev. Razpade 
samo v vodno paro in ogljikov dioksid. 

4. Razširiti se želite tudi v Trebnje, kjer pa je zadnje čase 
veliko slišati o alternativnih virih energije. Kako boste 
prepričali uporabnike, da je utekočinjeni naftni plin 
najustreznejša izbira?  

Skrb za čisto okolje danes ni več zgolj fraza, ampak tisti dejavnik, ki 
vpliva na odločitev pri izbiri energenta. Tako so razmišljali tudi v 
občini Trebnje, ko so se odločili za javni razpis za podelitev koncesije 
za dobavo UNP-ja. Poleg tega, da gre za ekološko primeren 
energent, je Butan plin prek svojega lastnika - italijanskega distrib-
uterja UNP Liquigas – kapitalsko povezan z nizozemsko skupino SHV 
Gas. S tem odpade vsaka skrb, da bi Slovenija zaradi raznih 
energetskih kriz na vzhodu ostala brez utekočinjenega naftnega 
plina. Rezerve strateškega partnerja, ki je največji privatni distributer 
UNP na svetu, so namreč Butan plinu vedno na razpolago.

S tem pa tudi občini Trebnje, tako da so oziroma bodo uporabniki 
dobili dvoje - imeli bodo učinkovit in okolju prijazen energetski vir, 
po drugi strani pa redno dobavo plina, in to brez skrbi, da bi zaradi 
energetskih kriz ostali brez energije.

5. Zgradili ste novo plinsko postajo v Trebnjem. Za 
oskrbo z energijo koliko ljudi zadošča? 

Plinska postaja v Trebnjem je bila zgrajena  in financirana s strani 
Občine Trebnje. Mi smo jo prevzeli v najem. Plinska postaja v obrtni 
coni omogoča po projektih 345 kg/h oziroma skupaj z rezervo 
omogoča  cca 500kg/h. To pomeni da postaja zadostuje za 
priključno moč približno 6 MW z možnostjo razširitve. Postaja 
Cviblje, kjer gre za stanovanjske objekte, pa omogoča  priključitev 
približno 200 gospodinjstev.

ZELENO GORIVO
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Zadovoljni z letom 2007
V romskem naselju Hudeje pri Trebnjem smo z letom 2007 zadovoljni. 
Zapomnili si ga bomo predvsem po izboljšanju bivanjskih razmer. Vsaka 
romska družina se bo v kratkem lahko priklopila na novo zgrajeno vodo-
vodno in kanalizacijsko omrežje. S tem bomo pripomogli k  čistejšemu 
okolju in tudi lažjemu opravljanju gospodinjskih del. V letu 2006 smo 
zgradili vodovodno omrežje, v letu 2007 pa smo začeli z gradnjo kanali-
zacije. Projekt sta fi nancirala Vlada RS za lokalno samoupravo in regio-
nalno politiko in Občina Trebnje. Zaradi dolgotrajnih birokratskih po-
stopkov se je gradnja kanalizacije začela šele v novembru. Izvajalec 
Komunala – Gradnje d.o.o. Grosuplje načrtuje zaključek del v enem me-
secu,  če bodo ugodne vremenske razmere. 

Vsi prebivalci romskega naselja se zelo veselimo pridobitve, zato bomo ob 
otvoritvi člani romskega društva Romano drom v sodelovanju z otroki iz 
romskega vrtca in osnovne šole pripravili kulturni program. Zagotovo se 
aktivnosti  v našem naselju veselijo tudi sosednje vasi krajevne skupnosti 
Račje selo. V sodelovanju z Občino Trebnje bodo pod našim naseljem v 
prihodnje zgradili čistilno napravo, na katero se bodo priključila naselja 
Račje selo, Blato in romsko naselje.
Ob tej priložnosti se zahvaljujemo predvsem županu Alojziju Kastelicu, 
podžupanu Francu Žnidaršiču, koordinatorju za romska vprašanja Duša-
nu Mežnaršiču, ostalim svetnikom in romskemu svetniku Matiji Hoče-
varju za njihov trud, da so načrtovani projekti zaživeli. Seveda pa ne sme-
mo pozabiti tudi na vse ostale, ki ste kakorkoli prispevali, da so se v 
romskem naselju Hudeje začele spremembe na bolje. V letu 2008 načrtu-
jemo še izgradnjo električnega omrežja, ureditev ulic in razdelitev parcel 
romskim družinam. Zato smo v leto 2008 stopili z veliko mero optimiz-
ma. Srečno in zdravo leto 2008 želimo tudi vsem bralkam in bralcem Gla-
sila občanov občine Trebnje.   

Vida Hočevar

Lanšprež včeraj – danes – jutri

Januarja 2006 je bil izvoljen nov upravni odbor ČD Trebnje. Da bi 
upravičil zaupanje, je vzel delo zelo resno. Na sestanku 31. marca 
2006 smo se odločili, da v zvonik namestimo zvon, ki smo ga kupili s 
pomočjo Regijske čebelarske zveze P. P. Glavarja in Čebelarske zveze 
Slovenije. Zvon je zelo lepo izdelan in tehta prek 300 kg. V obširni 
delavni akciji 17. aprila 2006 smo z avtodvigalom namestili zvon v 
zvonik. 7. maja 2006 smo v sodelovanju Regijske čebelarske zveze P. 
P. Glavarja organizirali slovesnost ob blagoslovitvi zvona. Po maši so 
se predstavili pritrkovalci, nato je sledil kulturni program in skromna 
pogostitev.
Ob montaži zvona smo ugotovili, da je streha kapele v zelo slabem 
stanju, zato smo se takoj lotili reševanja. Seveda smo pri tem naleteli 
na velike težave. Namreč pravno formalno je lastnik objekta Ministr-
stvo za pravosodje, zato je bilo potrebno dobiti soglasje od njih. Pri 
fi nančnih težavah pa je veliko pomagala Občina Trebnje, za kar se ji 
čebelarji ČD Trebnje v imenu vseh slovenskih čebelarjev iskreno za-
hvaljujemo. Kritina na kapeli je bila tako jeseni 2006 in pomladi 2007 
v celoti zamenjana. Pri nabavi opeke smo bili deležni posebnega po-
pusta od podjetja Tondach d.d.o. Slovenija.
V decembru 2007 smo se lotili popravila zvonika, ker so stare skodle 
popolnoma razpadle. V sodelovanju z zavodom za ohranjanje kul-
turne dediščine iz Novega mesta, smo našli izvajalca del, ki se ukvar-
ja pretežno z obnovo zvonikov. Celoten zvonik je prestavil na tla in ga 
prekril z novimi mecenovimi skodlami. 16. decembra je bil zvonik z 
novo streho že na svojem mestu.

Anton Koželj, 
predsednik ČD Trebnje 

Jaslice z zgodbo
Kdor se  je sprehajal po Trebnjem konec lanskega leta, je gotovo opazil 
vabilo k obisku razstave jaslic v Baragovo galerijo. Če se je pustil zvabiti, je 
bil nagrajen z ogledom imenitne razstave prek tridesetih različnih jaslic iz 
gline avtorice Ane Korenč. Na osrednji del razstavnega prostora ob stebru 
je postavila Marijino zgodbo. V vsakih jaslicah se zrcali avtoričino biblič-
no, materinsko, narodopisno premišljevanje, njena molitev. Knjiga, ki je 
postala del nje in njenega življenja, je Sveto pismo, ki ga vedno znova pre-
bira.
Ana Korenč je do danes ustvarila mnogo jaslic po naročilu, te, na razstavi 
v Trebnjem, pa je naredila za svojo dušo. Na ogled so tudi slike, v katerih v 
intenzivnih barvah najdejo odsev tista razmišljanja, ki so na drugačen na-
čin prisotna v glini. Kdor se je poglobil v razstavo, je opazil, da jaslice Ane 
Korenč res niso serijsko delo. Da niso preigravanje istega motiva v različnih variantah. Čeprav so vse glinaste, je avtori-
ca uporabljala različne tehnike. Izvedba je v dveh osnovnih izhodiščih: kot jutrovske (orientalske) in slovenske jaslice. 
Marija je predstavljena v dveh osnovnih motivih: kot mati in kot častilka. Stranske (pa tudi glavne) fi gure vsakič pripo-
vedujejo drugo zgodbo. Nekateri pastirji se dejavno in z radovednostjo vključujejo v dogajanje, drugi spet se brezbrižno 
ukvarjajo s svojim delom. Tretji pripravljajo drva za zimo, pri četrtih otrok opazuje očeta pri delu v kovačiji. Ne moti 
nas, ko vidimo Jožefa pri obešanju plenic, prizori so takšni, kot bi izstopili iz Gasparijevih ilustracij.

E. T.
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Kultura je pomemben del 
vsakdanjika
Na Čatežu so 16. decembra 2007 zaključili bogato desetletje kultur-
nih dejavnosti v kraju. Na prireditvi Decembrske sanjarije, ki jo je or-
ganiziralo Kulturno umetniško društvo Čatež, sta odprli prodajno 
razstavo pod imenom Barva in Svetloba, vitražistka Renata Bukovec 
in slikarka Katja Marolt.  Nedeljsko popoldne so številnim obiskoval-
cem popestrili mladi pevci Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica 
pod vodstvom prof. Milana Jevnikarja, mešani pevski zbor Kres Ča-
tež z zborovodkinjo Katjo Jarm, ki se je predstavil z novimi pesmimi, 
prijetno pa je bilo slišati tudi posebnega gosta, kitarista, orgličarja in 
ljudskega pevca ter legendo Velike Planine, gospoda Stegna, ki je po-
poldnevu dodal svojo šaljivo noto.
Organizator je že na začetku lanskega leta sprejel zelo ambiciozen 
program kulturnih prireditev na Čatežu: deset prireditev za deseti 
rojstni dan. Uspeli so! Ustaljenim prireditvam, kot so Prešernovanje, 
Kresnik ob Dušici in Razhodnja, so dodali še koncert MPZ Kres pod 
imenom Ne čakaj na maj. Koncert je bil v začetku marca in je bil po-
svečen predvsem ženskam. Prireditev Čateški večeri je vsebovala 
tudi razstavo Skriti zakladi vsakdana. Pohodniki po Levstikovi poti so 
si  v prostorih Kulturnega doma Čatež lahko ogledali likovno razsta-
vo nekdanjega čateškega učitelja in soustanovitelja Tabora likovnih 
samorastnikov Trebnje, pokojnega Viktorja Magyarja. Motivi slikovi-
te čateške narave v obliki idilične naivne umetnosti krasijo domove 
po vsem svetu.
Pred desetimi leti je skupina kulturnikov prekinila dolgoletno kultur-
no mrtvilo na Čatežu in ustanovila Kulturno umetniško društvo Po-
potovanje Frana Levstika Čatež. V društvu deluje več sekcij: že ome-
njeni pevski zbor KRES, ki se v devetletnem delovanju lahko pohvali 
z lepimi dosežki, štiri leta je že aktivna otroška plesna skupina Simple, 
v kateri otroci med seboj tkejo trdne prijateljske vezi; skupina mladih 
zanesenjakov uživa v dramskem ustvarjanju – prikazujejo predvsem 
skeče, zanimive pa so tudi ustvarjalne delavnice, kjer člane vzpodbu-
jajo k izdelovanju različnih izdelkov domače in umetne obrti.
Seveda vseh teh dejavnosti na Čatežu ne bi bilo, če ne bi bilo izredno 
delovnega  vodstva društva, ki zmore zbrati tudi potrebna fi nančna 
sredstva, za kar se donatorjem tudi po tej poti iskreno zahvaljujejo.

Dušan Zakrajšek 

Odmeven Božični koncert

Tudi letošnji božični večer je bil v znamenju pesmi. Že 15. leto so se v 
trebanjski župnijski cerkvi Marije Vnebovzete na božič zbrali številni 
pevci in inštrumentalisti in s pesmijo polepšali najlepši krščanski praznik 
božič. Tokrat so se vabilu Kulturnega društva Trebnje odzvali: Oktet Lipa, 
Stil Quartet, Mešani pevski zbor župnije Trebnje, Ragle, Glasbena skupi-
na Stopinje, Mešani pevski zbor Društva vinogradnikov Trebnje, Ženski 
pevski zbor Zimzelen Mirna, Glasbena šola Trebnje in Občinski pihalni 
orkester Trebnje. Raznoliki izvajalci so s pestrostjo skladb navdušili števil-
ne ljubitelje glasbe, na koncu pa se je vsem nastopajočim pridružila še 
publika v skupni pesmi F. Gruberja Sveta noč.

I.V.

Oktet Oremus

Zadnji nedeljski večer starega leta je v trebanjski župnijski cerkvi izzvenel 
praznično. Številnim poslušalcem so se prvič v Trebnjem predstavili pev-
ci duhovniškega okteta Oremus. Člani okteta so duhovniki, ki kot župni-
ki delujejo na različnih koncih Slovenije – od Radovljice, Polhovega 
Gradca, Šmartnega pri Litiji do Mirne Peči; med njimi pa je tudi trebanj-
ski kaplan. Oktet prepeva predvsem po župnijah, kjer člani službujejo, 
gostovali so že v Celovcu, pri Slovencih v Luksemburgu ter prepevali ob 
slovesu od nadškofa Šuštarja. Tokrat so s pesmijo želeli oznaniti veselo 
božično skrivnost in voščiti vse dobro v novem letu. Tako smo lahko pri-
sluhnili božičnim pesmim skladateljev Kallingerja, Riharja, Hribarja in 
drugih, domovini posvečeni Gregorčičevi pesmi Znamenje, seveda pa ni 
manjkala Gruberjeva Sveta noč. Po slabi uri ubranega petja se je zadovolj-
no občinstvo gostom zahvalilo z navdušenim aplavzom in skupaj z njimi 
zapelo znano Zupanovo pesem Božji nam je rojen sin.

S. M.
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Trenutek veselja, sreče in zadovoljstva

Turistično društvo Trebnje je že četrtič organiziralo srečanje starejših 
krajanov KS Trebnje in Štefan. Udeležba krajanov je presegla vse napove-
di društva, saj se je srečanja udeležilo skoraj dvesto krajanov, starejših od 
70 let, mnogi od njih so zakorakali že čez 90. leta. Srečanja so se udeležili 
tudi stanovalci Doma starejših občanov Trebnje, ki so prebivali v navede-
nih krajevnih skupnostih.
Že v prihodu v dvorano so člani TD vsakega  udeleženca prijazno pozdra-
vili ter mu izročili čestitko, na mizah pa jih je že čakalo raznoliko pecivo, 
ki so ga spekle članice Društva kmečkih žena, in raznovrstna pijača. Bo-
gat kulturni program, ki ga je povezovala članica društva Maja Kos, je 
navdušil udeležence srečanja. Navzoče je nagovoril predsednik TD Treb-
nje Dušan Mežnaršič, ki je poudaril, da je tako številna udeležba pohvala 
za društvo ter znak zaupanja krajanov za njihovo delo. Na kratko je priso-
tne seznanil z delovanjem društva v tem letu. Zahvalil se je članom dru-
štva, ki mnogo svojega prostega časa prostovoljno vlagajo v izboljšanje 
čistoče Trebnjega, urejenost mesta, v skrb za sočloveka in seveda v pri-
pravo zabavnih prireditev, kot je Iz trebanjskega koša. 
Veličastni zbor krajanov sta pozdravila tudi predsednika KS Trebnje in 
Štefan, Peter Agnič in Anton Strah. Zahvalo društvu za njegovo delo pa je 
izrekel tudi podžupan Občine Trebnje in hkrati poslanec Državnega zbo-
ra dr. Franci Žnidaršič. V imenu vseh udeležencev božično-novoletnega 
srečanja krajanov pa je zahvalo organizatorju  izrekel Jože Kukman.

Dušan Mežnaršič

V 67. letu starosti nas je nepričakovano
in prezgodaj 
zapustil naš dragi brat,
stric, svak in bratranec

BOŽIDAR BLATNIK
iz Dobrniča 32
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in vaščanom, ki ste nam v 
najtežjih trenutkih stali ob strani, darovali cvetje, sveče in sv. maše. Posebna zahvala 
dr. Kunstrovi, sestri Majdi, GD Dobrnič za organizacijo pogreba ter Jožetu Kastigar-
ju za besede slovesa. Hvala cerkvenemu pevskemu zboru iz Dobrniča za ganljivo 
petje in župniku za lepo opravljen pogrebni obred. Še enkrat vsem in vsakemu pose-
bej prisrčna hvala.

Žalujoči: vsi, ki smo ga imeli radi

V 84. letu starosti nas je zapustila draga sestra in teta 

Frančiška Kolenc – Fani  
iz Zabrdja pri Mirni. 

Ohranili jo bomo v lepem spominu. 

Vsi njeni.

ZAHVALA
V 20. letu starosti nas je zapustil dragi brat in sin

Simon Brzin  iz Dol. Ponikev.

Iskreno se zahvaljujemo, sosedom, prijateljem, znancem, Simonovim sošolcem OŠ 
Mirna, srednje in višje šole za podarjeno cvetje, sveče, svete maše in besede tolažbe. 
Posebna zahvala Darku in Nataši Golub, sodelavcem Betonala, DSO Trebnje, SŽ. 
Zahvala tudi Mari Logar, Darku Golubu in Nataši Kastelic za ganljive besede slovesa. 
Hvala pogrebni službi Sonji Novak, pevcem, izvajalcu Tišine in župniku za opravlje-
no sveto mašo in pogrebni obred. Hvala tudi vsem neimenovanim, ki ste nam v tež-
kih trenutkih pomagali in pokojnega Simona posremili na njegovi zadnji poti. 

Žalujoči: mami, oči in bratec

V 53. letu starosti nas je mnogo
prezgodaj zapustil naš dragi 

Jože Ceglar iz Goljeka 21, Trebnje.

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, vaščanom, znancem in 
vsem, ki ste z nami delili žalost in bolečino v težkih trenutkih slovesa. Posebna za-
hvala velja kolektivoma TEM Čatež in Vrtec Trebnje ter družinam Kastelic iz Treb-
njega, Zajc iz Goljeka, Golob iz Kriške Rebri in Juretu Jukič. Hvala tudi župniku za 
opravljeni obred, izvajalcu Tišine, Ivanu Zajcu in Francu Golobu za poslovilne bese-
de in pogrebni službi Novak.

Žalujoči: žena Marija, sin Aleš in hči Špela

Kje zdaj si Božo, kje je tvoj pozdrav,
ko prihajamo domov?

Ni te na dvorišču tam pred hišo,
ni te v sobi, hiša naša zdaj je prazna,

le slika tvoja tam stoji.

Ansambel Slučaj
V ansamblu so štirje mladi Dolenjci, postavni in simpatični fantje Bo-
rut Žukovec, Miha Pušlar, Peter Hrovatič in Borut Železnik, ki v glas-
bi resnično uživajo in so ji tudi popolnoma predani. Ansambel je  
nastal iz prijetnega druženja, ko so šele preizkušali glasbeno znanje. 
Vsem pa je bila všeč misel, da bi mogoče iz tega lahko nekaj nastalo. 
Počasi so od igranja v garaži prešli na prve veselice in kakovost njiho-
vega izvajanja je počasi, a vztrajno rasla. Velikokrat so težko usklaje-
vali študij z »muziko«, a so se jim je njihova vztrajnost, trud in delo 
lepo obrestovali. Sedaj pa vam lahko popestrijo večer z izvajanjem 
narodno zabavne kot tudi zabavne glasbe. Če si jih želite slišati in ob 
raznih prireditvah, praznovanjih, veselicah,  porokah in podobno, jim 
ponudite možnost, da se izkažejo in dokažejo, da dobra slovenska 
glasba prihaja iz Ansambla Slučaja. 

Kontaktna oseba: Borut Žukovec 031885265 ali 
mail - borut.zukovec@siol.net



občanov občine Trebnje

št. 24/18. januar 2008 17

  

ZAHVALA
Ko se je v 86. letu starosti poslovil s tega sveta

FRANC URBANČIČ
iz Tomšičeve ul. 8 v Trebnjem,

ste nam stali ob strani dragi prijatelji, sosedje, sodelavci, številni njegovi in naši 
znanci, pa tudi sorodniki in znanci pokojne Danice. Hvaležni smo vam za vse 
izrečene in napisane tople besede, za cvetje, sveče, za darovane svete maše in 

molitev. Prisrčna zahvala vsem, ki ste mu predvsem v zadnjih letih, ko so mu pešale 
moči, posvetili več pozornosti, kot je bila vaša poklicna dolžnost. Iskrena zahvala 
vsem duhovnikom, ki ste ga podpirali z zakramenti in molitvijo in ga pospremili v 

večnost. Še posebna hvala za nagovora  v cerkvi in na grobu, ki sta utrdila naše 
upanje, vero in ljubezen.

Hčerki Alenka in Silva, sestri Milena in Pepi, brat Tone, nečaki, 
vnuki  in ostali sorodniki

BOŽIDAR BRAJDIČ, rojen 6. 4. 1919
in

MARTINA BRAJDIČ, rojena 24. 1. 1939
sta v boju s krutim življenjem zgubila igro. Pustila sta za sabo pečat na 
vseh Romih, ki sta jih  spoštovala in imela rada.
Hudeje 26 je izgubilo najstarejšega Roma, ki je dokazal, da tudi oni 
lahko doživijo visoko starost. 
Oba sta imela velike želje, oba sta želela samo barako in normalno 
življenje. Svoje želje nista izpolnila, odšla sta tiho in pustila za sabo nit 
svetlobe, da se jih bomo spominjali še naprej kot članov romske sku-
pnosti s Hudej.
Podarimo jima minuto tišine in se še enkrat obrnimo nazaj, z mislijo, 
da ju več ni.

Žalujoče družine: Brajdič, Hudorovac, Vidic, Breznik, 
Hočevar, Grm, Šarkezi

Pridobitev dovoljenja za igro golfa
GOLF CLUB Trebnje sprejema prijave za 20-urni tečaj igranja golfa. 
Tečaj bo potekal v skladu z novimi pravili Golf zveze Slovenije. Raz-
deljen bo na teoretični del, praktični del na vadišču in praktični del na 
igrišču. Udeleženci, ki bodo uspešno opravili vse tri dele tečaja (test), 
bodo pridobili dovoljenje za igro golfa (DI), ki je pogoj za igranje gol-
fa na vseh igriščih golfa. Minimalno število za izvedbo tečaja je 5 ude-
ležencev. Tečaj bo potekal v več starostnih skupinah. Predvideni za-
četek tečaja je 10. aprila 2008. Vse ljubitelje golfa vabimo k včlanitvi v 
naš klub. Prijave in informacije ter včlanitev v klub na: 031 650 753 in 
041 377 958!

Tone Zaletel, sekretar kluba

Najodmevnejši so seveda nastopi članske ekipe v 1. državni ligi. Člani so 
v prvi rokometni ligi skozi vso sezono krojili vrh in si v državnem prven-
stvu delijo odlično četrto mesto. To je bilanca po 16 odigranih krogih dr-
žavnega prvenstva, v katerem RK Trimo Trebnje do sedaj beleži 11 zmag, 
med drugim tudi uvodno, proti vodilni ekipi in eni najboljših evropskih 
ekip Celje Pivovarna Laško. Zmaga rokometašev Trima je bila res presti-
žna; med »slajše« pa sodi tudi zmaga na gostovanju proti Gold Clubu. 
Osnovni cilj – uvrstitev v prvo polovico na lestvico in s tem uvrstitev v 
ligo za prvake – je skorajda zagotovljen. Za končno uvrstitev pa je seveda 
pomemben tudi končni zbir točk, ki bo odločal o tem, ali bomo rokome-
taši Trima Trebnje uspeli »pomešati štrene« tako imenovani veliki četve-
rici. Velika četverica jo imenujemo predvsem zato, ker imajo v teh okoljih 
(Celje, Velenje, Koper, Hrpelje–Kozina) povsem različen način delovanja 
in kadrovanja, predvsem pa bistveno višje fi nančne možnosti. Njihov 
model sloni na sestavljanju ekipe iz uveljavljenih igralcev, ki so pogosto 
»tujci«.
Rokometaši RK TRIMO Trebnje smo letos odlično nastopili tudi v po-
kalnem tekmovanju, kjer smo si že zagotovili igranje na fi nalnem turnirju 
pokala Slovenije. Poleg nas bodo na fi nalnem turnirju sodelovale še ekipe 
Celja Pivovarna Laško, Cimos in Gold Club.
Nastopali smo tudi v evropskem pokalu Pokalnih zmagovalcev, kjer pa 
smo žal izpadli v drugem krogu proti madžarski ekipi PLER Airport Bu-
dimpešta.
V ekipo sta se dobro vklopila tudi dva tujca, Hrvat Željko Musa in Rus 
Viktor Kovalenko, ki se v Trebnjem dobro počutita in prispevata pomem-
ben delež k uspešnosti RK Trimo Trebnje. 
Ne le v klubu, tudi vsi v širšem okolju z odobravanjem sprejemajo, da v 
našem klubu v prvenstvu vse večje breme tekmovalnih nastopov nase 
prevzemajo doma vzgojeni igralci. Dvorana kar završi, ko v igro vstopi 
mladi Skube, pomembno je nase opozoril že tudi vratar Ferlin, ki ima ve-
liko možnosti, da se razvije v vrhunskega vratarja.
Posebno merilo uspešnosti za vsak klub je tudi število reprezentantov. V 
letošnjem letu je za člansko reprezentanco prvič nastopil Sebastian Sku-
be, sicer standardni mladinski reprezentant. V državni reprezentanci se 

vse bolj uveljavlja David Miklavčič. Vsi držimo pesti, da bi se uvrstil v re-
prezentanco za nastop na evropskem prvenstvu na Norveškem, januarja 
letos.
Delo z našimi mlajšimi ekipami je nenehna prioriteta v našem klubu. Re-
zultati so dobri oziroma v skladu s pričakovanji (številčni rezultati so 
predstavljeni v tabeli). V vseh selekcijah kluba imamo tudi državne repre-
zentante in igralce skrbno spremljamo, da jih bomo postopoma uvedli v 
delo s člansko ekipo. Dobri rezultati, predvsem pa dejstvo, da se skoraj 
vsako leto v člansko ekipo vključi kateri izmed mladih obetavnih igralcev 
iz naše rokometne šole, je prav gotovo rezultat dobrega dela naših trener-
jev. Ti so ne le ustrezno strokovno usposobljeni, ampak tudi pedagoško 
skrbni in človeško odgovorni. To je predpogoj za dobro in vse bolj zahtev-
no delo z mladimi športniki. 
Omeniti moramo tudi mlajše veterane kluba, ki redno nastopajo po vseh 
večjih turnirjih v Sloveniji in dosegajo odmevne rezultate. Ponosni smo 
na domač turnir v Trebnjem, katerega smo tudi osvojili in prejeli številne 
pohvale za organizacijo. V bodoče razmišljamo o dvodnevnem medna-
rodnem turnirju, ki bi prinesel še dodatno promocijo občine Trebnje.   

RK Trimo Trebnje

RK Trimo Trebnje je uspešno končal jesenski del sezone 2007/08

Člani 4. mesto 1. državna liga
Mladinci, l. 87-89 4. mesto 1. mladinska liga
Kadeti, l. 91-92 1. mesto skupina Center II uvrstitev v polfi nalno 

skupino
St. dečki A, l. 93 2. mesto skupina Center II uvrstitev v polfi nalno 

skupino
St. dečki B, l. 94 1. mesto skupina Center II uvrstitev v polfi nalno 

skupino
Ml. dečki A, l. 95 3. mesto skupina Center II tekmovanje v skupinah 

še ni zaključeno
Ml. dečki B, l. 96 3. mesto skupina Center II tekmovanje v skupinah 

še ni zaključeno

Rezultati vseh selekcij kluba:
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Omejitve pridelave koruze zaradi koruznega hrošča
V lanskem poletju se je na Trebanjskem pa tudi v ostali Dolenjski pojavil 
nov, zelo nevaren škodljivec na koruzi – koruzni hrošč. Kljub temu da ga 
večina pridelovalcev še ni našla na svojih njivah (škodljivec je bil odkrit le 
na posebnih vabah na območju Lukovka), so vsi pridelovalci koruze dol-
žni izvajati ukrepe zatiranja omenjenega škodljivca. Izvajanje ukrepov se 
začne za vse z letom 2008.
Hrošč je dolg do 7 mm in širok do 3 mm, je rumeno zelene barve in črni-
ma progama vzdolž pokrovk. Ličinke, ki so dolge do 13 mm, bele barve, 
živijo v tleh in se prehranjujejo s koreninami. Ličinke lahko z obžiranjem 
korenin naredijo tudi do 50 %  škodo na koruzi, zato z različnimi ukrepi 
zadržujemo škodljivca, ki se najhitreje širi tam, kjer se koruza prideluje v 
monokulturi. Najučinkovitejši ukrep za preprečevanje škode zaradi koru-
znega hrošča je ustrezen kolobar. Na večini naših kmetij je potreba po 
napisanem 3- oz. 5-letnem  kolobarju znana že iz zahtev navzkrižne skla-
dnosti in ukrepov kmetijsko okoljskega programa. Prisotnost omenjene-
ga škodljivca še veča potrebo in zahtevo po načrtovanem 5-letnem kolo-
barjenju, saj prinaša nekatere bistvene spremembe. 
Posledica fi tosanitarnih zahtev zoper koruznega hrošča je uvedba vsaj 
dvoletnega kolobarja, ko je koruza na njivi le vsako drugo leto, ali trole-
tnega kolobarja, ko je koruza na isti njivi dvakrat v treh letih, če je škro-
pljena proti odraslim hroščem (kar pri nas še ni uvedeno v prakso), ali se 
ob ponovni setvi koruze izvaja podoben ukrep, kot je setev z insektici-
dom tretiranega semena ali pa se seje koruza z zamikom, v času strniščne 
setve (dovoljeni rok setve je določen glede na izleganje ličink). V teh pri-
merih se lahko v treh letih dvakrat zapored seje koruza.
Na njivah v bližini najdišča Lukovek. kjer je lani rasla koruza, bo v leto-
šnjem letu potrebno sejati drugo poljščino (jaro žito, krmne koševine, kr-

mni sirek ali drugo) oz. le koruzo iz semena, ki bo obdelano z insektici-
dom. Za njive, ki so prišle v zavarovano območje šele konec leta, pa velja 
odlog izvajanja ukrepov za eno leto.
Registrirana pripravka za tretiranje semena proti hrošču sta Cruiser 350 
FS in Poncho FS 600 rdeč, ki na škodljivca le delno delujeta. Tretirano 
seme predstavlja tudi višji strošek. Za zatiranje odraslih hroščev z insekti-
cidi, ki ga opravimo v času cvetenja koruze, pride v poštev pripravek De-
cis 2,5 EC. Pri izvajanju škropljenja oz. pršenja v tem času je potrebna 
posebna tehnika, ki je trenutno še v razvoju.   
Pridelovalci koruze vključeni v integrirano pridelavo poljščin, imajo še 
strožje omejitve, ki ne dovoljujejo pridelave koruze v monokulturi. 
Pridelovalcem koruze se svetuje, da preverijo ustreznost njivskih kolobar-
jev z novimi fi tosanitarnimi predpisi in tehnološkimi navodili. V kolikor 
se ugotovi neustreznost, pa se je priporočljivo obrniti po nasvet k svoje-
mu svetovalcu, da skupaj poiščeta možno prilagoditev novim razmeram.

Mateja Strgulec, KGZS Zavod Novo mesto

KULINARIČNI KOTIČEK
Praznični krožnik

Sestavine za 4 osebe:
30 dag svinjske ribice, 30 dag govejega rostbifa, olje, olivno olje, sol, 4 
dag zelenega popra, žlica moke, strok česna, gorčica
Postopek:
Očiščeno svinjsko ribico narežemo na kolobarje debeline 1 – 1,5 cm, 
nasolimo, rjavo popečemo na vročem olju. Omaki, ki je ostala od ope-
kanja, dodamo žlico moke, prepražimo, zalijemo z vodo, dodamo ze-
len poper, sesekljan strok česna. Nazaj vložimo opečene medaljončke, 
po potrebi dosolimo. Vse skupaj še malo povremo.
Očiščen goveji rostbif narežemo na debelino 2 cm, narahlo potolčemo 
z dlanjo, posolimo, eno stran tanko namažemo z gorčico in pokapamo 
z olivnim oljem. Pustimo 1 uro. V ponvi segrejemo olje. Vanj vložimo 
rostbif. Nenamazana stran naj bo zgoraj. Popečemo, lahko tudi malo 
podušimo. 
Serviranje: 
Na krožnik položimo popečen rostbif, tri medaljončke svinjske ribice, 
prelite s poprovo omako, za prilogo dodamo rezine skutinih štrukljev 
ter debelejše lističe pečenega krompirja. Dekoriramo poljubno. Servi-
ramo še sestavljeno solato ter kozarček belega. 
Dober tek!

Požrtvovalnost in ljubezen
Nekaj kilometrov stran od Mirne živijo. Kmetija, ki je nekoč ob moževi plači, 
maminem delu hranila pet ljudi. Starejša dva sta si ustvarila lastni družini in 
odšla, mlajši je doma. Doma sta tudi mama – žena in oče – mož, ki je že deset 
let nepokreten bolnik. Kap ga je priklenila na posteljo, ob njem tudi ženo, ki 
mu vsa ta leta skrbno streže, ga neguje. Obiski so redki, razen otrok in patro-
nažne sestre, ki pride bolniku izmerit pritisk in pogledat, kako živita.
Strmim v njen obraz, zaznamovan od mraza, v njene roke, ki so še maloprej 
nosile naročje drv in klado za krušno peč. Ta greje bolniško sobo, ki je obe-
nem tudi njena, spi v isti sobi z možem, na kavču, da mu lahko ponoči postre-
že ali ga premakne. Deset let, dan za dnem, ob praznikih in nedeljah, vedno je 
ob njem. Mož na postelji leži v čisti posteljnini, brez preležanin, ob mojem 
obisku mirno spi. »Veste, vreme ga muči in kadar je deževno, ali sprememba, 
veliko spi.« Globoko dihanje, miren spokojen obraz, kot da ni bolan, kot da ni 
že deset let iztrgan iz aktivnega življenja.
Pa ona, žena? Kako velika je njena ljubezen, skrb in potrpežljivost. Velika je 
njena žrtev, ki jo ona ne občuti kot žrtev, pač pa kot nekaj samoumevnega. 
»Veste, včasih smo ga peljali pod brajdo na vozičku, zadnje čase nič več, ker ne 
more v vozičku dolgo sedeti. Posedim ga na postelji, podpiram mu hrbet, tako 
ga tudi umivam in namažem. Postelja ima prijemalo za roke, vendar ga ne 
more uporabljati, ker v rokah nima moči.« Poleg majhne pokojnine prejema le 
dodatek za  tujo postrežbo. Člani Karitas so jo vprašali, ali kaj rabi, drugi se ne 
zanimajo. Še vedno strmim v njeno postavo, zdelane in ozeble roke, v njene 
oči, ki z neko skrbjo opazujejo moža na postelji. »Je težko, ko ste vedno ob 
njem?« z vprašanjem prekinem tišino, v sebi pa sem popolnoma prepričana, 
da je žena, ki stoji pred menoj, nekaj posebnega, velikega, neskončno vdanega. 
»Kaj težko, samo da je, srečna sem, da ga še imam!«
O veliko ljudeh pišejo časopisi, že za veliko manjša dela iz njih naredijo heroje, 
posebneže. Kaj pa ona? Ona je skromna, pridna, napolnjena z žarom dobrote, 
ki v sogovorniku zbuja spoštovanje. Koliko ljudi nas je, ki bi si jo lahko vzeli za 
svetel vzgled. Pomagati, dajati in zato nič pričakovati! V meni odmeva njen 
stavek: »Enim nikoli ni in ne bo lepo!« Resnično, enim ni lepo, drugim je, mor-
da bi se morali večkrat napotiti v dom, kjer je doma bolezen in požrtvoval-
nost, večkrat bi morali srečati ljudi, kot je ona pa bi zmogli več dajati, več lju-
biti, več spoštovati.
Iz globokega spoštovanja do njenega dela

Pavlina Hrovat


