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Obvestilo uredništva
V septembru bo izšla posebna številka Glasila občanov namenjena 
samo predstavitvam kandidatov za volitve v Državni zbor. Prispevki 
so lahko dolgi največ 3500 znakov s presledki in sliko, kar pomeni 
polovico strani. Rok oddaje prispevkov je 4. september.
Rok za oddajo člankov za oktobrsko številko pa je 29. september.

Prvi šolski dan
Šolske počitnice se bližajo koncu in nezadržno se približuje začetek 
novega šolskega leta. Ob začetku šole se bo na cestah, predvsem v 
okolici šol in na poteh, ki vodijo proti njim, ponovno pojavilo veliko 
šolarjev, od katerih bo večina z mislimi še na počitnicah. Otroci že 
tako spadajo med najbolj ogrožene udeležence v prometu in so veli-
kokrat žrtve neustreznega ravnanja voznikov motornih vozil. Veliko 
bo na cestah tudi najmlajših udeležencev, ki letos vstopajo v prvi ra-
zred osnovne šole in je to za njih velika sprememba v življenju. 
Starši, poskrbite za varen prihod in odhod svojih najmlajših v in iz 
šole. Opozarjajte jih na nevarnosti, ki prežijo na njih, poučite jih, 
kako varno prečkati cesto in jim tudi s svojim ravnanjem in obnaša-
njem dajajte zgled, kako se je potrebno obnašati na cesti. Poskrbite, 
da bodo otroci vidni, naj nosijo svetla oblačila in predmete, ki izbolj-
šujejo vidnost.
Vozniki upoštevajte, da so na cestah tudi otroci, šolarji, odstopite jim 
prednost. Prilagodite hitrost vožnje razmeram in dosledno upošte-
vajte omejitve hitrosti. Na območjih v bližini šol  vozite še posebej 
previdno, izven naselij pa vozite po sredini voznega pasu, da zmanj-
šate možnost trka s pešcem. Še posebej bodite pozorni na ravnanje 
otrok, ki nosijo rumene rutice.
Policisti Policijske postaje Trebnje želimo, da bo za otroke in starše 
vsakodnevna udeležba v prometu čimbolj varna, zato bomo ob pri-
četku šolskega leta še posebej poostrili kontrolo prometa in hitrosti, 
predvsem v bližini šol in poti, ki jih uporabljajo šolarji za dostop do 
šole in bomo zoper kršitelje dosledno ukrepali.

Skupaj za varnost,
Vaša Policija

Torek, 2. 9. 2008 ob 18:30 - Trimo Trebnje : Bosna (BIH)

Dragi šolarji, ki boste prvič zakorakali v šolo, iskrene čestitke! Srečno in 
uspešno pa tudi starim znancem šole. Vsem želim veliko novega znanja, 
prijetnega počutja in veliko novih prijateljev. Naj vam čas v šolskih klo-
peh mine hitro, prinese veliko zanimivega in, seveda, krasne ocene.
Spoštovani učitelji in pedagogi, tudi za vas je prihod nove generacije ver-
jetno izziv in sveža motivacija. V preteklih letih so zapuščale vse tri 
osnovne šole v naši občini izjemne generacije. Hvala za dosedanji trud, 
istočasno pa se vam starši in ostali zahvaljujemo za motivirano izobraže-
valno in vzgojno delo tudi v tem šolskem letu. Enako velja tudi za glasbe-
no šolo, vrtce in ostale, ki soustvarjate razne izobraževalne ustanove, ali 
pa jih obiskujete.

Naj vas novo šolsko leto navdahne z novimi močmi za še večje cilje, 
župan Alojzij Kastelic in podžupan Marjan Pavlin

PS: Tudi v avtomobilih previdno, še posebej v prvih šolskih dneh, ko 
bodo cestni prehodi polni radoživih šolarjev (ki bodo morda z mislimi še 
kje drugje). 

Končale so se počitnice

V juliju 2008 sta na Jurjevi domačiji Zveza Kulturnih društev Trebnje in 
upravljalka Jurjeve domačije Alenka Lamovšek organizirala delavnice za 
otroke v okviru projekt Moje poletje v Trebnjem. Projekt je podprla Občina 
Trebnje. Delavnice so potekale od 7.7. do 11.7. 2008 na Jurjevi domačiji. 
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Ustanovitelj in izdajatelj: 
Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje
Odgovorni urednik: Igor Teršar
Namestnica urednika: Živa Zakšek
Uredniški svet: Katarina Zupančič, Valerija Jarm, 
Ivanka Višček, Jože Povšič, Jožko Tomšič,
Dušan Zakrajšek, Živa Zakšek, Igor Teršar
Lektorica: Ivanka Višček
Grafi čna realizacija: Tiskarna Jordan, Krško
Naklada: 4800 izvodov, ki se razdelijo brezplačno vsem 
gospodinjstvom in podjetjem v občini Trebnje.

Uredništvo si pridržuje pravico do objave, neobjave, 
delne objave ali krajšanja nenaročenih prispevkov v 
skladu s prostorskimi možnostmi in uredniško politiko. 
Pridržuje si tudi pravico, da neprimerne in žaljive 
vsebine ne objavi. Nenaročeni in nedogovorjeni 
prispevki so lahko dolgi največ 1500 znakov skupaj s 
presledki in morajo biti podpisani s polnim imenom. 
Slike, ki bodo prilepljene v word, zaradi slabe kakovosti 
ne bodo objavljene. Prispevki političnih strank in 
poslancev DZ so lahko dolgi največ 2500 znakov s 
presledki, županov prispevek pa 4000. V Glasilu 
občanov pa je možna tudi brezplačna objava osmrtnic 
oz. zahval ob smrti občanov iz naše občine, in sicer v 
velikosti 10x12 cm, kar pomeni največ 600 znakov s 
presledki oz. nekoliko manj, če želite priložiti še sliko.
Prispevke lahko pošljete po elektronski pošti na naslov 
glasilo.obcanov@trebnje.si ali na naslov uredništva: 
Glasilo občanov, Goliev trg 5, Trebnje. Rok oddaje: glej 
obvestilo uredništva na 1. strani. Prispevki, ki bodo 
prispeli na uredništvo po tem datumu, bodo objavljeni 
v kasnejši številki, če bodo še aktualni.

Drage občanke, dragi občani!

Čas dopustov je večinoma za nami. Kjerkoli ste že bili, 
upam, da ste si nabrali veliko nove energije in delovne-
ga elana. Ne glede na vremenske turbulence, ki so našo 
državo letos poleti večkrat negativno presenetile, 
bomo z veliko pozitivne volje vstopili v novo jesensko 
delovno leto, ki prinaša tudi novo šolsko leto in nove 
volitve v državni zbor.

Novo šolsko leto bo uvedlo nove prvošolčke. Spet bo 
treba biti bolj pazljiv v prometu, kajti človeškega življe-
nja ne odtehta nobena kazen. Trebanjska občina bo z 
novim šolskim letom dobila novo veliko število učen-
cev, ki bodo nemara čez dvajset let ali kaj več let vodili 
našo regijo. Zato se je pomembno zavedati, da izobra-
ževanje ne poteka samo v tako relevantnih in kot 
osnova šola temeljnih institucijah, temveč tudi na ulici, 
med štirimi stenami in ali v drugih izvenšolskih aktiv-
nostih. Otroci, pridno se učite, kajti znanje odpira naj-
več vrat!

Volitve. Vladi je uspelo oddelati mandat v celoti, kar je 
gotovo vredno spoštovanja. Kakršnakoli že bo nasle-
dnja vlada, je pomembno, da se zaveda, da je mladim 
vedno potrebno dati možnost. Za politika ni pomemb-
no kateri stranki pripada, bolj je pomembno, kakšen 
človek je. In če je politik človeški v pozitivnem pome-
nu besede, potem se za prihodnost slovenske mladine 
in slovenske države ni treba bati. Upajmo, da nas bodo 
vodili take vrste politiki! Želim Vam veliko sreče in lep 
vstop v jesen!

Urednik
mag. Igor Teršar

Pobude za izdelavo novega 
občinskega prostorskega načrta 
Glede na to, da na trebanjski občini že nekaj 
časa potekajo aktivnosti za pripravo novega 
prostorskega načrta, smo se odločili predstavi-
ti smernice, ki so po našem mnenju pomembne 
za nadaljnji razvoj občine kot celote. Naša 
mnenja so bila že v decembru 2007 posredova-
na odgovornim osebam na Občino Trebnje, 
vendar pa odziva ni bilo. Pobude v naslednjih 
točkah so zelo pomembne za nadaljnji razvoj 
trebanjske občine, saj je naše mnenje, da bi bilo 
potrebno občinski prostorski načrt izdelovati 
bolj transparentno, ne pa ga spreminjati glede 
na »trenutne potrebe«.  
Občinski prostorski načrt (OPN) je osnova za 
nadaljnji razvoj in bo defi niral prostor trebanj-
ske občine, dal mestu mestne značilnosti, kra-
jem krajevne in podeželju podeželske. Defi niral 
bo tudi zazidalna območja (naselja stanovanj-
skih hiš, naselja blokov), promet in ostalo infra-
strukturo, prostore za šolstvo, rekreacijo, vino-
gradniška območja …
Naše mnenje je, da je potrebno pripraviti tak 
OPN, ki bi kot osnovo vzel obstoječe stanje. 
Predlagamo, da se prometni režim uredi v dveh 
smereh. Prvič, s severno obvoznico, ki naj bi 
služila dostopu v mesto s severne strani, in dru-
gič, z vzpostavitvijo štirih navezav na magistral-
no cesto H1 kot južno obvoznico. S tem bi se 
težki tovorni promet v centru zmanjšal, mesto 
bi se začelo širiti v globino, center pa bi dobil 
možnost razvoja družbenih in storitvenih de-
javnosti z umirjenim lokalnim prometom.
Primerna lokacija za srednjo šolo je v Dolenji 
Nemški vasi ob Športni dvorani, lokacija za 
drugo osnovno šolo in nov vrtec pa v smeri širi-
tve zazidalnega območja – verjetno proti Štefa-
nu. Če je smer širitve proti Ponikvam, potem je 
tu dobra lokacija tudi za drugo osnovno šolo. 
Dobra lokacija za vrtec je tudi nad Domom sta-
rejših občanov.

Stanovanjska območja naj se širijo v smeri Pri-
stava, Studenec, Štefan proti zahodu, Cviblje, 
Pekel proti severu, razmisliti pa velja tudi o po-
dročju na Ponikvah, posebej še, ker bo tam loci-
rana nova športna dvorana. Tam pa je tudi po-
tencialni prostor za stadion.
V sklopu stanovanjskega območja je potrebno 
predvideti tudi otroška in športna igrišča, ki so 
pomembna zbirališča mladih. Tudi obstoječe 
centralno igrišče naj ostane.
Ne smemo pozabiti na glasbeno šolo, knjižnico 
in godbeni dom, ki so lahko v sklopu Kulturne-
ga doma, ali pa se na to naveže le eden od teh 
delov – to mora povedati stroka in projektanti. 
Prostorski pogoji morajo biti načrtovani tako, 
da bi se omogočala zasebna iniciativa na po-
dročju gostinstva in turizma (hoteli, penzioni).
OPN mora defi nirati in spremeniti pravila o zi-
danicah in bivalnih enotah v vinogradniškem 
območju, hkrati pa vsebovati tudi vse druge od-
loke o urejanju prostora.
Na Mirni se mora natančno opredeliti poslov-
no-industrijska cona in njena širitev, stanovanj-
ska področja Roje in Grajske njive ter rekreacij-
sko-turistični kompleks, določiti pa bi bilo 
potrebno tudi potek obvoznice oz. traso ceste 
morebitne tretje razvojne osi.
Prostorski načrt naj vključuje tudi vasi in zasel-
ke, ki so zaradi majhnosti in odmaknjenosti  od 
centra občine priklenjena in ovirana pri razvo-
ju in vzpostavljanju osnovne infrastrukture. 
Pomembno je, da se Občinski prostorski načrt 
naredi konstruktivno in poskuša predvideti 
čim več rešitev za naslednjih petnajst do dvaj-
set let, da bi se potem dejansko lahko posvetili 
prostorskemu razvoju, ne pa vsakokratnemu 
prilagajanju in spreminjanju pravil in odlokov. 

mag. Marko Grandovec
Andrej Lazar, univ.dipl.ing.gradb.

Andrej Gričar, ing.gradb. 

Gospod Yousif B. Ghafari, veleposlanik Združenih držav Amerike, je 15. julija pričel obisk v 
domu CŠOD Čebelica na Čatežu pri udeležencih Poletne šole trajnostne energetike Sloven-
skega E-foruma. Dalj časa se je zadržal na pogovoru z županom Alojzijem Kastelicem s sode-
lavci. Beseda je tekla predvsem o razvojnih usmeritvah občine in možnostih gospodarskega 
sodelovanja. 
V spomin na prvi obisk mu je 
župan izročil sliko z značilnim 
motivom mesta Trebnje. Na-
slednji, bolj podrobno gospo-
darsko obarvan sestanek, bo 
septembra. S srečanjem z vod-
stvom in ogledom proizvodnje 
v podjetju TRIMO d.d. je vele-
poslanik Ghafari zaključil prvo 
spoznavanje naših krajev.

GM
Foto: Tamara Marinček

Veleposlanik ZDA v Trebnjem
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Koliko smo v resnici srečni? 
Kakor koli obrnemo, nekatere stvari so pač 
na dlani. Na primer ta, da je v naši občini 
(tudi) veliko sreče. Najprej se je pokazala 
tako, da je eden od naših občanov zadel kar 
lep znesek na lotu. Iskrene čestitke! Pravza-
prav se lahko tega veselimo vsi, saj bo del te 
sreče ostal tudi v občinski blagajni. 
Malo manj srečni smo, ker se dopusti bliža-
jo koncu in je pred nami vroča jesen. Smo 
jo pa relativno dobro odnesli glede vreme-
na, saj so nas zaenkrat najhujša neurja ob-
šla. Kljub temu je toča povzročila veliko 
škode in ena družina je ostala tudi brez 
strehe,seveda smo ji takoj priskočili na po-
moč.

Projekti v partnerstvu z državo
Sreča nam je naklonjena tudi pri projektih v 
partnerstvu z državo, saj se večinoma odvi-
jajo po načrtih. Eden največjih, ki je pod 
drobnogledom vse Slovenije, je seveda av-
tocesta. 
Lepo je gledati, kako napreduje gradnja, 
sem ter tja pa prihaja tudi do upravičenih 
nesoglasij in negodovanja prebivalstva. 
Osebno poznam dva taka primera (na Odr-
gi in na Podborštu), kjer smo dosegli, da so 
se izvajalci prilagodili zahtevam občanov. 
Naj se ob tej priložnosti zahvalim vsem za 
konstruktiven pristop. 
Namreč, gradnja avtoceste pomeni med 
drugim tudi veliko usklajevanja z DDC-
jem, DARS-om in Ministrstvom za promet. 
Naša stališča ne smejo biti izražena v obliki 
nepopustljivih zahtev, pač pa argumentira-
na in spravljiva. Tako se vedno najde pri-
merna rešitev, kot se je zgodilo v teh dveh 
primerih. Seveda bomo tudi vnaprej spre-
mljali dogovore z državo ter ukrepali ve-
dno, ko bo to potrebno. 

Nekaj detajlov o gradnji avtoceste
V sklopu AC se bo zgradilo kar nekaj objek-
tov. Poleg priključkov bo zelo opazno krož-
išče pri Mercatorju, za kar je že podpisana 
pogodba o sofi nanciranju Občine Trebnje. 
Za vzhodni priključek pri Češnjevku mora-
mo zagotoviti ustrezen most nad AC in 
krožišče s priključki, kar je kar velik fi nanč-
ni zalogaj. 
Država je pogojevala sofi nanciranje v višini 
380 tisoč €, vendar smo s pogajanji uspeli ta 
znesek prepoloviti. Naša dodatna zahteva 
je tudi, da se priključek ustrezno dimenzio-
nira za možnost priključevanja Tretje ra-
zvojne osi. Glede na to, da mora biti varnost 
na prvem mestu – še posebej pa zato, ker 
gre za otroke, se bo pločnik od Ponikev do 
Nemške vasi zgradil pred gradnjo mostu na 
Ponikvah. Veseli me, da se je tudi minister 
strinjal s predlogom. 

Ostali projekti 
Za Mirnsko dolino bo izrednega pomena 
most v Zvijavnici preko železniške proge in pa 
ureditev ceste od Križmana v Dolu do odcepa 
za Primštal. To je projekt, ki se bo začel izvaja-
ti v prihodnjem letu in bo fi nanciran z evrop-
skimi sredstvi.
Ostali projekti, ki se izvajajo ali so že zaključe-
ni, so: cesta Čatež – meja Litijska občina (kjer 
ni še tehničnega prevzema), križišče Gomila–
Rodine in most čez reko Mirno pri Migolici, 
kjer je potrebno doseči še nekatere izboljšave. 
Gradi se most na Sotli in del ceste s pločnikom 
proti Mirni, kmalu pa bo zaključena tudi inve-
sticija ceste od Zagorice pri Velikem Gabru do 
meje z občino Žužemberk.
Železniški prehod na Mirni žal nekoliko za-
muja, vzrok je v veliki problematiki meteornih 
in zalednih vod, kar bo projekt tudi podražilo 
za približno 190.000 €. Z Agencijo za železni-
ški promet smo v stalnih stikih in upamo na 
hitro realizacijo. 
Dosedanja praksa je pokazala, da se da po 
mirni in diplomatski poti dogovoriti vse. Je pa 
res, da je treba kar pogosto trkati na vrata mi-
nistrstev. (To je glavni razlog, zakaj kandidi-
ram za poslanca.) 
Država bo po vsej verjetnosti prenesla lastni-
štvo posestva Lanšprež na Občino Trebnje. To 
je rezultat večletnega truda čebelarjev, kultur-
nikov in predvsem poslanke Marjete Uhan ter 
seveda Občine. Hvala vsem!

Občinski projekti – Trebnje z okolico 
Tudi pri občinskih projektih imamo srečno 
roko. Nadzidava zdravstvenega doma se za-
ključuje. Pridobljeni bodo novi prostori, vzpo-
stavljena bo nujna medicinska pomoč in pro-
storska stiska bo vsaj začasno odpravljena. 
Direktorici Žlajpahovi in vsem osebju ZD se 
zahvaljujem za sodelovanje ter pogumno pre-
našanje slabih razmer med izgradnjo. 
Zaključil se je zazidalni načrt Cviblje, ki je tudi 
tehnično prevzet, vendar že nadaljujemo z 
drugo fazo – ureditvijo Klemenčičeve ulice, 
kjer bo zraslo okoli 25 novih stanovanj. Za-
ključuje se tudi izgradnja prizidka doma sta-
rejših občanov. Gradbena dela so končana, 
tehnični prevzem je v teku. Tudi kanalizacija 
od Jurčičeve ulice do Praproč je zaključena. 
Še en pomemben projekt se odvija, to je dozi-
dava podružnične šole Dol. Nemška vas. Pro-
jekti so v izdelavi in v septembru bo objavljen 
razpis za izvajalca ter položen temeljni kamen 
nove telovadnice, gradnja pa naj bi se začela v 
začetku prihodnjega leta. 

Mirna z okolico 
Na Mirni je v sklopu projekta Roje 4 zaključe-
na kanalizacija, v razpisu pa je že oprema z 
vodovodom, cesto, elektriko in telekomunika-
cijo. 

Izgradnja industrijske cone Mirna se bo žal 
zavlekla.  Vzrok tiči v odločitvi svetnikov, ki 
so iz programa umaknili nakup zemljišč za 
javno infrastrukturo, zato ne bo mogoče 
pridobiti gradbenega dovoljenja. Ta je osno-
va za izdelavo programa opremljanja, kar je 
pogoj za podpis pogodbe o opremljanju z 
izbranim investitorjem. 

Veliki Gaber in zahodni del občine 
Za čistilno napravo in kanalizacijski sistem 
Veliki Gaber je že izbran izvajalec, zato se 
bo začel projekt že izvajati. Sproti bomo re-
ševali tudi problem pločnikov ter nekatere 
druge infrastrukturne probleme. Hvala vod-
stvu KS za prizadevanja pri soglasjih in tudi 
za aktivnosti pri pločniku v Zagorici!
Zaključuje se tudi zamenjava azbestnih cevi 
na delu vodovoda Vrhovo do Šentlovrenca, 
v samem Šentlovrencu pa se v pristojnosti 
KS izvaja tudi pločnik. (Zahvala za prizade-
vanje predsedniku KS Andreju Jevnikarju.)
Za projekt dozidave PŠ Dobrnič bo v tem 
mesecu objavljen razpis za izdelavo projek-
tne dokumentacije, nakar pride na vrsto 
pridobitev gradbenega dovoljenja. Gradnja 
in dokončanje se načrtuje v letu 2010. Pri 
iskanju najprimernejše variante in pri pri-
dobivanju zemljišč je aktivno sodeloval Sil-
vester Perpar, za kar se mu iskreno zahvalju-
jem.

Splošno 
Krajevne skupnosti v tem mandatu izredno 
dobro delujejo, za kar so zaslužni predvsem 
predsedniki in svetniki v svetih KS. Hvala 
vam za razumevanje in potrpljenje ob pre-
hodu na nov način fi nanciranja. KS imajo 
zdaj veliko več denarja in lahko oblikujejo 
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lasten razvoj, kar se tudi opazi. 
Veliko skrb posvečamo zaposlitveni politi-
ki. (Ravno sedaj  iščemo računovodkinjo za 
vodenje računovodstva v krajevnih sku-
pnostih.) 
Gasilcem in požarni varnosti namenja ob-
čina Trebnje v letošnjem proračunu rekor-
dnih 264.000 €. Zelo pomembno je, da ima-
mo dobro usposobljene gasilce in civilno 
zaščito, saj se nesreče dogajajo ves čas – ne-
urja, prometne nesreče, požari …V občini 
imamo okoli 1800 gasilcev in smo lahko po-
nosni na te ljudi, ki so nam pripravljeni v 
vsakem trenutku priskočiti na pomoč. Po-
sebna pohvala predsedniku zveze Antonu 
Strahu. 

Aktualni razpisi 
Zaključili smo razpise na področju sociale, 
ki smo jim namenili okoli 98.000 € prora-
čunskega denarja. Tudi prvi razpis za šport 
v višini okoli 247.000 € z dodatnimi sredstvi 
skozi rebalans je pod streho.
Občina bo v letu 2008 na šestih področjih 
razpisa (prireditve, programi, investicije, 
nakup opreme, založništvo, izobraževanje 
in kulturna dediščina) sofi nancirala 191 
različnih kulturnih projektov v skupni viši-
ni 243.739 €. 
 Na področju kmetijstva smo z javnim raz-
pisom razdelili večino sredstev, za preostali 
del pa je še možna prijava na razpis (do 10. 
9.). Za področje gospodarstva pa se odvija 
razpis ravno sedaj.  

Politično področje 
S 1. 8. sem imenoval  Marjana Petra Pavlina za 
podžupana Občine Trebnje in Jožeta Povšiča 
na mesto svetovalca za okolje in komunalo. 
Razlogov je več, najpomembnejši pa je, da 
podpirata razvojne programe ter konstruktiv-
no sodelujeta pri načrtovanju novih. Če želi-
mo, da občina raste še naprej, potrebujemo 
skladnost in medsebojno sodelovanje. Moja 
vrata so še vedno odprta za vse. Ne želim po-
litike izključevanja, še manj pa obsojanja ali 
nadvlade. Smo občina priložnosti za razvoj in 
razcvet – pod pogojem, da sprejemamo drug 
drugega. 
Še nekaj pojasnil glede moje odločitve za na-
stop na jesenskih volitvah. Različne stranke so 
me vabile za kandidaturo na njihovih listah, a 
sem se po tehtnem premisleku odločil, da 
bom kandidiral na listi Slovenske nacionalne 
stranke. 
Zakaj se sploh potegujem za poslanca? V dveh 
letih županovanja sem spoznal, da mora imeti 
župan, če želi biti uspešen, dostopnost do mi-
nistrov, sekretarjev in direktorjev državnih 
ustanov. Poslanec – župan ima večji vpliv, kar 
pomeni večjo možnost uspeha pri izvajanju 
lokalnih projektov.
Na primer, interventna sredstva na področju 
šolstva smo pridobili tako, da smo se s sode-
lavci odpravili na ministrstvo za šolstvo – in 
uspeh je tu, saj je bilo iz teh sredstev zamenja-
nih tretjina oken v trebanjski OŠ v lanskem 
letu. V takih primerih ima poslanec – župan 
sigurno večji vpliv in širše odrta vrata.   

Zakaj pa ravno SNS? Ker so nepristranski, 
neumorni pri iskanju dejstev in so se naj-
bolj pripravljeni boriti za svoja načela ter 
ljudi. Natanko to potrebuje naša občina za 
še večji zagon – nepristranskost, vztrajnost 
in podporo. Ne glede na to, da me nekateri 
spodbujajo, naj javno povem, kako nizke 
udarce doživljam s strani lokalne politike, o 
tem ne želim pisati. Vsak lahko posluša 
zvočne zapise s sej občinskega sveta ali si 
ogleda zapisnik na naših spletnih straneh.

Rezime 
Koliko smo torej srečni? Odvisno. Srečo 
lahko iščemo v skupnostih, med prijatelji, v 
družini … ali pa v sebi. Lahko jo iščemo v 
velikih stvareh ali v majhnih zadovoljstvih. 
Najlepše pa je, če je tvoja sreča odvisna 
samo od tebe. Tako bo trajna in se bo ohra-
njala, ne glede na okoliščine.
Včasih menimo, da je sreča nekakšen Božji 
dar. Pa ni … Je kot sadež na drevesu – ves 
čas je tam in le od nas je odvisno, ali ga opa-
zimo, utrgamo in z užitkom použijemo.
Ob tem pa ne prenehajmo razmišljati, kako 
lahko prispevamo še več, da nam bo v naši 
skupnosti lepo in prijetno, saj nas dajanje 
velikokrat bolj osreči od prejemanja.
Zato si utrgajte svojo srečo, uživajte v njej 
in jo podelite tudi z drugimi.

Vaš župan Alojzij Kastelic

*članek v celoti na www.trebnje.si

Župan Občine Trebnje Alojzij Kastelic je na 
podlagi Zakona o lokalni samoupravi in Statuta 
Občine Trebnje s 1. avgustom 2008 imenoval 
občinskega svetnika Marjana Petra Pavlina, 
doktorja medicine, za podžupana Občine 
Trebnje ter občinskega svetnika Jožeta Povšiča, 
univerzitetnega diplomiranega organizatorja in 
strojnega inženirja, za svetovalca za okolje in 
komunalne zadeve. Župan Kastelic je Jožeta 
Povšiča tudi pooblastil, da ga v primeru njegove 
odsotnosti zastopa na javnih prireditvah in 
drugih protokolarnih zadevah.
Dr. Pavlin je ves čas svojega mandata opravljal 
funkcijo občinskega svetnika odgovorno, kon-
struktivno in spodbujevalno. Podžupansko 
funkcijo bo opravljal za področje družbenih 
dejavnosti.
Jože Povšič je funkcijo občinskega svetnika 
opravljal odgovorno, skrbno in konstruktivno.
Funkcijo svetovalca za okolje in komunalne za-
deve bo opravljal zaradi intenzivnega izvajanja 
javnih investicij na raznih področjih v občini 
Trebnje. Na področju javnih investicij v komu-
nalno infrastrukturo je v občinskem proračunu 

Imenovana podžupan in svetovalec Občine Trebnje

dr. Marjan Peter Pavlin Jože Povšič

na razpolago dovolj fi nančnih sredstev, vendar 
investicije do sedaj s strani porabnikov sredstev 

niso tekle v skladu z načrti. 
 Občinska uprava občine Trebnje
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Anton Maver,
kandidat za poslanca v državni 
zbor RS na listi SD v Trebnjem 
– 4. okraj 6. volilne enote
Občanom občine Trebnje se je 
18. 8. 2008 predstavil Anton 
Maver, župan Občine Mokro-
nog-Trebelno, kandidat za po-
slanca v državni zbor RS. Di-
plomiral je na Pedagoški 
fakulteti v Ljubljani, kjer je pri-
dobil naziv univ.dipl.soc. peda-
gog. Za svoje diplomsko delo je 
prejel Prešernovo nagrado. V 
letih 1970 do 2000 je služboval 
v Zavodu za prestajanje kazni 
zapora Dob pri Mirni, zadnjih 
7 let pa kot pomočnik direktor-
ja Uprave RS za izvrševanje ka-
zenskih sankcij. 
Deset let je bil predsednik KS 
Mokronog, štiri leta občinski 
svetnik v nekdanji skupni občini 

Trebnje. Leta 2006 je postal prvi župan v občini Mokronog-Trebelno in 
že na polovici svojega mandata lahko z veseljem poudari, da uspešno ure-
sničujejo začrtane občinske programe.
Med projekti se bo še posebej zavzemal:

v občini Trebnje•  za izgradnjo Kulturnega centra, za čimprejšnji pri-
četek izgradnje večnamenske športne dvorane v Dolenji Nemški 
vasi, za izgradnjo novega vrtca;

v občini Mokronog-Trebelno•  za izgradnjo obvoznice mimo Mokrono-
ga, športno dvorano in da do slehernega gospodinjstva čimprej pri-
teče zdrava pitna voda ter za večjo pokritost signala Vašega kanala 
TV Novo mesto;

v občini Šentrupert•   za izgradnjo obvoznice mimo Šentruperta in 
ureditev trškega jedra, ki je v celoti kulturni spomenik, da občina 
čimprej dobi zdravstveno postajo, za promocijo kulturnega turiz-
ma;

v občinah Mokronog-Trebelno in Šentrupert•  za izgradnjo doma sta-
rejših občanov. 

Skupni projekti vseh treh občin, za katere se bo še posebej zavzemal: 

za izgradnjo skupne čistilne naprave in kanalizacijskega omrežja za • 
potrebe celotne Mirnske doline,

za korektno reševanje problematike legalizacij stavb na vinogradni-• 
ških območjih in vključevanje le-teh v projekte za razvoj zidaniškega 
turizma, 

da bo • znotraj tretje razvojne osi potekala nova državna cesta v svo-
jem spodnjem srednjem delu, po dolini reke Mirne s priključkom na 
avtocesto Ljubljana – Obrežje.

Anton Maver je kandidat, ki je pripravljen prevzeti odgovornost za spre-
membe in uživa podporo Občinskega odbora SD Trebnje in Območne 
organizacije SD Trebnje.

ObO SD Trebnje

Iz Državnega zbora
V Glasilu občanov sem se redno 
oglašala, saj sem želela posredovati 
novice iz Državnega zbora, kjer se 
odloča o zakonodajni materiji kot 
tudi o drugih pomembnih aktih dr-
žave Republike Slovenije.
Ko delamo obračun za minulo delo, 
lahko rečem, da sem vesela, da so mi 
volivci občine Trebnje zaupali man-
dat.  Kot poslanka in članica vladne 
stranke Nove Slovenije sem po svojih 
močeh, znanju in izkušnjah ter z vašo 
pomočjo delala za dobro ljudi, za do-
bro Slovenije. 
Ne bom naštevala posameznih 
uspehov, zakonov ali projektov, ki smo jih sprejeli v tem mandatu, saj 
sem o tem poročala sproti. Vsak predlog, prošnjo, pobudo, ki ste mi 
jo poslali dobronamerno, sem posredovala naprej ali pa mi je bilo v 
pomoč pri odločitvah. Dobrodošle so pobude, strokovna stališča ali 
izkušnje pri oblikovanju zakonov. 
Ob nastopu mandata sem kmalu ugotovila, da se moram kot politik 
odločati na osnovi strokovnih predlogov in različnih mnenj in izbrati 
rešitev, ki je za večino najboljša. Vztrajala sem na vrednotah in zasta-
vljenih ciljih in strmela k njihovemu izvajanju.  Izhajala sem iz progra-
ma Nove Slovenije Krščansko ljudske stranke, ki smo ga želeli uresni-
čiti v vladni koaliciji. Ni bilo vedno lahko. Veliko je bilo dogovarjanj, 
tudi popuščanj, kot v vsaki skupnosti, kjer so različni interesi in pogle-
di na svet. Nismo bili vedno zadovoljni z izidi rešitev, zato smo nekaj-
krat izrazili svoje nestrinjanje in glasovali drugače kot vladna koalicija. 
Mnogo zakonov smo izboljšali z našimi predlogi in amandmaji, mno-
ge rešitve so smo sprejeli tudi zaradi našega vztrajanja.
Kot poslanka Nove Slovenije nisem nikoli glasovala proti svoji vesti 
in se vedno oglasila, če je bilo to v nasprotju z mojim prepričanjem ali 
voljo ljudi iz lokalnega okolja. Vedno sem vztrajala, da so bili podprti 
s strani vladne koalicije programi, pomembni za naš volilni okraj, še 
zlasti na področju sofi nanciranja infrastrukture, uvrstitve našega ob-
močja v Območje z omejenimi dejavniki kmetovanja, kot pri ustana-
vljanju občin in zagotavljanju povečevanja občinskih proračunov.
Želela sem, da bi bila zakonodaja jasna, da bi veljala za vse ljudi in jih 
stimulirala pri delu, znanju, ustvarjanju, hkrati pa bi zagotavljala soci-
alno varnost in omogočala človekovo dostojanstvo. Tem ciljem smo 
sledili in po tej poti bomo hodili tudi v prihodnje.

Marjeta Uhan, poslanka

Trebanjska enolončnica
Srečanje vseh kandidatov za Državni zbor iz trebanjske volilne enote
Turistično društvo Trebnje bo organiziralo za vse kandidate, ki bodo kan-
didirali na volilnem območju naše občine, v mestnem parku Trebnje »ku-
hanje trebanjske enolončnice«. Tako bodo imeli vsi kandidati možnost 
predstavitve sebe in stranke, na listi, kjer bodo kandidirali. Hkrati pa bodo 
imeli možnost pokazati tudi svoje kuharske sposobnosti.
Turistično društvo Trebnje bo kandidatom pripravila vse potrebno za ku-
hanje, vsak kandidat pa si bo moral sam priskrbeti potrebne »surovine«, 
ki jih bo potreboval, da bo »trebanjske enolončnica« čim bolj okusna, kar 
pa bo seveda ocenila posebna strokovna komisija in seveda tudi občani.
Zato pozivamo vse kandidate, da se udeležijo »trebanjske kuhinje« v so-
boto, 13. septembra, ob 10. uri v parku v Trebnjem.
Hkrati vabimo tudi vse občanke in občane, da prisostvujejo pri pokušini 
enolončnice, možnost pa bodo imeli tudi za pogovor s kandidati.
Turistično društvo pa bo poskrbelo za zanimiv zabavni program.

Predsednik TD
Dušan Mežnaršič 
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Piknik SDS v Postojni
V soboto, 12. julija 2008, smo se v Postojni na tradicionalnem pikniku Slo-
venske demokratske stranke zbrali številni člani mestnih in občinskih od-
borov SDS, regijskih koordinacij SDS, poslanci in člani Izvršilnega odbora 

oziroma vodstva SDS. Trebanjci smo se piknika udeležili v velikem številu.  
Slavnostni govornik je bil predsednik SDS in predsednik vlade RS Janez 
Janša, ki je orisal dosedanje delo in dosežke vlade v tem mandatnem obdo-
bju, dotaknil se je uspešnega predsedovanja EU in trenutnih aktualnih po-
litičnih dogajanj. Predstavil je program SDS 2008 – 2012 »Slovenija na 
pravi poti«, ki temelji  na blaginji za vse. V družabnem delu je za dobro 
voljo poskrbela Nuša Derenda in skupina Victory. Poskrbljeno je bilo tudi 
za malico in ohlajeno pijačo. Člani smo si ob tej priložnosti ogledali še Po-
stojnsko jamo in Predjamski grad. Ustvarili smo si zelo prijetno vzdušje, ki 
kot tako še dodatno krepi zelo dobre odnose med člani OO SDS Trebnje.

Nada Pepelnak
predsednica OO SDS Trebnje

Na Triglavu
V petek, 25. julija, pa  je SDS pripravila vzpon na Triglav, ki ga je poime-
novala SDS na vrhu in se ga je udeležila tudi ekipa iz Trebnjega. 
Ob sedmih zjutraj smo se zbrali pri Aljaževem domu in skupaj s predse-
dnikom Vlade Janezom Janšo nadaljevali pot po severni steni do Kredari-
ce. Vreme je bilo idealno in plezanje je v dobri družbi minilo, kot bi trenil. 
S seboj smo imeli tudi nekaj otrok. Eden izmed njih je bil tudi osem in pol 
letni Aljaž. V soboto smo se povzpeli na očaka in tam tisti, ki smo ga 
osvojili prvič, doživeli planinski krst. Sledilo je fotografi ranje in sestop na 
Kredarico.  V dolino smo se vrnili v zgodnjih večernih urah. Kljub temu 
da smo nekateri čutili, da imamo kako mišico, smo se skupaj odločili, da 
se na Triglavu drugo leto spet srečamo.

Bogdana Brilj

Poslanka Državnega zbora Marjeta Uhan

Prizadevala si bom za še boljšo 
Slovenijo
Občinski odbor Nove Slovenije Trebnje je na tiskovni konferenci 11. 
avgusta 2008 predstavil svojo kandidatko na letošnjih državnozborskih 
volitvah v občinah Trebnje, Mokronog-Trebelno in Šentrupert, Marje-
to UHAN, ki je poslanka v DZ od leta 2004 in predsednica Odbora za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano DZ.
Predsednik občinskega odbora stranke Marjan Pavlin je vesel, da so 
Uhanovo soglasno podprli, saj je njeno dosedanje delo vse prepričalo, 
da so se že pred štirimi leti pravilno odločili. Poudaril je, da je Marjeta 
Uhan veliko naredila tako na državnem kot lokalnem področju.  
Po besedah Uhanove je po štirih letih dela v državnem zboru predvolil-
ni čas primerno obdobje za oceno opravljenega dela in načrtovanje no-
vega. Kandidaturo je sprejela, ker želi dokončati začete projekte in nada-
ljevati z delom za dobro Slovenije in lokalnega okolja.
Ker bo kandidirala v volilnem okraju Trebnje, je Uhanova povedala, da 
je Nova Slovenija zaslužna za ustanovitev občin Šentrupert in Mokro-
nog-Trebelno. Vlada je občinam trebanjskega okoliša v tem mandatu 
namenila več sredstev za zagotavljanje boljšega standarda prebivalcev.  
V Trebnjem dograjujejo zdravstveni dom, dom starejših občanov in de-
lovno varstveni center, obnavljajo ceste, pločnike in križišča. Šole v Šen-
trupertu, Dolenji Nemški vasi in Dobrniču imajo v državnem proraču-
nu zagotovljena sredstva za dograditev in obnovo. Na območju 
Trebnjega pospešeno gradijo avtocesto in priključke, za kmetijstvo so 
poleg povečanega proračunskega denarja zagotovili še dodatna sred-
stva. Pojasnila je, da je bila zadnja vlada naklonjena tudi upokojencem, 
saj je zagotovila usklajevanje pokojnin v skladu z rastjo plač, uvedla je 
brezplačen vrtec za drugega otroka in po enakem načelu bivanje v dija-
ških domovih, brezplačne učbenike v osnovnih šolah, brezplačne tople 
obroke za dijake, več štipendij in študentskih postelj.
Brezposelnost v Sloveniji je  najnižja v zgodovini, podčrtala je uvedbo 
10.000 novih delovnih mest in razpis 30 novih koncesij za domove sta-
rostnikov. Menila je, da lahko le z visoko stopnjo zaposlenosti dolgoroč-
no zagotovimo varno starost in primerne pokojnine.

Uhanova je ves svoj mandat zagovarjala stališče, da mora biti zakonoda-
ja jasna, da bi ljudje verjeli v pravno državo, da bi bile ustanove učinko-
vite in uslužbenci prijazni do ljudi. V zadnjem mandatu so s pomočjo 
NSi popravili davčno zakonodajo, posledica katere je spodbuda gospo-
darstvu. Kljub manjši obremenitvi gospodarstva so prihodki v državni 
proračun večji. Na dobri poti je odpravljanje sodnih zaostankov, konču-
je se denacionalizacija. Poslanci NSi so ves čas mandata stremeli k soci-
alni državi in družinam naklonjeni politiki.
Za novi mandat je Uhanova napovedala učinkovitejše kmetijstvo. Z nje-
nim prizadevanjem so  vse tri občine uvrščene v Območje z omejenimi 
dejavniki. 
 Potrebno bo doseči večjo samozadostnost Slovenije pri pridelavi in pre-
skrbi s hrano. Za lokalno okolje napoveduje posodobitev komunalnega 
omrežja, cest in vodovodov, izgradnjo športne dvorane v Mokronogu in 
Dolenji Nemški vasi, prizadevala si bo za telovadnico na Trebelnem in 
za enoto zdravstvenega doma v Šentrupertu. Zavzemala se bo za izgra-
dnjo obvoznic mimo Mirne, Šentruperta in Mokronoga.
Če bo izvoljena za poslanko, bo naredila vse, da bi se lokalni projekti 
sofi nancirali tudi iz državnega denarja.

Blaž Pavlin
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Matjaž Glavan, kandidat za 
poslanca SLS in SMS 

Občinski odbori SLS Trebnje, 
Šentrupert in Mokronog-Trebel-
no ter občinski odbor SMS Treb-
nje so se soglasno odločili, da na 
letošnjih volitvah v državni zbor 
21. septembra podprejo Matjaža 
Glavana, mladega in izobražene-
ga člana SLS iz Zagorice pri Do-
brniču. Svojo odločitev so ute-
meljili, z besedami: ˝Volivci 
zaslužijo poslanca s posluhom za 
ljudi, ki se je iz zgodovine naučil, 
kako graditi boljšo, za vse pravič-
no, gospodarsko močno, pošte-
no, učinkovito in v prihodnost 
zazrto Slovenijo. Dovolj je bilo 
politikov preteklih sistemov, nji-

hovih obljub in neproduktivnih medsebojnih obtoževanj. Mladost, zna-
nje, pogum in posluh za sočloveka so kandidatove prednosti. Slovenska 
družina nas je naučila sodelovanja, prijateljstva, solidarnosti, delavnosti 
in poštenosti; to so vrednote, ki jih zastopa Matjaž Glavan in te bodo 
osnova in moč za obstoj slovenskega naroda.˝  Predstavljamo Vam kra-
tek povzetek program kandidata.
Mladini je potrebno zagotoviti primerne prostore (družabne, športne) 
in sredstva, kar jim zagotavlja neovirano vključevanje v družbo. Tako se 
bo mladina družila in izmenjevala izkušnje in ideje za napredek naših 
občin in države. V oči bode stiska mladih družin pri reševanju stano-
vanjskega problema, ki morajo že pred začetkom gradnje za različne 
pristojbine odšteti preko 6000 EUR. Potrebna je reforma na področju 
prostorske, delovne in predšolske politike in jo prilagoditi zahtevam 
modernega časa. 
Občanom v tretjem življenjskem obdobju je potrebno ponuditi tudi 
brezplačno vključevanje v procese izobraževanja, za katerega so bili 
mnogi v mladosti prikrajšani. Potrebno je sprostiti trg socialnih storitev 
in razviti široko mrežo strokovnih storitev na domu. Starost lahko naj-
bolj kvalitetno preživimo na svojem domu. 
Ostro nasprotujem dejstvu, da ob primernem plačilu pridemo do opra-
vljene zdravstvene storitve v nekaj dneh, če pa koristimo zdravstveno 
zavarovanje, se znajdemo na čakalni listi, ki je lahko dolga tudi več kot 
eno leto. To je nedopustno in bi moralo biti predmet nadzora. 
V kmetijstvu se soočamo s podnebnimi spremembami in naraščajočimi 
cenami živil. V Sloveniji imamo manj kot 10 % kakovostnih njivskih po-
vršin in ravno te so najbolj izpostavljene pozidavi. Tako še bolj prispeva-
mo k višjim cenam živil. 
Izgradnja centralnih ogrevalnih sistemov na biomaso za večja občinska 
središča bi pripomoglo k znižanju stroškov za kurjavo ob vse dražjih fo-
silnih gorivih. V oči bode pomanjkljiva pokritost naših občin z optični-
mi omrežji, ki ni primerljiva z urbanimi središči. Z izgradnjo tretje ra-
zvojne osi po dolini reke Mirne bi dobili gospodarsko močno razvojno 
os, ki bi prispevala k močni Sloveniji in blaginji državljanov, tudi Vas, 
občani občin Trebnje, Šentrupert in Mokronog-Trebelno. Za uresniči-
tev vseh točk bo najpomembnejše gospodarstvo, zato je potrebno zago-
toviti stabilno gospodarsko klimo in ugodno davčno politiko v državi, ki 
bo podjetjem omogočala rast proizvodnje in plač. Delavcev moramo 
zagotoviti možnost, da z delom zaslužijo dovolj za življenje in da niso 
prisiljeni v iskanje socialne pomoči. 
V prihodnjih dneh se vam bo kandidat predstavil tudi z letakom, pripo-

ročamo Vam tudi ogled njegove spletne strani  na naslovu :
http://glavanmatjaz.blog.siol.net/
<https://castor.bf.uni-lj.si/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://gla-
vanmatjaz.blog.siol.net/> .
 

13.  Pohod po Baragovi poti
SLS vabi vse ljudi dobre volje, da se nam v nedeljo, 31. 9. 2008 pridružijo 
na vsakoletnem že 13. Baragovem pohodu. Na pot bomo krenili ob 8:00 
izpred Motela Trebnje in se podali v smer Vrhtrebnje in Dobrnič (pri-
hod 12:00) s ciljem v Mali vasi (13:30). Pot bomo nadaljevali proti Obči-
nam (Jurjeva domačija) in jo zaključili v Trebnjem.
 

Tabor Slovenske ljudske stranke
Vse zainteresirane obveščamo, da SLS v nedeljo, 14. septembra 2008, 
prireja tradicionalni tabor vseh članov Slovenske ljudske stranke v Šmar-
jah pri Jelšah. Organiziran bo avtobusni prevoz. Prijavite se na tel. št. 041 
319 607.

»Božje zapovedi so za bogove …
… in ne za ljudi, kaj ti še ni potegnilo?!« me je podučil znanec, ki se 
ukvarja s politiko. V ZDA je vrhovno sodišče celo razsodilo, da je pov-
sem zakonito, če politik pri svojem delu laže, ker da mora povprečno 
razsoden državljan nekaj takega od politika pričakovati. Zato Ameri-
čani  osebo, ki očitno laže, namesto z »lažnivcem« označijo s »politi-
kom«. Iz tega zornega kota postane marsikaj razumljiveje tudi v Treb-
njem. Ko slišiš in vidiš na TV zaslonu nekega gospoda, ki hladnokrvno 
pove v kamero, »da se je župan v začetku mandata povezal s strankami 
( LDS – 1. mesto, DESUS – 3. mesto, oklepaj dodal avtor), ki niso zma-
gale na  volitvah« , takoj spoznaš čistokrvnega politika iz stranke, ki je 
takrat zasedla 5. mesto.
Pred volitvami v državni zbor so vsi, ki se potegujejo za poslanska me-
sta, zaslužni za številna zaprta in odprta gradbišča v Trebnjem. Zlasti 
za vse ceste, ki so jih načrtovali pred desetletji in se njihova gradnja 
slučajno dogaja v mandatu teh politikov. Poučna so bila sporočila ob 
nedavnem prazniku. Ali smo kaj storili za zmanjšanje samomorilnosti 
v Trebnjem, ki je že dolga desetletja v državnem vrhu?  Tam, kjer so se 
tega resno lotili, so se ugodni rezultati pojavili po nekaj letih. Kako je z 
alkoholizmom v naših krajih? Pa z delovnimi in prometnimi nezgoda-
mi?  Ali je povečano število rojstev posledica večjega blagostanja in 
zaupanja mladih v lepšo prihodnost ali gre za vnuke otrok iz petdese-
tih let, ko smo beležili »eksplozijo« prebivalstva? Kaj nam sporočajo 
podnebne spremembe? Pridelamo dovolj zdrave hrane? Uporabljamo 
obnovljive vire energije? Odpiramo delovna mesta za prihodnost na-
ših otrok ali za nekvalifi cirane priseljence? Bo avtocesta za prihajanje v 
Trebnje ali za iskanje lepšega življenja drugod? 
Janez Menart je prelil v verze Človeške zapovedi. Dve za (predvolilno) 
pokušino:
1. Veruj le v tistega boga,
    ki v banki svoj oltar ima.
4. Spoštuj rodbinske in druge zveze,
    ker le po njih se kam prileze.
V predvolilnem času in na volitvah v demokraciji je volivec »bog«. Vsaj 
tako nam laskajo številni kandidati, ki se menda vsi po vrsti ravnajo po 
božjih zapovedih. Po volitvah se praviloma izkaže, da se politiki ravna-
jo po človeških zapovedih. Izjeme so redke.
Izberimo na volitvah izjeme. Na primer tiste, ki za začetek ne lažejo 
…!

Gorazd Marinček, DROT
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Mag. Janez Slak
Kaj boste storili za svoj okraj ?
Sem zagovornik in mi je všeč, da 
je LDS pobudnica obveznega sre-
dnjega šolstva, postavitve srednje 
šole v volilnem okraju Trebnje, saj 
imajo na približno 20.000 ljudi 
povsod po Evropi vsaj po eno sre-
dnjo šolo. Mladež bo dalj časa 
doma, vse to rezultira manjše 
stroške za družino, manjšo mo-
žnost, da mladina zaide na stran-
pota, večjo varnost.
Za povečanje blaginje prebivalcev 
volilnega okraja Trebnje je zelo po-
membno, da se  tretja razvojna os 
umesti v Mirnsko dolino. Edina logična hitra povezava s centrom dr-
žave za del Posavja in obe novi nastali občini Mokronog –Trebelno in 
Šentrupert in boljša logistika trebanjskemu gospodarstvu je priključe-
vanje tretje razvojne osi na vzhodni trebanjski priključek. Dobra logi-
stika ohranja doma delovna mesta in vzpodbuja nadaljnji razmah pod-
jetništva. 
Kje so največje razvojne priložnosti vašega kraja?
Ker sem pred dobrim letom in pol še opravljal nalogo direktorja občin-
ske uprave (trenutno pa sem svetnik občinskega sveta Občine Treb-
nje), vidim razvojne možnosti za občino Trebnje v izvajanju projektov, 
opredeljenih v Razvojnem načrtu Občine Trebnje za mandatno obdo-
bje do 2010. Projekti v vrednosti nekaj manj kot 80 mio €, od tega naj bi 
se iz občinske blagajne namenilo dobrih 27 mio €, imajo realno mo-
žnost, da se uresničijo. Poleg izgradnje obeh podružničnih šol v občini 
Trebnje, šole v Šentrupertu, športne dvorane v Mokronogu, so realne 
možnosti v naslednjem mandatu tudi izgradnja večnamenske športne 
dvorane pri podružnični šoli v Dolenji Nemški vasi in doma kulture v 

mestu Trebnje. Volilni okraj Trebnje 
mora ohraniti deponijo za komu-
nalne odpadke (vzpostaviti je po-
trebno pogoje delovanja, ki ustreza 
evropski direktivi in ekonomskemu 
poslovanju, kjer mora za volivce 
VO Trebnje cena deponiranja od-
padkov biti samo nižja od sedanje), 
s pravilnim pristopom in koriščenjem EU sredstev se lahko zgradita ČN 
v Velikem Gabru in na območju Mirnske doline. Dokončanje zadnjega 
odseka AC na Dolenjskem ne sme pomeniti le rano v okolje in tranzitni 
promet mimo Trebnjega, temveč mora vsem krajem ponuditi poveča-
no vrednost v smislu boljšega življenja in rast gospodarstva.  
Kateri ožji skupini volivcev ali volivk imate kaj posebnega za povedati?
Nagovarjam vse volivke in volivce, delavne ljudi, ki so glede na to, da je 
Slovenija v EU in znotraj monetarnega sistemu EVRA, ko so cene živil 
in bencina evropske, cene stanovanj v Ljubljani enake ali celo višje kot v 
Parizu, na Dunaju, upravičeni in je edino logično do take plače, kot jo 
imajo zaposleni v zahodni Evropi. 
Izgovarjanje na slabšo produktivnost in posledično manjše prihodke je 
potrebno rešiti na nekem drugem nivoju. Z gotovostjo pa trdim, da smo 
Slovenci najmanj tako delavni – pridni, če ne bolj, kot so Avstrijci ali 
Parižani.
Za kakšno Slovenijo vam gre?
Za Slovenijo, kjer bo znala vladajoča politika prisluhniti malemu člove-
ku, za Slovenijo, kjer bodo vsi, ki so pripravljeni delati, dobili plačilo 
(brez kakršnih koli korekcijskih mašil v obliki socialnih transferov) za 
dostojno življenje, za Slovenijo, ki bo vzpodbujala znanje in razvoj, za 
Slovenijo, kjer bodo imeli mladi pogoje si ustvariti družine in kjer bodo 
starejši brezskrbno pričakali in uživali v jeseni življenja.  

Kontaktni podatki:
Slak Janez, Stranje pri Velikem Gabru 14 
e-mail: janez.slak1@gmail.com, tel. (07) 30 46 611, GSM 041 688 744

O nezaupnici županu 
Na zadnji seji OS je skupina 14 svetnikov opozorila na številne kršitve in 
nezakonitosti, ki se pojavljajo pri delu občinske uprave in katerih boter je 
župan Kastelic. 
Namen pobude o nezaupnici županu in ovadbe, ki so bile do sedaj podane, 
niso samo v tem, da  bo župan enkrat pred pristojnimi organi polagal raču-
ne in bil morebiti kaznovan. Prvenstveno smo želeli doseči, da župan pre-
neha s takimi početji, da prebere kakšen zakon, da se da poučiti od kompe-
tentnih sodelavcev, da preneha s škodljivimi potezami za občinski proračun, 
da pripravlja gradiva za občinski svet z zakonitimi sklepi. Samo na tak na-
čin se bomo svetniki lahko posvetili svojemu poslanstvu in nam ne bo tre-
ba biti v vlogi dežurnega policista, ker županu ne moremo zaupati.
Župan je na naše navedbe odgovoril predvsem s poučevanjem predpisov, 
katere člene je dobesedno prepisal  iz zakonov in statuta. Najbolj občudo-
vanja vredna je njegova obrazložitev jezikovne analize, pravila slovnice in 
sintakse v povezavi z gramatiko in pravnim izrazoslovjem. To pojasnjeva-
nje je razumeti nekako tako: če je dikcija v zakonu opredeljena kot neza-
konito dejanje, je v primeru, če to dela župan Kastelic, treba razumeti kot 
zakonito. 
Na konkretne očitke o ponarejanju zapisnikov oz. sklepov (dokaz: zapi-
snik 11. seje pri sprejemanju odloka o fi nanciranju KS, 14. seje ...), ponare-
janju uradnih listin (dokaz: gradivo, podano v kazenski ovadbi in prizna-
nje župana o nezakonitem pristopu k izbiri izvajalca za reorganizacijo 
občinske uprave), izkrivljenem in goljufi vem izkazovanju porabe javnih 
sredstev iz reprezentance (dokaz: plačilo pogostitve in vožnja z barko za-
poslenim na občinski upravi pod pretvezo, da se gosti prijatelje iz Lavin-
gena), nezakonitem izvajanju proračuna (dokaz: kršenje kadrovskega 
načrta, prerazporeditve med postavkami – 110 v letu 2007 - mimo skle-

pov OS … glej zaključni račun), prekoračevanje pooblastil (dokaz: poo-
blastilo, dano ga. Šutovič vsebuje večja pooblastila, kot jih ima po zakonu 
sam župan), vodenju in odločanju v postopkih na I. stopnji (dokaz: izdana 
lokacijska informacija, ki vsebuje podpis župana, ki je istočasno vodil in 
odločal v postopku), nezakonitem zaposlovanju (dokaz: dvakratni sklep 
Komisije za pritožbe pri Vladi RS o razveljavitvi postopka izbire direktor-
ja, tudi zadnji izbor direktorja je v nasprotju z odločitvijo Komisije za pri-
tožbe) in o izrečenih lažeh v medijih (dokaz: časopis Dnevnik, Vaš kanal 
– večkrat…), svetniki nismo dobili odgovora. 
Da bi se izognili nadaljnjim kršitvam in školjivim potezam župana, je sku-
pina svetnikov, ki ima v občinskem svetu prepričljivo večino, predlagala 
naslednje sklepe:
Občinski svet, ki na podlagi 29. člena ZLS nadzoruje delo župana in ob-
činske uprave glede izvrševanja odločitev občinskega sveta:

Ugotavlja, da so nezakonitosti, izkrivljanja, goljufi je, poneverbe listin, • 
prekoračitve pooblastil, naštete v gradivu, resne kršitve zakonov, ob-
činskih predpisov in sklepov Občinskega sveta.

Občinski svet zato poziva župana, da preneha z nezakonitim, nepra-• 
vilnim, negospodarnim in nesmotrnim delom ter lažnimi izjavami, v 
nasprotnem primeru ga poziva k čimprejšnjemu odstopu.

Občinski svet se je ogradil od dosedanjih županovih potez in zanje • 
ne prevzema nikakršne politične odgovornosti.  

Župan je tudi tokrat, kot nič kolikokrat do sedaj, kršil Poslovnik Občin-
skega sveta in predlaganih sklepov ni želel dati na glasovanje.

Programska koalicija 14 svetnikov Občinskega sveta Občine Trebnje

Občinski odbor Trebnje
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Politika pred stroko in interesi 
občanov
Kadrovanje, ponarejanje in kapitalistični principi
Zelo težko je predstaviti vse spletke in politične igre vodstva naše obči-
ne na čelu z županom Kastelicem. Farsa, ki se je dogajala v preteklih te-
dnih in se še dogaja okoli imenovanja direktorja javnega socialno-var-
stvenega zavoda Centra za socialno delo Trebnje (v nadaljevanju CSD), 
je le še ena v nizu številnih poskusov političnih spletk oz kadrovanj. 
Verjemite, da je takih zgodb v naši občini še veliko, naj tu omenim le 
politične igre okrog imenovanja direktorja JP Komunala, pa tudi glede 
imenovanj ravnateljev šol, DSO,  itd. … 
Od konca leta 2006, odkar predsedujem očitno zelo občutljivi Komisiji 
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občine Trebnje (tej komi-
siji radi pravimo kar skrajšano KVIAZ), pa ne dovolim, da se politika 
vmešava v kadrovanja vodilnih ljudi zavodov v naši občini, kar pa več 
kot očitno nekaterim ni po volji. Ugotovila sem, da je to bila praksa v 
preteklosti, čemur pa sem se odločila narediti konec, saj je to bila konec 
koncev naša predvolilna obljuba! Temu načelu je na srečo zvesta in za-
vezana večina članov komisije in tudi občinskega sveta. Tako tudi v na-
slednjem primeru:
Dosedanja direktorica CSD Anica Miklič se je odločila upokojiti. Na 
ponovljeni razpis sta se prijavila tudi Martina Plazar iz Trebnjega in 
Matej Križanič iz Ljubljane. Omenjam le ta dva, ker je dobil eden pod-
poro Sveta CSD, druga pa zaposlenih v CSD.
V Svetu CSD so 4 predstavniki Ministrstva za delo, družino in socialne 
zadeve, ki ga vodi ministrica iz vrst NSi, 2 predstavnika zaposlenih in 1 
predstavnik lokalne skupnosti. Od 4 predstavnikov ministrstva so kar 3 
člani Trebanjci, med drugim tudi Jože Povšič. Predstavniki ministrstva 
so, kot rečeno, podprli Križaniča, zaposleni oz. stroka pa Plazarjevo. 
Pred dokončnim imenovanjem je nato morala podati mnenje še lokalna 
skupnost, to pa je v našem primeru Občinski svet. 
KVIAZ se je sestal 28. 7. 2008 in podrobno preučil obe vlogi. Ugotovil 
je, da Matej Križanič nima delovnih izkušenj za konkretno delovno me-
sto in da ne pozna lokalnega okolja ter socialne problematike kraja ter 
njegovih uporabnikov. Po drugi strani smo preučili tudi vlogo Martine 
Plazar in ugotovili, da ima poleg vseh zahtevanih pogojev še številne 
prednosti pred predlaganim kandidatom, ki se nanašajo na strokovnost, 
znanje in veščine, poznavanje socialne problematike lokalnega prebi-
valstva, kar je ključnega pomena za vodenje centra za socialno delo, 24-
letne delovne izkušnje na CSD Trebnje na področju socialnega varstva, 
zraven tega kandidatka uživa popolno podporo kolektiva CSD Trebnje 
in lokalne stroke, je namestnica direktorice CSD Trebnje in izhaja iz ob-
močja, ki ga pokriva CSD Trebnje. 
Komisija je soglasno dala Mateju Križaniču negativno mnenje in hkrati 
soglasno predlagala Občinskemu svetu, naj potrdi Martino Plazar za 
direktorico CSD Trebnje. 
Ker smo več kot očitno s to odločitvijo dregnili še v eno, vnaprej dogo-
vorjeno politično odločitev, se je začelo zapletati. 
Dne, 30. 7. 2008, je bila sklicana seja Občinskega sveta in na dnevnem 
redu, ki so ga poslali teden dni pred sejo, torej ko še ni bil znan sklep 
KVIAZ-a, je bila tudi točka dnevnega reda, kjer naj bi svetniki obravna-
vali oz. podali mnenje glede imenovanja direktorja CSD. Ker bi moral 
biti sestavni del gradiva tudi zapisnik komisije s sklepom o potrditvi 
Plazarjeve za direktorico, je župan brez vsakega pojasnila na sami seji 
umaknil točko iz dnevnega reda. 
Kasneje se je izkazalo zakaj. Z dnem 15. 7. 2008 je župan namreč po-
naredil !!! dokument, na katerem je napisal, da je KVIAZ zasedal in dal 
k imenovanju Mateja Križaniča pozitivno mnenje. Dobro je vedel, da 
je v listino, na kateri je njegov podpis in uradni pečat Občine vpisal 
lažne podatke, saj komisija takrat še sploh ni bila sklicana, ne o tem 
odločala.
To dokazuje politično vnaprej dogovorjeno kadrovanje v škodo vseh 
nas, hkrati pa je to hudo kaznivo dejanje ponareditve uradne listine s 
strani uradne osebe, za kar sem proti županu na Okrožno državno to-

žilstvo tudi podala kazensko ovadbo.
Takoj po seji, ki se je zaključila pozno ponoči, smo svetniki, ki predsta-
vljamo v občinskem svetu večino, podpisali izjavo, da podpiramo vse 
sklepe komisije. Takoj naslednji dan sta Občini Šentrupert in Mokro-
nog-Trebelno, katero območje tudi pokriva CSD Trebnje, sklicali dopi-
sne seje občinskih svetov in oba sveta sta soglasno sprejela enake sklepe 
kot trebanjska komisija, in sicer poziv ministrstvu, naj pri imenovanju 
upošteva mnenje lokalne skupnosti, stroke in kolektiva ter naj na to de-
lovno mesto imenuje domačinko in izkušeno strokovno delavko Marti-
no Plazar.
Poslušati argumente, npr. Povšiča, je zelo težko. Sam je imenovan v svet 
CSD, DSO,… saj je strokovnjak ne samo za komunalo, ampak očitno 
tudi za socialo, starostnike, zdaj pa slišim, da je tudi županov uradni sve-
tovalec za okolje in infrastrukturo. Prav. Ampak gospoda so izvolili tre-
banjski volivci in prav bi bilo, da bi zastopal njihove interese. Njegova 
izjava, da naj se že navadimo, da živimo v kapitalizmu, kjer odloča kapi-
tal in v tem primeru Ljubljana, ne vzdrži. Spregledal je dejstvo, da je v 
tem primeru lastnik država – mi – njeni  državljani, ne pa trenutni po-
litiki. Pri tem pozablja tudi, da pri imenovanju na ključna mesta na tako 
občutljivih področjih mora prevladati strokovnost in predvsem interes 
za dobrobit lokalne skupnosti, kjer zavod deluje, ne pa neko nagrajeva-
nje ali nastavljanje neizkušenega kadra iz Ljubljane. »Bo prišel en od 
zunaj, da stvari porihta«, je bilo rečeno. Ali potem svetnik Povšič meni, 
da je naš CSD na napačni poti in potrebuje inovativnega rešitelja iz pre-
stolnice, ki je do sedaj nadomeščal porodniške dopuste, delal na popol-
noma drugem delovnem mestu in prav gotovo ne ve, ne, kje je Šentlo-
vrenc, ne Rodine, ne Zabrdje, ne Trebelno, ne Zadraga ter drugih nekaj 
čez 220 vasi in naselij, še manj pa ve, kaj in kje so Hudeje. Ne ve, kje je 
tisti otrok, ki je bil ravnokar dan v rejništvo, ne, kje je tista družina, ki 
zaradi vedno večje revščine potrebuje takojšnjo pomoč, ne ve, kje je 
invalid, ki potrebuje asistenco,  kje je tisti starostnik, ki nima svojcev in 
ne more več skrbeti zase, ne, kje je tista mama, ki jo mož pretepa, ne, kje 
je nekdo, ki je alkoholik in potrebuje pomoč, ne, kje so tisti mladostniki, 
s katerimi je potrebno že danes delati, ne, kateri Romi imajo streho, ne, 
kateri Jurček noče hoditi v šolo ... Je pa res, da govori nemško in angle-
ško, kar pa tudi ni kar tako.  Sicer ne dvomim, da je na svojem delovnem 
mestu, ki ga opravlja sedaj, uspešen. Ampak le to nima nobene veze z 
vodenjem CSD.
Na isti julijski seji OS je bilo govora o dodatnih zaposlitvah v vrtcih.  
Žnidaršič je dal pobudo, da se poskušamo izogniti zaposlovanju za do-
ločen čas, ker je v Slovenji prav to pereč problem, saj je 75 % mladih do 
30. leta zaposlenih za določen čas, kar onemogoča mladim družinam, 
da si zagotovijo eksistenco, pridobijo kredite za stanovanja, nimajo 
primerne socialne varnosti … Pavlin in Povšič (z njima pa se je strinjal 
tudi župan) sta temu ostro nasprotovala, saj ja živimo v kapitalizmu in 
če so ti principi zaposlovanja dobri za podjetja, potem so tudi za drža-
vo …
Prav zanimivo pa bo poslušati naslednji mesec te iste ljudi, ko nas bodo 
nagovarjali, naj jim damo svoj glas na volitvah. Kako bodo naenkrat vsi 
socialno čuteči, kako se bodo naenkrat vsi borili za interese nas obča-
nov … Če ne bi bila zadeva tako resna, bi bila lahko celo malo smešna. 
In tako smo pri koncu ene izmed trebanjskih žalostnih zgodb. Zgodbe, 
v kateri so ključni ljudje zatajili in pozabili, zakaj so izvoljeni, kdo jih je 
izvolil in jih plačuje in kaj je njihovo poslanstvo. Zgodbi o političnem 
kadrovanju, uveljavljanju kapitalističnih načel na socialnem področju, 
ponarejanju listin in igrah, ki jih ne jaz ne Vi ne razumemo, vemo le to, 
da se igrajo na naš račun in v škodo vseh uporabnikov storitev CSD.  Le 
upamo lahko, da bo ministrica Cotmanova pred imenovanjem še en-
krat temeljito premislila in ne bo zanemarila vseh dejstev, ki govorijo v 
prid Plazarjevi, mnenju stroke in kolektiva ter mnenju vseh treh občin-
skih svetov kot najvišjih organov lokalnih skupnosti.

Špela SMUK, 
predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
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Ne bomo stali ob strani družbenih 
dogajanj
Jesenski predvolilni čas trka na vrata. Brusijo se že predvolilna  orožja. V 
DESUS jih ne brusimo, kajti vemo, da nam ne pripada vodilno mesto v 
oblastnih sferah. Hočemo pa biti v njih. Imamo naravno pravico in dol-
žnost. Stare kulture, na katerih sloni današnja civilizacija, so gojile soži-
tje vseh generacij in še posebej cenile modrost in znanje starejših gene-
racij. Če hočemo, da bo obstala, moramo to bistvo človeka ohraniti.
DESUS  ima dodelan volilni program, ki ga bomo na različne načine 
predstavili našim volivkam in volivcem. V našem volilnem okraju (nek-
danja občina Trebnje) bomo imeli 22 predvolilnih zborov, na katere va-
bimo vse, ki nas želijo slišati. Našo stranko bo v državi na volitvah v dr-
žavni zbor zastopalo 88 kandidatov za poslance naše stranke. V našem 
volilnem okraju nas bo zastopal naš dosedanji poslanec mag. Franc Žni-
daršič.
Mag. Franc Žnidaršič je kot človek in poslanec vreden vsega priznanja. 
S svojo pokončno držo,  doslednostjo in poštenostjo je s svojo majhno 
poslansko skupino dosegel marsikaj dobrega, ne samo za upokojence, 
ampak tudi za druge državljane. Naj omenim le nekaj teh uspehov: po-
pravek in usklajevanje pokojnin s plačami, izgradnja prizidka Doma 
starejših občanov v Trebnjem, hitra rekonstrukcija in dokončanje ceste 
Čatež – Moravče, zaustavitev hitre privatizacije zdravstva, popravek 
zakona o usklajevanju socialnih transferjev. Njegova zasluga je, da so 
tudi druge stranke prisluhnile problematiki upokojencev.

Zaradi vseh teh in drugih  njegovih dosežkov ter njegove ljudskosti je 
cenjen ne samo med upokojenci, ampak tudi med drugimi dobro mi-
slečimi ljudmi. So pa tudi ljudje, ki ne znajo ceniti njegovega dela. Tudi 
takšni so, ki jim je uspeh nekoga drugega napoti pri njihovem  vzpenja-
nju in bodo storili vse, da bi njegovo delo javno razvrednotili. 
Naš glavni cilj je, da v vladavini kapitala, v katero smo zašli, ohranimo 
socialno državo. Ideološko  nismo obremenjeni. V stranki imamo ver-
ne, manj verne in tudi nekdanje komuniste, ki niso nikomur storili nič 
hudega. Hočemo, da bodo naši otroci  srečni.
Dr. Jože Mencinger je o naši stranki dejal: DESUS poleg upokojencev 
predstavlja vse državljane, ki pa ob velikih delitvah družbenega produk-
ta v prid kapitala in na škodo dela ostajajo ob strani. Nočemo ostati  ob 
strani, zato gremo na volitve. Volite našega kandidata, kajti njemu po 
sedanjih izkušnjah lahko zaupamo. Tisti, ki hočejo na volitvah zmagati, 
nam bodo veliko lepega obljubljali, po volitvah, pijani od zmagoslavja, 
pa tudi veliko obljub pozabili. O tem smo se žal že večkrat prepričali.

Štefan Kamin

Laži in majhne podlosti
S težavo smo se odločili, da odgovorimo na dva članka (Dolenjski list, 19. 
6. 2 008 in Glasilo občanov z 20. junijem 2008), vendar pa so člani Turi-
stičnega društva Trebnje le bili mnenja, da je potrebno na cinizem v član-
kih le odgovoriti. Gorazd Marinček se je kar »lepo razpisal« o predsedni-
ku Turističnega društva, hkrati pa se brez licence šel »odvetnika« za Špelo 
Smuk.
Kdo pravzaprav pa je Gorazd Marinček, DROT! Ali ga Trebanjci pozna-
mo? Kaj pa je že naredil tako pomembnega za naš kraj, da lahko zliva 
gnojnico na Turistično društvo. Društvo za razvoj in oživitev Trebnjega 
– kje pa se vidijo rezultati vašega dela? 
Člani Turističnega društva smo se po svojih močeh in znanju trudili, da bi 
prireditev Iz trebanjskega koša izpeljali čim bolj kvalitetno, pestro in zani-
mivo za vse starosti ter seveda zabavno tako za Trebanjce kakor širše za 
obiskovalce Slovenije. Nikoli nismo poudarjali, da smo najboljši; vsak ima 
lahko svoje mnenje, da bi bil program KOŠA lahko še boljši, še bolj 
izviren.V društvu smo odprti za vse ideje, v svoje vrste si želimo vsakogar, 
ki je pripravljen s svojimi idejami in prostovoljnim delom prispevati h 
kvaliteti našega programa.
Trebanjski koš je le eden od dejavnosti društva, ki je sprejel zelo pester in 
deloven program. Zato nas žaljenje s strani posameznikov, ki nikoli niče-
sar ne naredijo brez plačila, bolijo. Za pripravo KOŠA so morali člani dru-
štva dati mnogo svojega prostega časa, prevoženih je bilo mnogo kilome-
trov z lastnimi vozili, da ne poudarimo, da je mnogokrat bilo delo stresno, 
predvsem za predsednika društva, ki je bil odgovoren za varno in uspe-
šno izpeljavo prireditve. Dušan Mežnaršič se ni sam javil za predsednika 
društva, temveč ga je pregovorila Špela Smuk.  Marsikdaj se sam nase jezi, 
da je »podlegel« prepričevanju, vendar nalogo predsednika izvaja resno 
in odgovorno, saj mu člani zaupajo in mu nudijo vso podporo. Gorazd 
Marinček v člankih zagovarja Špelo Smuk, ki je poslovodja DROTA. 
Toda g. Marinček, ali smo mi Špelo Smuk kdaj »napadali« po časopisih? 
Kadar smo se o njej pogovarjali, je bilo to javno, na sestanku društva, kjer 
ima vsak pravico povedati, kar misli, da ni dobro za društvo. »Trače«, ki 
vam jih kdo »trosi«, pa vi sprejemate in nas napadate. Kaj pa imate vi z 
našim društvom! Mogoče le to, da je članica društva vaša žena. Špelo 
Smuk mi še vedno vodimo kot članico društva in ko smo jo predlagali za 
dobitnico KOŠA, je bilo to iskreno in v zahvalo za njen trud in prizadeva-

nje, saj je v preteklosti uspešno vodila prireditev Iz trebanjskega koša.
Moramo vam še odgovoriti glede stojnic. Ves čas ponavljate, da zaradi 25 
EUR, kot ste nam zaračunali za stojnice, niste »ogrozili izvedbo priredi-
tve«. Res je niste, vendar bodite do bralcev drugič bolj pošteni. Vsaka stoj-
nica je bila na dan res le 25 EUR, vendar pa smo mi morali DROTU pla-
čati 750 EUR za tri dni. To pa je že denar – skoraj dve »penziji«, ki ste jih 
zaslužili v treh dneh. Komu pa so bile namenjene stojnice? Brezplačno so 
bile namenjene Društvu podeželskih žena Tavžentroža, kjer je lahko med 
drugimi prodajala tudi vaša žena. Bile so namenjene izdelovalcem košev, 
humanitarnim društvom, policiji za preventivno delovanje občanov  ...    
Nimamo namena polemizirati tudi glede drugih vaših pripomb. Tudi ne 
glede predsednika države, ki se nam je opravičil in poslal prijazno pismo. 
Želimo vam le sporočiti, dati možnost, da se v naslednjem letu DROT 
javi na JAVNI RAZPIS OBČINE TREBNJE, za organizacijo prireditve Iz 
trebanjskega koša. Mi pa se bomo prireditve udeležili in se od vas učili, 
kako je potrebno izpeljati prireditev, ki bo bolj verodostojna in bolj iskre-
na! Verjemite nam, spoštovani člani DROTA, zelo nas boste razbremeni-
li, mi pa se bomo lahko v tem času posvetili drugim programom društva. 
Trebanjski koš ni »last« Turističnega društva, zato vam prepuščamo tistih 
12.000 EUR iz občinskega proračuna, pa izpeljite program tako, da boste 
zadovoljili vse Trebanjce. Naj se DROT izkaže, da bo »oživil« Trebnje.  

Člani Turističnega društva
Dušan Mežnaršič – predsednik         
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Čebele izginjajo danes, 
kdo bo jutri …?
Naša mlada demokracija se tudi z izumiranjem čebel približuje 
razvitim in dolgotrajnim demokracijam, kot sta Italija in Združe-
ne države Amerike. Tam na razvitem severu v času cvetenja sa-
dnega drevja pokličejo vzrejevalce čebel z manj zastrupljenega 
juga, kupijo toliko panjev, da lahko čebele v nekaj dneh oprašijo 
cvetove in poginejo. Čebele namreč. Več kot nekaj dni ne morejo 
preživeti zaradi strupov v tleh, na rastlinah in v ozračju. Pravza-
prav bi isto lahko opravil leteči kosmati strojček. Menda že delajo 
na tem.
Res idealno. Nemoteno se lahko prodaja strupe za rastline, ško-
dljivce in zemljo, vodo in zrak, nemoteno se lahko te strupe še 
naprej uporablja, zdravniki in pogrebniki imajo dovolj dela.
Pridelki so lepi, barviti, vabljivi, kot jabolko čarovnice iz pravljice 
Sneguljčica in sedem palčkov.
Ampak še hitreje moramo v razvite in dolgotrajne demokracije! 
Ni dovolj, da smo z bojnimi strupi, ki so preprosto dostopni, za-
svinjali deželo po dolgem in počez, dajmo jo zastrupiti in okužiti 
še z gensko spremenjenimi organizmi (GSO). Čebele bodo še hi-
treje umirale, saj strupeni gen v koruzi ne loči med škodljivo koru-
zno veščo in koristno čebelo.
PS.: Od junija, ko smo gornje zapisali, je država nekaj strupov pre-
povedala, zaostrila pogoje uporabe za preostale dovoljene strupe 
in čebelarjem omogočila odškodnino za izgubljene panje. Nekaj 
malega je storjeno. Nihče pa ne zna pojasniti, kam so letos izginili 
čmrlji, sršeni in ose, za katere rejci in država ne skrbijo. Nam nara-
va želi še kaj povedati?!

Gorazd Marinček, ekološki kmet

Dobili smo regres
Ko poslušaš poročila na raznih kanalih TV, so včasih tako različna in 
zavita v lep celofan, da te premoti. Ko pa se poglobiš v vsebino slišane-
ga, te prevzame tesnoba, skrb, kaj vse še čaka slovenskega delavca, dija-
ka, upokojenca?
Upokojenci smo dobili regres. Novica! Večji od lanskega leta je za nekaj 
procentov, kar v realnosti pomeni polovico manj procentov od infl acije 
in več kot polovico manj za kolikor so zrasle cene. Avtobus, vlak, biva-
nje, turistična taksa! Pa smo tam! Kje? Pred dilemo  iti ali ne iti na morje 
ali zdravilišče. Morda bi zneslo za nekaj dni ( največ teden) toda kaj, ko 
regres ni dovolj. Govorim o tistih, ki imajo manj kot 500 evrov dohod-
ka, v mislih imam osebni dohodek ali pokojnino.
Kako naj si delavec s takim OD privošči dopust (ni več sindikalnih do-
mov ali prikolic), ima pa družino, šolarje ali študente in zadrega je še 
večja. Če gremo na dopust bo jeseni zmanjkalo za učbenike, kurjavo, 
nujna nova oblačila in obutev. Nekateri gledajo na upokojence, kot na 
odvečno ljudstvo, ki samo jemlje in razpoke v odnosih med generacija-
mi se večajo.
Je družbi sploh mar ljudi na robu? Je menedžerjem mar kako spočiti in 
sproščeni bodo njihovi delavci, je kje menedžer, institucija, ki bi dogaja-
njem, da je mnogim vedno slabše obrnila v drugo smer poti, smer, ki ne 
bi peljala k razslojevanju. Bo kdo rekel, da naj pravice, ki so bile morajo 
ostati? Mar je res tako težko dati pošteno plačo za pošteno delo. Vedno 
nas primerjajo s tujino. Delovna sila v azijskih državah je cenejša, poza-
bijo pa povedati, da je tam standard v zaostanku z napredkom človeških 
dobrin in koeksistence. Skoraj nikoli niso omenjene skandinavske deže-
le ali države kjer je za določeno delo tudi trikrat večji osebni dohodek, 
lažje življenje, boljši pogoji dela, študija i.t.d.
In če bi se poslanci in svetniki  v občinskih svetih več ukvarjali z resnič-
nimi problemi ljudi(delavcev, študentov, dijakov, upokojencev) bi bilo 
problemov veliko manj in življenje znosnejše. Je res treba vedno iskati 
razprtij, prerekanj, ki ustvarjajo slabo voljo in onemogočajo dobro delo. 
Poslanci in svetniki bi morali misliti na ljudi zaradi katerih so na izvolje-
nih mestih. Stranke bi morale več misliti na širše množice, ne le na ozek 
pogled svoje stranke. V takih pogojih ljudstvo peša in omahuje pot tovo-
rom novih in novih jemanj. V bitki za dobrobit in napredek ljudstva bi 
morali iti z roko v roki. Mlajši bodo nekoč stari, še mlajši bodo nekoč 
starši, v kakšne čase je usmerjen ta naš delavski in študentski življenjski 
tok? Humanost, solidarnost, strpnost, o tem se veliko govori, a je vendar 
teh vrlin v resničnem življenju vedno manj, vedno hitreje se potiskajo v 
pozabo v zgodovino. Ustavite vlak! Naj izstopijo dobrine, ki so nekoč 
naše že bile in skušajte prisluhniti ljudskemu glasu, ne le poslušati, am-
pak resnično slišati, o tem razmišljati in se človeško pogovarjati. Skupna 
naloga bi morala biti, da bi bil veliki regres do 500 evrov plače ali pokoj-
nine in da bi morala biti najnižja plača delavca najmanj 500 evrov.
Za regres si bomo kupili 300 litrov kurilnega olja in nekaj malega bo 
treba dodati. Lahko bomo kupili 4 kubične metre drv in spet bomo mo-
rali k regresu dodati od pokojnine ali plače. Kakšno bogastvo, kakšna 
blaginja?¨!
Država pa je sklenila poslati nekaj vojakov in policajev na romanje v Lo-
urd. Kakšno romanje? Morda pa je le izlet. Romanje naj bi bila pot poko-
re, žrtvovanja v trudu in odrekanje,za očiščenje in oprostitev slabih del, 
pomoč pri sprejemu trdnih sklepov, da bomo boljši! Pa bodo res? 
Morda pa bi namesto vojakov in policajev, ki bodo odšli na romanje,  
poslali nekaj deset  ali sto otrok na morje vsaj za nekaj dni. Ljudje so 
prepričani, da bi bile take odločitve tudi lourdska mati božja bolj vesela. 
Pa kdo bi se oziral » na tiste tamale«? časi, ko so nas učili solidarnosti, 
humanosti, so žal preteklost. Mnogi občutijo, da velja le denar, denar pa 
ni važno, če se ob tem zajedajo pravice, važno je le, da imajo eni mnogo 
preveč, za tiste, ki zaslužijo malo, imajo manj, pa bo morda poskrbel 
dobri Bog. 
Za vse tiste, ki imajo kljub vestnemu delu manj kot 500 evrov plačila ali 
pokojnine sem iz skrbi za jutri iz pripovedi ljudi zbrala ta opažanja in 
občutke.

Pavlina Hrovat
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Prosimo, ne zazidajte nas!
Dom starejših občanov Trebnje. Kako ponosni smo bili Trebanjci, ko nam 
ga je uspelo zgraditi. Malo izven centra, na prijetno dvignjenem zelenem 
gričku.
»V njem bi pa tudi jaz želela preživeti zadnje dneve svojega življenja, če bo 
potrebno«, sem si govorila.
Danes. V letošnjem letu sem se večkrat sprehodila okoli doma. Nisem 
mogla verjeti. Kje so urbanisti, kje so svetniki, župan … in še kdo? Dom je 
skoraj zazidan. Kje bo park, kje drevesa, zelenice, klopce in še marsikaj, 
kar bi ljudem v domu prineslo veselje in sprostitev? Človek v domu ne 
potrebuje samo štirih sten, marsikdo še zmore ven, da se sprehodi, poslu-
ša ptičke, objame drevo, stopa po travi, opazuje živali …
Stopim v dom. Včasih svetloba, sedaj me že pri recepciji objame tesnoba. 
Nov prizidek, prislonjen na okno. Grem v sobo, da obiščem oskrbovanko. 
Starejša, a še mnogo volje do življenja je čutiti v njej.
»Greste kaj ven? Vem, da ste kmečka ženska in ste velik del življenja pre-
živeli v naravi.« 
»Kam? Pol leta se nisem sprehajala zunaj; cesta, igrišče, gradnja, beton – le 
nekaj klopic.«
Zamislim se. Saj je res tako. Tudi ko bo gradnja končana, ne bo veliko 
bolje. Igrišče je v naselju potrebno, vendar ne ob domu. Potrebno bi bilo 
razmišljati o drugem prostoru. V bližini je še nekaj nepozidanega. Pravijo, 
da je zemlja občinska. Ali boste tudi to pozidali, vi, ki odločate o vsem, ki 
mislite, da imate vse prav, ki ste tako tržno naravnani? 
Zapomnila sem si misel, ki velja za dom ali za naše zadnje počivališče in 
se zamislite nad njo:
TAM KJER STE ZDAJ VI
SMO BILI NEKOČ MI
IN KJER SMO SEDAJ MI
BOSTE NEKOČ TUDI VI.
Ne glejmo na denar, ne na to, kdo bo močnejši – levi ali desni. Stopimo 
skupaj in naredimo za domom park, zelenice – kolikor je zemlje še ostalo. 
Naši zanamci bodo hvaležni za to, kar boste storili.
Ne zdrahe, ostanejo le dobra dela in dejanja.

S.M.R.

Prepovedana droga - konoplja

O B V E S T I L AObvestilo o javnem pozivu in o 
javnem razpisu 
Občinska uprava obvešča, da je od 4. avgusta na spletni strani Občine 
Trebnje objavljen Javni poziv za vzdrževanje vojnih grobišč in spome-
nikov NOB ter spominskih obeležij v občini Trebnje. Vse zainteresira-
ne vabimo, da se prijavijo do konca septembra. 
Prav tako je na spletni strani objavljen 2. javni razpis za izbor in sofi -
nanciranje izvajalcev letnega programa športa v letu 2008, in sicer za 
programe investicij v športne objekte ter kakovostnega športa. Rok za 
prijavo je 8. september.  

Dodatne informacije: Občina Trebnje, Oddelek za družbene dejavno-
sti: 3481-126, 3481-133.  

Podelitev priznanja Lojzetu 
Peterletu
Upravno sodišče Republike Slovenije je 13. 8. 2008 je zavrnilo tožbo 
bivšega župana Cirila Pungartnika, s katero je izpodbijal sklep Ob-
činskega sveta Trebnje z dne 6. 6. 2006 oziroma 24. 7. 2006, da se 
podeli priznanje častnega občana Lojzetu Peterletu. Župan občine 
Trebnje Alojzij Kastelic bo omenjeno priznanje podelil  Lojzetu Pe-
terletu v septembru 2008. Predlog za priznanje je pripravilo Kultur-
no društvo Trebnje.

Zaseg prepovedane droge
Policisti Policijske postaje Trebnje bodo na Okrožno državno tožil-
stvo Novo mesto podali kazensko ovadbo zoper 29-letnega moškega 
in njegovo leto dni mlajšo partnerico, doma iz okolice Trebnjega, ki 
sta utemeljeno osumljena storitve kaznivega dejanja neupravičene 
proizvodnje in prometa z mamili. Na podlagi odredbe Okrožnega 
sodišča Novo mesto so policisti 17. 7. pri njiju opravili hišno preiska-
vo. Našli in zasegli so večjo količino prepovedane droge – konoplje, 
na vrtu poleg stanovanjske hiše pa so našli tudi 615 dobro negovanih 
sadik konoplje.   

Skupaj za varnost
Vaša policija

V Občini Trebnje je pestro
Zadnje seje občinskega sveta so spet pokazale, kako deluje leva 
»programska« koalicija, ki jo vodita LDS in DeSUS. Nikakor ne mo-
rejo doumeti, da je LDS močno izgubila na volitvah 2006 in zato ne 
more več biti tako, kot so bili navajeni 16 let. Ker imajo okoli sebe 
satelite, jim pri glasovanju uspe. Sateliti pa se ne zavedajo posledic in 
dejstva, da jih vlečejo za nos. Z dnevnega reda seje so zmetali važne 
točke, ki koristijo razvoju občine Trebnje. Bili so celo proti proraču-
nu, v katerem so bila sredstva za nakup zemljišč za industrijsko cono 
na Mirni. Proti so bili celo svetniki z Mirne, vsi jih poznate. 
Iz zadev, ki se jih ne tičejo, kot je imenovanje direktorja socialnega 
zavoda, katerega lastnik je država, pa bi radi naredili politično zgod-
bo. Našel sem tudi dokument, ki dokazuje, kako je Jevnikar Franc 
(LDS) kot predsednik nadzornega sveta Komunale pomagal bivše-
mu članu uprave, da je prišel do 70.000,00 EUR bruto denarja, na-
mesto da bi Komunali vrnil 5.240,00 EUR. 
V občinskem proračunu je veliko fi nančnih sredstev, namenjenih 
javnim investicijam v vse dejavnosti. Krajevnim skupnostim je na-
menjeno mnogo več sredstev kot pred leti. Problem pa je poraba 
sredstev s strani porabnikov, saj mora poraba denarja teči po Zako-
nu o javnih naročilih, ki zahteva veliko znanja, dela in odgovornosti. 
Poglejmo samo Komunalo. Do konca julija 2008 so porabili le 4,1 % 
sredstev za gradnjo, za izdelavo novih projektov pa nič. Županu sem 
predlagal, naj ukrepa, saj sedanja politična navezava akterjev v Ko-
munali ne prinaša rezultatov. 
Na podlagi javnomnenjskih anket in drugih podatkov me je predse-
dnik SDS Janez Janša predlagal za poslanca v Državni zbor RS, Izvr-
šilni odbor SDS pa je mojo kandidaturo soglasno potrdil. Za ponu-
jeno kandidaturo in korektno podporo sem se predsedniku Janši in 
stranki SDS iskreno pisno zahvalil in dal prednost drugemu kandi-
datu, ki ga podpira Franc Hribar. Anketiranim volivkam in volilcem 
pa se iskreno zahvaljujem za visoko podporo v anketah. 

Jože Povšič, občinski svetnik Občine Trebnje
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Prireditev ob Baragovem dnevu
Konec junija je v Trebnjem v organizaciji Kulturnega društva Trebnje po-
tekalo slovesno praznovanje Baragovega dneva – spominskega dneva 
Občine Trebnje. Na akademiji je bila slavnostna govornica državna po-
slanka Marjeta Uhan.
V petek, 27. junija 2008, je bila ob 19. uri slovesna maša v župnijski cer-
kvi Marijinega Vnebovzetja Trebnje, ki jo je vodil novomeški škof msgr. 
Andrej Glavan skupaj z dekanijskimi in drugimi duhovniki (na sliki). 

Sledila je slavnostna akademija ob Baragovem dnevu v Kulturnem domu 
Trebnje. Zdravljico je zaigral David Kocjan, prof. Glasbene šole Trebnje. 
Program je povezoval Marko Šalehar, vse prisotne je nagovoril župan 
Alojzij Kastelic.
Slavnostna govornica državna poslanka Marjeta Uhan je med drugim 
povedala:  »Nocojšnji večer se še posebej spominjamo nadškofa Šuštarja, 
ki je pred enim letom zapustil zemeljsko življenje, ravno na dan, ki je po-
svečen Baragu, katerega velik častilec je bil, na dan Petra in Pavla, ko je 
leta posvečeval slovenske fante v duhovnike. Njegova dejanja bodo ostala 
večno med nami, kajti njegovo življenje je bilo polno dejanj, ena sama 
žrtev za slovenski narod, z namenom, da bi ohranil svojo identiteto: kr-
ščanstvo in slovenstvo. » Ker Baragov dan praznujemo ob dnevu sloven-
ske državnosti, se je Uhanova dotaknila tudi zgodovine slovenske države 
in nekaterih aktualnih dogodkov: “Pot v slovensko državno samostojnost 
je bila dolga in trnova, vendar so se v preteklosti vedno našli pogumni in 
odločni posamezniki, ki so razumeli znamenja časa in s svojo odločno 
voljo niso klonili malodušju … Prav nadškof Šuštar je eden tistih sloven-
skih mož, ki je ljudi pozival na referendum za odločitev za slovensko dr-
žavo. Ljudi je opozarjal na njihovo odgovorno nalogo na političnem po-
dročju, pri sodelovanju na področju šolstva in vzgoje, pri reševanju 
socialnih in gospodarskih vprašanj.«
Župan Alojzij Kastelic je podelil priznanja Občine Trebnje zaslužnim ob-
čanom: Branetu Selanu, Jožetu Mandlju, Dragici Hazdovac; naziv častni 
občan pa si je prislužil dolgoletni nosilec Tabora likovnih samorastnikov 
Janez Gartnar. V kulturnem programu je poleg prof. Davida Kocjana na-
stopil še prof. Boris Bizjak, oba iz Glasbene šole Trebnje.
Ob 21. uri se je dogajanje preselilo v Baragovo galerijo. Magister Relja Tu-
rudič je številno publiko ob zvokih kitare vpeljal v tretji del slovesnosti. 
Dr. France M. Dolinar, avtor razstave in spremljevalnega kataloga, z na-
slovom »Božjo voljo spolnjevati – Življenjska pot dr. Alojzija Šuštarja« je 
skozi posamezne etape predstavil pomembne mejnike v življenju lju-
bljanskega nadškofa in slovenskega metropolita dr. Alojzija Šuštarja, med 
drugim tudi Šuštarjevo pomembno vlogo v osamosvojitvi Slovenije. Raz-
stavo, ki bo v Baragovi galeriji na ogled še do sredine septembra, je slove-
sno otvoril novomeški škof msgr. Andrej Glavan.

Ivanka Višček

Foto: Studio 5 Mirna

Pohod po Baragovi pohodni poti 
Baraga je bil goreč duhovnik, zaveden Slovenec, pravnik in lingvist, ki 
je moral včasih hoditi po več dni, da je prišel do svojih, kot jim je sam 
večkrat ljubkovalno rekel »moji divjaki«. 
Tako kot je s svojimi knjigami in dušno pastirskim delovanjem spremi-
njal ljudem življenje v Sloveniji in drugod po svetu, to dela tudi danes. 
Zanimiva mi je izkušnja gospe z lanskega pohoda, ki je rekla, da je po 
tem pohodu na novo v polnosti zaživela. Letošnji pohod po Baragovi 
pohodni poti se je odvijal v soboto, 28. junija, in je bil že 13. po vrsti. 
Udeležilo se ga je 75 pohodnikov in 4 tekači DTM Trebnje. Pohod smo 
pričeli zjutraj v Trebnjem pred cerkvijo, kjer sta nam na harmoniko 
zaigrala Aljaž Hrastar in Gregor Drčar, ob stojnici pa so za prijave po-
skrbele Emiljana Pavlin, Maja Sušin in Antonija Rot. Sledil je blagoslov 
pohodnikov, ki ga je opravil župnik Miloš Košir, v imenu trebanjskih 
skavtov nas je nagovoril Uroš Primc, v imenu Občine Trebnje Jože Po-
všič in v imenu KD Trebnje Ivanka Višček. Na poti smo si ogledali raz-
stavo v Baragovi galeriji, posvečeno nadškofu dr. Alojziju Šuštarju. Pot 
nas je vodila preko Odrge na Trebni vrh in od tam na Vrhtrebnje, kjer 
smo zapeli dve pesmi, si ogledali cerkev in se pokrepčali z dobrotami, 
ki sta jih pripravila Janez in Tatjana Smolič. V Šahovcu smo v cerkvi 
zapeli dve pesmi, otroci pa so pozvonili na zvonova. Na poti do Dobr-
niča nas je pogostil Alojz Zupančič. Prihod v Dobrnič pa je bil izredno 
svečan, saj so nas pričakali pritrkovalci, ki so iz zvonov izvabili lepe 
melodije. V cerkvi nas je pozdravil župnik Florjan Božnar. Pot smo na-
daljevali skozi  Vavpčo vas mimo Železnega do Knežje vasi, kjer smo si 
ogledali cerkev in zapeli pesem. Pogostili pa so nas tudi domačini, še 
posebej sta se potrudili Joži Čeh in Stanka Zaletelj. Pot smo nadaljevali 
do Male vasi, kjer so nas pričakali Martina Lah, Olga Smolič in Pavle 
Rot z malico ter osvežilno pijačo za mize in klopi pa sta poskrbela Da-
mjan Smolič in Martin Lah. Med malico so nam zapele Ragle, ki so 
nam v prelepem okolju čudovito približale slovensko ljudsko glasbo. V 
Mali vasi so nam na stojnicah domačini predstavili domače obrti. 
Vsak pohodnik in tekač je prejel v spomin majico Baragove pohodne 
poti in zvitek s kratkim opisom življenja našega svetniškega kandida-
ta. Nekateri pohodniki so v Mali vasi zaključili pohod in se z organi-
ziranim avtobusom odpravili V Trebnje, drugi pa smo se odpravili na 
ogled Jurjeve domačije na Občinah. Tam nas je pričakala skrbnica 
Alenka Lamovšek, ki nam je predstavila življenje na domačiji skozi 
zgodovino in dejavnostmi na njej danes. Po ogledu domačije se nas je 
večina odpravila z avtobusom v Trebnje, nekateri pa so pot nadalje-
vali peš in so tako sklenili 18 kilometrski obroč Baragove pohodne 
poti. Z velikim občudovanjem sem spremljal otroke in starejše, ki so 
imeli tudi zdravstvene težave, kako so pogumno in z dobro voljo pre-
magovali pot. Vzdušje med pohodom je bilo enkratno, tako da že 
veselo pričakujemo naslednjega. 

Uroš Primc

Foto: Studio 5 Mirna
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Sprejem odličnjakov pri županu
Župan Občine Trebnje Alojzij Kastelic je ob zaključku šolskega leta učence, 
učitelje in ravnateljice nagradil za njihovo znanje, delo in ustvarjalnost. 
Učenkam in učencem je podelil nagrade za zlata priznanja iz znanja, za 
posebne dosežke s področja športa in glasbe ter za dosežke po predlogu 
šole. Nagrade so prejele tudi ekipe za športne dosežke, 38 učencev pa je 
prejelo spominsko plaketo za odličen uspeh v vseh letih šolanja. Posebej je 
pohvalil vse mentorje, učitelje in ravnateljice treh osnovnih in glasbene šole.  
Na uradnih tekmovanjih iz znanja na državnem nivoju je v šolskem letu 
2007/2008 zlata priznanja osvojilo 15 učenk in učencev, in sicer na nasle-
dnjih področjih: sedem zlatih priznanj na državnem tekmovanju mladih 
tehnikov, tri iz matematike, kemije in iz znanja o sladkorni bolezni, dve iz 
biologije, nemščine in angleščine ter eno iz zgodovine, fi zike in vesele šole. 
Ti učenci so bili: iz OŠ Mirna Alja Pungerčar,  Maruša Stare, Kristina Gre-
gorčič in Tena Žužek, iz OŠ Trebnje Katja Marinčič, Matevž Marinčič, Ma-
tjaž Vovko, Gregor Kek, Mitja Mandelj, Tomaž Kolenc, Simon Vrhovec, 
David Gliha in Blaž Potokar ter iz OŠ Veliki Gaber: Mitja Oven in Maruša 
Gliha. 
Na področju športa so iz OŠ Mirna medalje v individualnih disciplinah do-
segli Urban Turk,  Blaž Zaplotnik in Jan Bon Brzin ter ekipe v badmintonu, 
smučarskem teku in biatlonu ter ekipa v veleslalomu. Iz OŠ Trebnje je 
Manca Pintar dosegla 2. mesto v skoku v višino, ekipno pa so učenci dosegli 
tretje mesto v rokometu in streljanju z zračno puško ter zlato priznanje v 
šolskem plesnem festivalu. Na OŠ Veliki Gaber sta Klemen Dremelj in Mi-
tja Oven dosegla  medalji v teku na 600 in 300 metrov. 
Glasbena šola Trebnje. Priznanje sta prejela 2 učenca in njuna mentorja: 
učenec Matej Kravcar, ki je na 37. državnem tekmovanju mladih glasbeni-
kov Slovenije prejel zlato plaketo in 3. nagrado in njegov mentor Igor Hri-
bar in učenec Grega Drčar  za posebne dosežke v glasbeni šoli.
Grega Drčar je z odličnim uspehom zaključil štiri razrede harmonike in 
šest razredov diatonične harmonike.  V času šolanja se je udeleževal tekmo-

vanj iz diatonične harmonike in prejel 5 zlatih priznanj, na mednarodnem 
tekmovanju iz diatonične harmonike pa je v letu 2007 prejel 2. nagrado in 
srebrno plaketo,  njegov mentor: učitelj Miroslav Dizdarevič.
Vse tri osnovne šole so predlagale raziskovalne naloge iz zgodovine, za ka-
tere so učenci prejeli dve zlati in eno srebrno priznanje. 
Odličnjakov v vseh letih šolanja je bilo na OŠ Mirna 10, in sicer: Alja Pun-
gerčar, Elvira Žagar, Jože Stare, Katja Tratar, Kristina Gregorčič, Maruša Sta-
re, Renata Bevec, Sara Gregorčič, Tena Žužek in Urban Turk, na OŠ Treb-
nje 24, in sicer Ana Hribar, Darja Gačnik, Domen Potočnik, Dominika 
Peskar, Enej Butkovec, Jure Ratajc,  Lea  Požes, Maja Zupančič, Maja Ho-
stnik, Manca Pintar, Manca Kukenberger, Maruša Germovšek, Mateja Ma-
kše, Matevž Marinčič, Matic Mihevc, Matic Uhan, Nastja Hajdinjak, Nika 
Lužar, Sebastian Pepelnak, Špela Razdrh, Tina Hajdinjak, Urh Pucihar, Ve-
ronika Gabrijel in Žiga Falkner ter na OŠ Veliki Gaber: Dejan Štepec, Katja 
Vozelj, Maja Grden in Mitja Oven. Vsi so prejeli plaketo in se vpisali v zlato 
knjigo Občine Trebnje. Župan se je ob koncu zahvalil vsem ravnateljicam 
treh osnovnih šol in ravnateljici Glasbene šole Trebnje. Posebej je pohvalil 
izjemno generacijo posameznikov in izrazil upanje ter vzpodbudo, da bodo 
učenke in učenci tudi prihodnjih generacij tako prizadevni in uspešni. 

VJ

Učenke in učenci, ki so zaključili OŠ v Trebnjem z odličnim uspehom v vseh 
letih šolanja z županom Alojzijem Kastelicem.  Foto: Marko Kapus
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4. srečanje konjenikov
Vaščani Krtine in okoliški konjarji, ki smo včlanjeni v Turistično ko-
njeniško društvo (TKD) Krtina, smo 26. 7. 2008 že četrto leto zapored 
priredili srečanje konjenikov. 
Na otoku, ki ga oblikuje reka Temenica, se je zbralo cca 80 konjenikov 
iz bližnjih in tudi bolj oddaljenih krajev in več kot 500 obiskovalcev. 
Poleg domačih članov TKD Krtina so prijahali še člani Konjerejskega 
društva Radohova vas, Turnske konjenice, Konjenice Marka Marna, 
Valvasorjeve konjenice, Konjeniškega kluba Andrejev ranč, Konjeni-
škega kluba Šentrupert ter Kukenberški konjeniki in Konjeniki iz Gro-
suplja. Srečanje se je pričelo s slavnostno povorko in blagoslovom 
konj, ki ga je podelil domači župnik g. Jože Erjavec. 
Glavna zanimivost srečanja sta bili tekmovanji v natikanju Krtinske 
deteljice in v spretnostnem jahanju. V natikanju deteljice je sodelovalo 
22 konjenikov. Zmagal je Jure Sitar iz Trebnjega, drugi je bil Marko 
Marn s Hudej, tretji pa Marjan Možina z Velike Loke. V spretnostnem 
jahanju se je pomerilo 17 konjenikov. Zmagala je Kaja Pajk iz Šentvida 
pri Stični, drugi je bil Borut Kovačič s Primskovega, tretji pa Tomi 
Špendal iz Dolenjih Praproč. Zmagovalka je jahala na kobili Triny, ki je 
bila kot žrebička na krtinskem srečanju konjenikov pred dvema leto-
ma podeljena kot glavna nagrada srečelova.

Čeprav nas je presenetil močan naliv, smo tekmi izpeljali do konca. 
Obiskovalci so pogumno bodrili nastopajoče, med deževnimi nalivi 
pa se zabavali pod šotori. Na poskočno glasbo ansambla Sreča smo 
tudi zaplesali po blatnem plesišču.
V zgodnjih jutranjih urah so se najbolj vztrajni poskusili še v tekmi 
metanja podkve. Največkrat je zadel Matej Zupančič z Male Loke, 
drugi je bil Jože Rajnar iz Šentlovrenca, tretji pa Stane Rajnar iz Krtine. 
Letošnji glavni in edini dobitek srečelova – enoletni žrebiček Fonzy je 
dobil nov dom na Velikem Vidmu. 
V pripravo in izvedbo prireditve je bilo vloženega ogromno prosto-
voljnega dela in dobre volje članov TKD Krtina, pomagalo pa je tudi 
veliko posameznikov ter podjetnikov iz okolice s svojimi prispevki, 
katerim se še enkrat zahvaljujemo. Številni in zadovoljni obiskovalci 
pričajo o uspehu prireditve, zato pričakujemo, da se ponovno snide-
mo na 5. srečanju konjenikov Krtina 2009.

predsednik TKDK
Alojz Rajnar

Gasilske novice
• V ponedeljek, 18. 8. 2008, se je na klic Gasilske zveze Slovenije, da 
rabijo pomoč na Ptuju pri odpravljanju posledic neurja, odzvalo 21 
gasilcev in 1 gasilka iz Gasilske zveze Trebnje (10 iz OGP Trebnje, 12 
iz OGP Mokronog-Trebelno). 
• Prostovoljno gasilsko društvo Sveti Križ bo gostitelj 4. srečanja ve-
teranov in veterank Gasilske zveze Trebnje, ki bo potekalo 29. avgu-
sta od 15. ure dalje pri tamkajšnjem gasilskem domu. 
• Mladinska komisija pri Gasilski zvezi Trebnje bo 13. septembra or-
ganizirala  6. mladinski kviz Gasilske zveze Trebnje, ki bo tokrat po-
tekal v občini Šentrupert v Osnovni šoli dr. Pavla Lunačka. 

Regijsko tekmovanje v oranju

Strojni krožek Temenica-Mirna je na posestvu Dob pri Slovenski vasi v 
soboto, 2. avgusta 2008, v sodelovanju s KGZ Trebnje in občinami Treb-
nje, Šentrupert in Mokronog-Trebelno, organiziral 31. regijsko traktorsko 
tekmovanje v oranju. Udeležilo se ga je 17 tekmovalcev iz dolenjske regije 
in je potekalo v dveh kategorijah: plugi krajniki in obračalni plugi. V kate-
goriji plugi krajniki se je najbolje izkazal Andrej Murn, 2. mesto je zasedel 
Jože Verce, 3. mesto pa Anton Kukenberger, vsi trije so predstavniki naše-
ga SK. V kategoriji plugi obračalniki pa je 1. mesto zasedel Igor Pate (SK 
Novo mesto), 2. mesto Toni Kukenberger (SK Temenica-Mirna), 3. me-
sto pa Mitja Dolinšek (Kmetijska šola Novo mesto). Prvouvrščena se bo-
sta udeležila državnega traktorskega tekmovanja v oranju.
Vzporedno s tekmovanjem je potekal prikaz obdelave zemlje s konjsko 
vprego (oranje, brananje in sejanje). Predstavili smo tudi starodobne trak-
torje in kmetijsko mehanizacijo.
Poleg stare mehanizacije smo postavili na ogled tudi nove najsodobnejše 
stroje in traktorje.

Boris Kravcar
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2. mala poletna šola
Slovenski E-forum, društvo za ekonomiko energetike in ekologijo, je 
med 12. in 18. julijem že drugič v Trebnjem organiziral tradicionalno 
malo poletno šolo v domu CŠOD Čebelica v Dolenji vasi pri Čatežu. 
Udeleženci, študentje in dijaki iz vse Slovenije, so se posvetili  obnovlji-
vim virom energije, še posebej sončni energiji. Ogledali so si vodni 
elektrarni v Vrhovem in v Zagradcu, sprejeli so jih v podjetjih TRIMO 
in Kostak Krško, obiskala sta jih veleposlanika Velike Britanije in Zdru-
ženih držav Amerike. Občino Trebnje jim je v daljšem pogovoru pred-
stavil župan Alojzij Kastelic, pri čemer je posebej izpostavil načrtno 
delovanje na področju varovanja in izboljševanja okolja. Obiskali so 
Galerijo likovnih samorastnikov, Jurjevo domačijo na Občinah, kon-
cert v romarski cerkvi na Zaplazu, in gozdno učno pot Zaplaške stezice. 
Za izletniško kmetijo Obolnar so izdelali zasnovo sistema za ogrevanje 
vode s sprejemniki sončne energije. Morda bo s časom Mala poletna 
šola trajnostne energetike postala na tehniškem področju za Trebnje 
nekaj takega kot je Mednarodni tabor likovnih samorastnikov na kul-
turnem področju. Izvedbo šole je omogočil Holding Slovenske elek-
trarne, s pomembnim prispevkom se je pridružila Občina Trebnje. 

Gorazd Marinček

Udeleženci šole so s pomočjo društvenega »solarnega« kombija in 
sonca izdelali dovolj elektrike za delovanje kar spodobnega ozvočenja 

(Fotografi ja: Tamara Marinček) 

Priznanja Občine Trebnje 

Na slavnostni akademiji ob Baragovem dnevu 27. junija 2008 je župan 
Alojzij Kastelic podelil  priznanja Občine Trebnje. Priznanje »Častni ob-
čan Občine Trebnje« je prejel Janez Gartnar, ki je s svojim življenjskim 
delom prispeval k razvoju kulturnega življenja na ožjem in širšem obmo-
čju občine Trebnje in je zaslužen za nastajanje, širjenje TABORA in orga-
nizacijo srečanj samorastnikov, na katerih je bilo ustvarjenih  skoraj 1000 
likovnih del priznanih umetnikov, ki jih hrani Galerija likovnih samora-
stnikov Trebnje. Več kot štirideset let se že srečujejo umetniki na medna-
rodnem Taboru likovnih samorastnikov, kjer s svojimi deli vsako leto 
obogatijo Galerijo likovnih samorastnikov. Njegovo delo je vplivalo na 
razvoj družbe in ugled mesta, saj je po njegovi zaslugi Trebnje v svetu 
znano kot mesto naive.  
Priznanje Občine Trebnje  so prejeli:

Dragica Hazdovac z Mirne za predano in kvalitetno delo na gledali-• 
škem področju, saj  z odličnim mentorskim delom z učenci pripra-
vlja čudovite predstave,
Jože Mandelj z Mirne za tvoren in strokoven prispevek pri delu lo-• 
kalne skupnosti v Krajevni skupnosti Mirna,
Brane Selan iz Žužemberka za predanost k skupnim ciljem za izved-• 
bo projektov širšega družbenega pomena. 

Občina Trebnje 

Prejemniki priznanj Dragica Hazdovac, Brane Selan in Jože Mandelj ter 
častni občan Občine Trebnje Janez Gartnar. Foto: Studio 5 Mirna

Moj tretji prostor
Slovenske splošne knjižnice objavlja-
mo literarni natečaj z naslovom 
Zgodbe iz knjižnice: Knjižnica kot 
moj tretji prostor. Izraz »tretji pro-
stor« pomeni neformalen prostor, 
kjer se ljudje iz lokalne skupnosti sre-
čujejo in razvijajo socialne interakci-
je, prijateljske vezi, je prostor za pogo-
vore in druženje. Tretji prostor je 
lahko ulica, pošta, trgovina, igrišče in 
tudi knjižnica. Vse generacije vabimo 
k pisanju zgodb na to temo, literarni 
natečaj poteka do 15. oktobra 2008. 
Najboljše zgodbe bodo nagrajene na 
slovesnosti na Dan slovenskih splo-
šnih knjižnic, 20. 11. 2008. Izšle bodo 
tudi v posebni knjigi, ki bo izšla na 
Svetovni dan knjig, 23. 4. 2009. K pi-
sanju zgodbe ste vabljeni čisto vsi, in-
formacije lahko dobite v Knjižnici 
Pavla Golie Trebnje. Želimo vam ve-
liko ustvarjalnega navdiha.

Petra Tori
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Poleti ne počivamo!
V Kinološkem društvu Mirna smo dejavni vse 
leto. Tako vas tudi v času dopustov ne prepu-
ščamo samim sebi, temveč budno nadaljuje-
mo z vzgojo vaših ljubljencev. Dva ali tri me-
sece neprave vzgoje bi lahko, posebej pri mladičih, privedlo do posledic v 
obliki slabih navad, ki jih je težko izkoreniniti. S šolanjem tako nadaljuje-
mo ob ponedeljkih in četrtkih, urnik sproti prilagodimo glede na potrebe 
udeležencev. 
Najprej se moramo pohvaliti, da smo na mirnskem vadišču postavili ko-
zolec. Tisti, ki se vozite mimo, ste ga gotovo takoj opazili, saj je prav mo-
gočen. Ponosni smo, da nam je uspelo postaviti streho nad glavo, k čemur 
so v veliki meri pripomogla donatorska sredstva. Zato se tudi na tem me-
stu zahvaljujemo vsem, ki so nam kakorkoli pomagali uresničiti še en zah-
teven projekt. Otvoritev kozolca v juniju pa je sovpadala z našo težko 
pričakovano prireditvijo v sklopu krajevnega in občinskega praznika, na 
katero smo v goste povabili tudi kinološka društva iz okolice. Svojo ekipo 
in kopico nasvetov je na naše veselje pripeljal tudi g. Brane Puš, predse-
dnik komisije za šolanje psov pri Kinološki zvezi Slovenije. 
Posebno doživetje smo našim ljubljencem pripravili pred kratkim, z obi-
skom ŠVIC-a, ki so ga trebanjski študentje organizirali 18. in 19. 7. Takšno 
izkušnjo bi težko pridobili kje drugje. V gneči ljudi in neprestanega doga-
janja so imeli psi veliko videti, slišati in vonjati. Na prireditvi so se namreč 
ob spremljavi glasbe odvijale športne in družabne igre. Zaradi okoliščin, 
ki nastanejo na takšnih prireditvah, so naši psi pridobili dragocene lekcije 
iz socializacije. Še enkrat se zahvaljujemo organizatorjem za odlično iz-
vedbo prireditve in seveda za naše povabilo. Posebej pa bi radi pohvalili 
vse mlade, ki so nam tokrat še enkrat dokazali, da so zares pravi prijatelji 
živali. Veseli nas, da je mladina osveščena glede sobivanja z živalmi ter da 
jim kinološka kultura ni tuja. Glede na to, upravičeno pričakujemo, da 
čaka pse čedalje lepša prihodnost. Saj veste: na mladih svet stoji.

Še vedno pa smo člani KDM polni vtisov s kampiranja na Dvoru. V začet-
ku julija smo namreč z našimi ljubljenci preživeli ves vikend v naravi. Pre-
nočevanje v taboru je bila za marsikoga povsem nova izkušnja. Vodstvo 
društva je zadovoljno z odzivom, saj se je kampiranja udeležilo kar 12 čla-
nov s svojimi psi, vsak dan pa so nas obiskovali tudi drugi. Psi so bili never-
jetno poslušni, s svojo iznajdljivostjo in radovednostjo pa so nas ves čas 
presenečali in nas nemalokrat spravili v smeh. Očitno je sproščeno vzdušje 
(ki smo ga člani ustvarili), pozitivno vplivalo tudi nanje. Vendar pa se nismo 
samo zabavali. Posebej smo se posvetili reševanju težav pri posameznikih, 
vadili poslušnost, nadgradili socializacijo z obiskom Novega mesta (psi so 
bili z nami tudi pri nakupovanju v trgovini za male živali), priredili družab-
no tekmovanje in pridobili konkretne lekcije iz sledenja, za kar se imamo 
zahvaliti strokovnjakinji za sled – Boži. Kampiranje s psi se je tudi tokrat 
izkazalo za čudovito izkušnjo, zato ga bomo pripravljali tudi v prihodnje.
Naše delovanje si lahko sproti ogledate na spletni strani www.kd-mirna.
net, kjer pridno polnimo tudi fotogalerijo. 
Te dni se lahko vpišete v jesenski del šolanja, s katerim začnemo prve dni 
v septembru. Uvodni sestanek bo 5. 9. ob 17. uri, nanj pa ste vabljeni vsi, 
ki vas karkoli zanima o vzgoji psov. Naš kontakt je še vedno tel. št. 031-
270-557 (Meta) in email: kinoloskodrustvomirna@gmail.com. 
Lepo pozdravljeni!  

Prijatelju v slovo
Z Zoranom Kržišnikom 
sva se prvič srečala leta 
1969 na razstavi Svet na-
ivnih iz zbirke novinarja 
Ledića v prostorih osnov-
ne šole v Trebnjem, ki ta-
krat še ni imelo svoje gale-
rije. Obisk direktorja 
Moderne galerije v Lju-
bljani in v svetu ugledne-
ga strokovnjaka nas je re-
snično presenetil, zato 
smo ga sprejeli z velikim 
spoštovanjem in veseljem, 
hkrati pa s strahom priča-
kovali, kaj poreče. Že po 
prvih vljudnostnih bese-
dah je stekel prijeten po-
govor, ki je sprostil zadr-
žanost in pregnal strah. Z 
vidnim zanimanjem je poslušal, ko sva mu s Cirilom Pevcem, ta-
kratnim predsednikom občine, razlagala našo idejo o taboru, o 
želji po bodoči galeriji, ki bo že nekje v Trebnjem našla svoje pro-
store, pa o bodočih razstavah in zlasti o načrtih, pridobiti stro-
kovnjake, ki bi spremljali in usmerjali naše delo, saj tej nalogi ni-
smo bili dorasli. Dr. Kržišnik je poslušal in naše ideje so mu bile 
všeč. To nas je opogumilo in v nekem trenutku, je iznenada bila 
izrečena prošnja, če bi nam tudi on pomagal. Ni pomišljal, takoj je 
obljubil svoje sodelovanje. Tako je s pritegnitvijo še drugih stro-
kovnjakov nastal Umetniški svet tabora in dr. Zoran Kržišnik nje-
gov predsednik do svoje smrti.
Potem so bili naši stiki zelo pogosti in v medsebojnem spoštova-
nju in zaupanju tudi vse bolj prijateljski. Kadar koli sem prišel k 
njemu v Ljubljano vnaprej prijavljen ali kar iznenada, vedno je 
našel čas za pogovor, za nasvete, za spodbude in iskanje najboljših 
rešitev.
Udeleževal se je vsakoletnih mednarodnih srečanj umetnikov v 
Trebnjem, se z njimi pogovarjal, sodeloval v pripravah, vodil po-
svete, odpiral razstave. Njegovi govori in eseji v katalogih, za vsem 
tem je stal z vso svojo avtoriteto, so bili koristna pomoč ustvarjal-
cem, še posebej mlajšim. Bili pa so tudi dragocena šola za organi-
zatorje tabora in galerije.
Veliko je storil za predstavitev in afi rmacijo galerije, ki je z boga-
tim fondom zrasla v tem času. V ta namen je ob 25-letnici ob so-
delovanju Maruše Stupica v Cankarjevem domu predstavil Lju-
bljani reprezentančni izbor iz trebanjske galerije.
Tudi po njegovi zaslugi je ob poplavi naivnega ustvarjanja ume-
tniški svet pri izboru za Salone jugoslovanske naive v letih 1971do 
1984 visoko dvignil prag s poudarkom na izvirnosti in resnični 
umetniški vrednosti, kar je v širšem prostoru imelo velik odmev 
in bilo sprejeto z odobravanjem.
Letos pred zaključkom 41. tabora sva se v počitniški hiši na Tr-
bincu, kjer je počival, srečala zadnjič. Ostalo mu je še, da se po 
ustaljenem običaju kot predsednik umetniškega sveta z izbranimi 
besedami zahvali udeležencem letošnjega srečanja in ga zaključi. 
Žal zadnjič.
Z globokim spoštovanjem in hvaležnostjo žalujemo za dragim 
prijateljem Zoranom, svetovljanom in velikim poznavalcem ume-
tnosti, organizatorjem mednarodnih grafi čnih bienalov moderne 
umetnosti doma in po svetu, ki ni dvomil, da je pristna naivna 
ustvarjalnost tudi umetnost.

Janez Gartnar
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Tabor likovnih samorastnikov 
Za nami je že 41. mednarodni tabor likovnih samorastnikov v Trebnjem, 
ki je potekal med 14. in 21. junijem. Slavnostna otvoritev tabora in pregle-
dne razstave Slike in pesmi francoske slikarke Francine Genot (ki je na 
ogled do 3. oktobra) je bila že tradicionalno v soboto zvečer.
Ob otvoritvi so nas nagovorili: trebanjski župan Alojzij Kastelic, Domi-
nique Geslin, direktor Francoskega inštituta Charles Nodier, ter dr. Zoran 
Kržišnik, kustos razstave. V kulturnem programu je  sodelovala Glasbena 
šola Trebnje. 
41. mednarodni tabor likovnih samorastnikov je gostil umetnike, katerih 
likovni izraz in motivika sta zelo raznolika. 
Likovne umetnice Dorte Marcussen, Lone Villaume in Marianne Tüm-
mler so prišle z Danske in so bile prvič v Sloveniji. V zbirko so prinesle 
novo svežino, prežeto s humorjem in lastno predstavo o prostoru in lju-
deh. Dorte Mercussen je galeriji zapustila dve sliki iz svoje tako imenova-
ne naivne instalacije majhnih slik Pokrajine časov, kjer je zastopanih vseh 
12 mesecev z različno pokrajinsko motiviko. Sliki z naslovom Pokrajina v 
maju s parom na klopci in Pokrajina v juniju na 41. Taboru v Trebnjem 
motivno predstavljata različni pokrajini v različnih mesecih. Prva slika 
prikazuje dansko nižino s polji, njivami in pašniki s kravami ter zaljublje-
nim parom, ki se skriva v gaju in simbolizira maj – mesec zaljubljencev. 
Druga slika prikazuje mesto Trebnje s svojo prepoznavno panoramsko 
podobo v juniju v času likovnega tabora. Lone Villaume je naslikala sliko 
z naslovom  Vesele vdove, saj poleg pasjih portretov, ki so tudi prisotni na 
sliki, rada slika stare ljudi, ker meni, da današnje potrošniško okolje pou-
darja le mladost in svežino, starost je tabu in stari ljudje so odrinjeni na 
obrobje družbe. Umetnica pa vidi v starosti mnogo več izraznosti, pred-
vsem izraznosti obraza in mimike ter posledično mnogo več pripove-
dnosti. Že omenjeni psi pogosto pri njej nastopajo kot opazovalci, ki sicer 
molčijo, a slišijo in pomnijo, kot neke vrste zapisovalci časa. Marianne 
Tümmler je s seboj prinesla leseno kuhinjsko polkno in nanj  naslikala 
sliko z naslovom Glasba na plaži. Tudi ta, tako kot druge njene slike, od-
ražajo likovno naivnost z nostalgičnim dotikom romantike, humorja in 
pravljic, saj prikazuje morske deklice, leteče ribe, kentavra, ki igra na kita-
ro in vilince, torej preplet nordijske in klasične mitologije. Vendar pa se 
znotraj te motivike prikradejo elementi vsakdanjega življenja, kot je ribič 
in sprehajalec psov. Brazilska umetnika, ki že dvajset let živita na Portu-
galskem Zé Cordeiro in njegova žena Edne de Araraquara sta galeriji po-
klonila vsak po dve veliki sliki in tako obogatila in nadgradila zbirko bra-
zilske naivne umetnosti, ki jo hranimo v galeriji. Zé Cordiero se v zadnjem 
času vrača k svojim koreninam in upodablja različne motive iz rodne Bra-
zilije. Slika Mi trije Pravičniki prikazuje skupinski doprsni portret upor-
nih kmetov s severa Brazilije, ki so se na začetku 20. stoletja bojevali proti 
tiranski oblasti in veleposestnikom za svobodo in majhen košček lastne 
zemlje. Druga slika Ples Tupi indijank, ki jo je Zé ustvaril na taboru, prika-
zuje sicer klasičen motiv evropske umetnosti treh Gracij, vendar le na 
prvi pogled, saj so upodobljene staroselke plemena Tupi med ritualnim 
plesom ob polni luni. Edna je ostala zvesta svoji motiviki upodabljanja 
narave, drevja, rož, sonca, zraka, ki se prelivajo v neskončna barvita polja. 
Galeriji je pustila čudovito sliko z naslovom Mandeljevec v cvetju. V Treb-
njem pa je naslikala šopek rož v vazi, značilni za južno portugalsko lon-
čarstvo, imenovano Vaza in Nise. 
Že stari znanci trebanjskega tabora Irena Polanec, Francine Genot, Lidija 
Jelić in Stanislav Novak so galeriji pustili vsak po eno delo, značilno za nji-
hov ustvarjalni opus. Irena Polanec je naslikala svojo značilno Evo, obdano 
z zlatimi lističi. Francin Genot je galeriji podarila sličico z naslovom Gotsko 
okno. Lidija Jelić pa sliko Mir, ki prikazuje zimsko spokojnost njene doma-
če valovite pokrajine na jugu Vojvodine z značilnim motivom letečega 
voza, ki ga vleče labod. Domačin Stanislav Novak pa je tokrat v globokem 
reliefu upodobil žanrski motiv peric, ki ga je vklesal v bel marmor.
Ves čas tabora so bili dnevi odprtih vrat, tako so umetnike obiskovali 
otroci iz vrtca in osnovne šole, udeleženci Malega likovnega tabora, ka-
kor tudi drugi domači in tuji posamezni obiskovalci in skupine. Tabor je 
popestrila razstava Francine Genot, po kateri je v petek, 20. junija, vodila 
avtorica.  Zaključek in svečana predaja likovnih del galeriji je bila v sobo-

to, 21. junija. Zbirka likovnih samorastnikov v Trebnjem tako zdaj šteje že 
1000 likovnih del.
Razstava in 41. tabor sta zadnji poklon Zorana Kržišnika, dolgoletnega 
predsednika umetniškega sveta in nepogrešljivega sodelavca Galerije li-
kovnih samorastnikov Trebnje. Zapustil nas je v sredo, 3. julija. Galerija in 
Trebnje sta mu za vse, kar je vložil v ta kraj in v edinstveno zbirko naivne 
umetnosti na Slovenskem, ki jo je ves čas nastajanja s svojim strokovnim 
in kritičnim očesom tudi budno spremljal, iskreno in globoko hvaležna. 

Meta Kordiš

Poletna noč v Šentlovrencu
»Poletna noč bila je najin dom …« se je 7. junija nekaj minut čez osmo 
zvečer razlegalo iz kulturnega doma v Šentlovrencu. Mešani pevski 
zbor Strune je pripravil letni koncert. V program, ki sta ga domiselno 
povezovala Špela Ostanek in Marko Bandelj, smo uvrstili tuje in do-
mače popevke. Tako so poslušalci v dvorani, ki je pokala po šivih, sli-
šali že skoraj legendarne Yesterday, Tears in heaven, Lollipop, Don´t 
worry, be happy, Slovenija, od kod lepote tvoje in Vrba ter priredbi 
sodobnejših izvajalcev Only time in Only you. Pesmi smo zapeli ob 
spremljavi klavirja in kitare ter različnih tolkal, k nekaterim pesmim  
pa smo dodali tudi zanimivo koreografi jo. Gostja večera je bila Maja 
Slatinšek, mlada, dinamična pevka, ki je ob zvokih klavirja zapela svo-
jo pesem Do neba in nekatere druge slovenske popevke. Po koncertu 
so poslušalci poklepetali ob pecivu in kozarčku domače kapljice ter si 
ogledali razstavo, ki so jo pripravili učenci in učitelji ob 140-letnici 
Podružnične šole Šentlovrenc. Marsikdo se je ob že skoraj pozablje-
nih fotografi jah spomnil na svoja leta guljenja šolskih klopi. 
Navdušeni odzivi publike in tudi zadovoljstvo pevcev po koncertu 
kažejo, da je bil to eden naših najboljših koncertov. Dober glas seže v 
deveto vas, zato smo nastopali tudi v Volčjem Potoku, veselimo pa se 
že nove sezone, v kateri nas čaka kar nekaj nastopov. Več informacij o 
našem zboru si lahko ogledate na naši spletni strani http://www.me-
pzstrune.gajba.net. Pa lepo vabljeni na koncerte!

Jana Smolič
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Romi v medijih
Zakon o RTV določa, da mora javna radiotelevizija ustvarjati tudi od-
daje za romsko etnično skupnost. Zato se je na RTV-ju že v lanskem 
letu usposobila ekipa romskih novinarjev, ki pripravlja radijske in te-
levizijske romske oddaje.

Na prvem programu Radia Slovenija lahko vsak ponedeljek ob • 
21.05 spremljate 55-minutno oddajo z naslovom Naše poti 
(Mengare droma). 
Na prvem programu Televizije Slovenija lahko vsak drugi petek • 
ob 15. 40 spremljate 25-minutno oddajo z naslovom Kaj govoriš? 
(So vakere?).
Na lokalnem radiu Studio D lahko vsako nedeljo ob 9. 10 spre-• 
mljate 50-minutno oddajo z naslovom Korak naprej (Korako 
angle)

Priprava radijske ali televizijske oddaje o Romih in za Rome nujno 
zahteva sodelovanje Romov in Neromov. Romski novinarji pripra-
vljajo prispevke o pereči romski problematiki, o romski zgodovini, 
kulturi, jeziku in aktualnih dogodkih. Največ zadržkov in predsod-
kov namreč izvira prav iz nepoznavanja le teh. Namen oddaj je 
predstaviti Rome v Sloveniji drugače od splošno znanega slabega 
mnenja večinskega naroda, s katerim se srečujejo Romi ne samo v 
Sloveniji, temveč po vsem svetu. Cilj ustvarjalcev romskih oddaj je 
predvsem ta, da se pokažejo tudi dobre strani romske skupnosti in 
da se Romi ne pojavljajo v medijih samo kot storilci kaznivih dejanj 
in napihnjenih afer. Iz teh razlogov bodo ustvarjalci romskih oddaj 
in Romi veseli vsakega poslušalca ali gledalca katere od zgoraj nave-
denih oddaj. Želimo vam veliko prijetnih trenutkov ob spremljanju 
prispevkov in glasbe v oddajah o Romih in za Rome.

Vida Hočevar

ZAHVALA
Ob tragični in boleči izgubi našega ljubljenega sina, brata, nečaka, 

bratranca in vnuka se zahvaljujemo vsem za izraženo sožalje, darovane sveče, 
cvetje in svete maše.

Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi prerani zadnji poti.
Zahvaljujemo se njegovim sodelavcem montažnega oddelka Revoz, kolektivu OŠ 

Mirna in TPV za izraženo sožalje, darovano cvetje, sveče in denarno pomoč.
Iskrena hvala tudi gospodu župniku za lepo opravljen obred, pogrebnemu zavodu 

Novak, pevcem in gospe Mari Logar za poslovilni govor.
Hvala teti Joži, teti Justi, stricu Lojzetu, vsem ostalim sorodnikom, sosedom, 

prijateljem in znancem za nesebično pomoč in podporo.
Žalujoči: vsi njegovi

Uspehi učencev 
Glasbene šole Trebnje
Od 10. do 16. marca je v Celju, Mariboru, Velenju in Žalcu potekalo 37. 
državno tekmovanje mladih glasbenikov RS, ki so se ga udeležili učenci, 
ki so na regijskih tekmovanjih prejeli zlato priznanje. Letos so tekmova-
li učenci komornih skupin z godali, petja, trobil, tolkal, kitarskih duov, 
harmonike in solfeggia. Iz Glasbene šole Trebnje sta se državnega tek-
movanja udeležila in se tudi tam izkazala učenec tolkal Jan Čibej (men-
tor Benjamin Kos), ki je v 1.a kategoriji prejel bronasto plaketo, in uče-
nec trobente Matej Kravcar (mentor Igor Hribar), ki je v 1. b kategoriji 
prejel zlato plaketo in 3. nagrado.
3. in 4. aprila je v organizaciji JSKD RS Območne izpostave Trebnje po-
tekala Območna revija otroških in mladinskih pevskih zborov v Mo-
kronogu in Šentrupertu. Glasbena šola Trebnje je na reviji nastopila z 
dvema otroškima zboroma, oba  je strokovna ocenjevalka zelo pohvali-
la. Vodi ju Tatjana Mihelčič Gregorčič. 
4. in 5. aprila se je (v organizaciji GŠ Trbovlje) v dvorani Delavskega 
doma Trbovlje na 2. reviji pihalnih orkestrov slovenskih glasbenih šol 
zvrstilo 25 pihalnih orkestrov. Revije se je udeležil tudi Šolski pihalni 
orkester Glasbene šole Trebnje, ki ga vodi Boštjan Dimnik.
18. in 19. aprila pa je v Graščini v Radovljici, na 8. srečanju godalnih 
orkestrov slovenskih glasbenih šol (v organizaciji GŠ Radovljica) zai-
gralo 23 mladinskih orkestrov glasbenih šol iz cele Slovenije. Tudi te 
revije se je udeležil Godalni orkester Glasbene šole Trebnje pod vod-
stvom Boštjana Dimnika.
Strokovna ocena mentorja srečanja tako pihalnih kakor tudi godalnih 
orkestrov Simona Robinsona (stalnega dirigenta v operi SNG Maribor in 
profesorja na Akademiji za glasbo v Ljubljani) je bila, da sta se oba orke-
stra Glasbene šole Trebnje predstavila  z zelo zahtevnim programom in 
ob njem prikazala vrhunsko igranje, že skoraj na profesionalni ravni.
Učenci pihalnega in godalnega orkestra so z učitelji – mentorji posame-
znih inštrumentov  in dirigentom Boštjanom Dimnikom dokazali, da je 
igranje v skupini nadgradnja individualnega dela v glasbeni šoli, za 
odlično igranje in laskave ocene strokovnega ocenjevalca si zaslužijo 
pohvalo. 
Lahko smo ponosni na številne mlade glasbenike, ki veliko svojega pro-
stega časa poleg individualnega dela z instrumentom namenjajo še pe-
tju in skupinskemu igranju, saj jih (dokazano) tak način ukvarjanja z 
glasbo spremlja tudi  potem, ko zapustijo šolske klopi.
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ŠOLSKI PIHALNI ORKESTER GŠ TREBNJE z dirigentom Boštjanom 
Dimnikom na 2. reviji  pihalnih orkestrov slovenskih glasbenih šol v 

dvorani Delavskega doma Trbovlje

Glej, zemlja si je
vzela, kar je njeno.
A kar ni njeno, 
nam ne more vzeti.

In to, kar je neskončno
dragoceno,
je večno
in nikdar ne 
more umreti.
                          (Svetlana Makarovič)

ZAHVALA

V 46. letu starosti nas je tragično zapustil 
sin in brat

STANISLAV DOLNIČAR ml.
iz Roj pri Čatežu 8.

Zahvaljujemo se Pogrebni službi Novak Sonja, duhovniku Slavku 
Kimovcu, Sebastjanu Hostniku za lep in ganljiv govor, gasilcem in 

vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.
Vsi njegovi.
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Na zaključnem koncertu počastili 
jubilej skladateljice Lenčke Kupper
Glasbena šola Trebnje je 23. 
junija 2008 v avli Centra za 
izobraževanje in kulturo 
pripravila koncert ob za-
ključku šolskega leta, ki ga 
je posvetila  skladateljici 
Lenčki Kupper.
Skladateljica sicer prihaja iz 
okolja, kjer slovenska beseda 
ni vedno najbolj zaželjena – 
z avstrijske Koroške. Za to, 
da bi slovenska beseda tam 
ostala in žuborela, je naredi-
la izredno veliko, in to tam, 
kjer je najbolj potrebno – pri 
izviru – pri otrocih. Lenčka 
namreč piše pesmice za naj-
mlajše, za otroke: piše bese-
dila in glasbo.
Sklad Republike Slovenije 
za kulturne dejavnosti je 
skladateljico letos nagradil s 
srebrno plaketo z utemelji-
tvijo, da je »razmahnila 
glasbeno življenje v svojem okolju, še zlasti na področju otroške glasbe-
ne vzgoje«.
Ker pa je v aprilu praznovala  70-letnico, so se na Glasbeni šoli odločili, da 
ji bodo čestitali za žlahtni jubilej na poseben način: dva otroška zbora 
(mlajši in starejši) sta s solisti izvajala njene pesmi.
Solisti na instrumentih so bili: na kornet je zaigral Jan Čibej, na klarinet 
Gašper Bregar, na kljunasto fl avto Janko Starič, Ana Hočevar in Zala Ri-
bič, na violino Ema Zlobko in Alma Zupan. Solisti pevci pa so bili: Luka 
Lobe, Eva Marija Candellari, Anže Kepa, Jan Redek, Janko Starič, Vita Ro-
gelj, Tina Kresal, Ema Zlobko, Jan Čibej, Janja Kresal, Maja Hrastar in prof. 
Urška Urbanija. Na klavirju je zbora in soliste spremljala prof. Mirjana 
Tumpej.  Skrbno pripravljen program so oblikovali mentorji učencev: Bo-
štjan Dimnik, Igor Hribar, Tatjana Mihelčič Gregorčič (ki je tudi vodila 
oba zbora),  Mojca Rebolj in Andreja Zupanc.
Koncerta se je udeležil tudi gospod župan Alojzij Kastelic, ki je Lenčki 
Kupper izrekel čestitke za ustvarjalno delo in jubilej.
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Lenčka Kupper

D’NeeB na ŠVIC-u
Na letošnjem ŠVIC-u smo se predstavili v nekoliko drugačni luči ozi-
roma zasedbi, saj sta se nam kot glasbena gosta pridružila Luka Pate in 
Primož Kravcar.
Luka, mirenčan in član skupine � e Trolls, nas je duhovno dopolnil že 
na nekaj zadnjih koncertih. Prav tako nam je bilo v veliko veselje sode-
lovati z glasbenikom Primožem, ki na pozavni razgreje publiko in an-
sambel. 

13. Pohod po Baragovi poti
SLS vabi vse ljudi dobre volje, da se nam v nedeljo, 31.9.2008 pridru-
žijo na vsakoletnem že 13. Baragovem pohodu. Na pot bomo kreni-
li ob 8:00 izpred Motela Trebnje (ob avtocesti in se podali v smeri 
Vrhtrebnje proti Dobrniču (prihod 12:00) s ciljem v Mali vasi - Bara-
gova spominska soba  (13:30). Pot bomo nadaljevali proti Občinam 
(Jurjeva domačija) in jo zaključili v Trebnjem.

Tone Hren
Ustvarjati pomeni dvakrat živeti. 

Hvala Ti, ker smo lahko ustvarjali skupaj. 
Ohranili Te bomo v spominu.

Trebanjski godbeniki

MALI OGLAS

ODDAM
v centru Trebnjega  v najem dve pisarni; 

041/675-138
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Gnojilni načrti
Z 21. 7. 2008 so se začele izvajati kontrole subvencijskih 
vlog na terenu.
Kontrolorji bodo v letu 2008 dali zelo velik poudarek 
gnojilnim načrtom.
Gnojilni načrt – v katerem primeru je potreben in za katere 
GERK-e?
SKOP – Gnojilni načrt na podlagi analize tal iz zadnjih 5 let morajo 
imeti vsa kmetijska gospodarstva, ki so vključena v SKOP. 
Gnojilni načrt MORA BITI NAREJEN ZA VSE GERK-e, na katerih 
se gnojilo uporablja in MORA BITI VELJAVEN ZA LETO VLA-
GANJA ZAHTEVKA (2008).
Vse analize tal mora imeti nosilec shranjene.
KOP – Gnojilni načrt na podlagi analize tal iz zadnjih 5 let morajo 
imeti vse KMG, ki so vključene v KOP in uporabljajo mineralna gno-
jila. Kmetijska gospodarstva, ki mineralnih gnojil ne uporabljajo, 
imajo lahko le načrt o razvozu organskih gnojil po GERK-ih. Analiza 
tal ni nujna. Gnojilni načrt ali načrt o razvozu organskih gnojil mora 
biti za vse GERK-e, na katerih se gnojilo (mineralno ali organsko) 
uporablja in veljaven za leto vlaganja zahtevka (2008).

KGZS zavod Novo mesto izpostava Trebnje
Ana Moder, univ.dipl.inž.zoot.

 / 

Koliko časa že treniraš rokomet?
Trenirati sem začel v četrtem ra-
zredu osnovne šole, tako da tre-
niram že 13 let. Vse od začetka 
pa igram na poziciji vratarja.
V katerem klubu igraš trenutno?
Trenutno sem član MRK Krka iz 
Novega mesta, s katerim bom v 
letošnji sezoni nastopal v 1. slo-
venski rokometni ligi.
Tvoji največji uspehi?
Vsekakor mi največ pomeni leto-
šnja uvrstitev v prvo ligo z MRK 
Krka, poleg tega pa še 4. mesto 
na fi nalu pokala v sezoni 2006/07 ravno tako z MRK Krka. V mlajših 
kategorijah pa sem z RK Trimo Trebnje osvojil dve srebrni medalji, 
enkrat kot starejši deček drugič pa kot kadet, ter dve bronasti medalji 
v mladinski kategoriji.
Kašni so tvoji načrti za prihodnost?
V letošnji sezoni si vsekakor želim obstanka v prvoligaški druščini, v 
prihodnosti pa si želim predvsem čim prej zaključiti fakulteto in 
uspešno braniti v prvi slovenski ligi.

Ni te na pragu,
ni te v hiši naši.

Zato pot vodi nas,
kjer rože cveto
in sveče gorijo

tebi v slovo.

ZAHVALA
Od nas se je poslovila naša mama in stara mama

ROZA MULH
iz Bratnic pri Velikem Gabru.

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, znancem in 
prijateljem ter vsem, ki ste darovali cvetje, sveče, izrekli 

sožalje in bili z njo na njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni.

Center za izobraževanje in kulturo Trebnje
Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje
Telefon: 07/3482-100
Faks: 07/3482-102
Internet in elektronska pošta:
www.ciktrebnje.si, info@ciktrebnje.si

V Trubarjevem letu Center za izobraževanje in kulturo Trebnje
v sodelovanju z Društvom Rastoča knjiga

vabi
na odkritje spominske plošče dr. Alojziju Šuštarju

na njegovi rojstni hiši na Grmadi št. 5 
in širitev razstave Rastoča knjiga 

v petek, 5. septembra 2008!

Program: 
ob 18. uri: Odkritje spominske plošče na Grmadi št. 5

ob 19. uri: Center za izobraževanje in kulturo
Slavnostni govor o dr. Šuštarju: akademik Ciril Zlobec

Nagovor sošolke: sopranistka Vilma Bukovec
Širitev Rastoče knjige:

prof. dr. Miha Japelj, kemik in univerzitetni profesor
Janez Mejač, baletni plesalec in koreograf

Tatjana Fink, MBA, prva predsednica Rastoče knjige, glavna 
direktorica Trima
Kulturni program:

Glasbena šola Trebnje
Društvo baletnih umetnikov Slovenije

Prijazno vabljeni!
Društvo Rastoča knjiga:                Center za izobraževanje in kulturo: 
         Cvetka Selšek                 Patricija Pavlič

Kmetijska svetovalna služba Trebnje
Temeniška pot 1, 8210 Trebnje
tel.: tel (07) 346 06 71,  fax (07) 346 06 73, 
E-mail: ana.moder@siol.net

Boštjan Marklec
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Občinski pihalni 
orkester vabi

Občinski pihalni orkester Trebnje vabi učence 4., 5. in 6. letnika pihal, 
trobil in tolkal, da se vključijo v orkester. Orkester ima vaje dvakrat 
tedensko. Informacije in kontakt: igor.tersar@jskd.si

Občinski pihalni orkseter Trebnje v začetku julija 2008 na Vršiču

 

3. Univerzitetno Evropsko 
prvenstvo v rokometu

Prvenstvo je potekalo od 21. do 26. julija v Nišu. V moški konkurenci je 
sodelovalo 15 ekip iz 12. držav. Predtekmovanje je potekalo v 4. skupinah 
in žreb je določil, da so v naši skupini še Univerza iz Cipra, Univerza iz 
Rijeke in predstavniki domače Univerze iz Niša. Prvo tekmo smo odigra-
li proti Ciprčanom in zmagali z rezultatom 44:15(21-9). Drugo tekmo 
smo odigrali proti Hrvaškim predstavnikom in zmagali z rezultatom 32-
29(15-16). Zadnja tekma v skupini je odločala o napredovanju v polfi nale. 
Za napredovanje nam je zadostoval neodločen rezultat, ki smo ga tudi 
dosegli in z reprezentanco Niša odigrali 38:38(22-20). V polfi nalu smo se 
pomerili z reprezentanco Ismaia iz Portugalske in jih premagali z rezulta-
tom 30:20(16-10). V fi nalu tekmovanja smo se pomerili z Turškimi pred-
stavniki iz Univerze Gazi in jih zanesljivo premagali z rezultatom 
34:24(19-10), ter tako zasluženo osvojili naslov Univerzitetnega Evrop-
skega prvaka. 

DOGAJANJA ZVEZE KULTURNIH DRUŠTEV
TREBNJE in OBMOČNE IZPOSTAVE JSKD TREBNJE

KONCERT JURE TORI  & EWALD OBERLEITNER
13. septembra 2008 ob 19.30 uri na gradu Mala Loka. 

UMETNOST PRIPOVEDOVANJA PRAVLJIC
Trebanjska območna izpostava bo v sodelovanju s KD Šentrupert in 
Jurjevo domačijo organizirala dvodnevno delavnico umetnost pripo-
vedovanja pravljic » PRAVLJICE POD BRAJDICO« od 26. do 27. sep-
tembra 2008, ki jo bo vodila Ljoba Jenče. Delavnica je namenjena 
vzgojiteljem, učiteljem, knjižničarjem … . Prijave zbira JSKD OI Treb-
nje – 07 348 12 50, e-pošta:oi.trebnje@jskd.si

12. sezono OTROŠKEGA ABONMAJA bomo začeli 9. oktobra 2008, 
ob 17. uri v Kulturnem domu Trebnje. Od 20. septembra 2008 bo mo-
žen vpis abonmaja. 

Trebanjske mažorete se bodo v času od 12. do 14. septembra 2008 ude-
ležile evropskega prvenstva mažoretnih skupin v Bolgariji. 

Gledališka skupina Grad teater Trebnje je bila z avtorsko predstavo 
Slovenija, od kod lepote tvoje izbrana preko območnega in regijskega 
srečanja še za 47. Linhartovo srečanje – Festival gledaliških skupin Slo-
venije, ki bo potekal v Postojni od 25. do 27. septembra 2008.  


