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Čestitka župana ob dnevu državnosti 

Spoštovane občanke
in občani, dragi Slovenci ! 
Praznujemo največji slovenski praznik, Dan državnosti. 
Spominjamo se rojstnega dneva Slovenije, ko smo uresni-
čili naše sanje in sanje naših prednikov… 
 
Iskrene čestitke ob Dnevu slovenske državnosti !
Vse najlepše in lepe praznične dni! 

Alojzij  Kastelic
ŽUPAN 

Naslednja številka Glasila občanov izide v mesecu avgustu. Rok za oddajo člankov je 11. avgust!

Jan Gričar
Klasična glasba, ki je za mnoge nepredstavljivo oddaljena, je za Jana 
Gričarja, 16-letnega Trebanjca,  poligon, na katerem je pokazal, da 
utegne Slovenija dobiti glasbenega ustvarjalca na najvišjem nivoju. 
Letos je na Dunaju potekalo 14. evrovizijsko tekmovanje mladih glas-
benikov (Eurovision Young Musicians), ki se ga je udeležil tudi Jan 
Gričar. Mladi umetnik je prišel do fi nala in ponesel ime Slovenije in 
Trebnjega v svet vrhunske klasične glasbe. Ob tem smo ga prosili, da 
nam pove nekaj o sebi in svoji glasbeni poti.
Pogovor z Janom objavljamo na 8. strani.

Občina Trebnje vas vabi, da se udeležite prireditev ob spominskem 
dnevu občine Trebnje – Baragovem dnevu
PETEK, 27. junija 2008

ob 19. uri slovesna sveta maša v župnijski cerkvi Marijinega Vnebovze-• 
tja Trebnje, ki jo bo vodil novomeški škof  msgr. Andrej Glavan;
ob 20. uri slavnostna akademija ob Baragovem dnevu v Kulturnem • 
domu Trebnje, pozdravni nagovor župana Alojzija Kastelica, slavno-
stna govornica bo državna poslanka Marjeta Uhan; ob tej priložnosti 
bo župan podelil priznanja Občine Trebnje zaslužnim občanom; kul-
turni program bo oblikovala Glasbena šola Trebnje;

ob 21. uri otvoritev razstave z naslo-• 
vom »Božjo voljo spolnjevati« Ži-
vljenjska pot dr. Alojzija Šuštarja 
(1920 – 2007) v Baragovi galeriji, 
razstavo bo slovesno odprl novo-
meški škof  msgr. Andrej Glavan; 
predstavil pa avtor razstave in kata-
loga dr. France M. Dolinar, vodja 
Nadškofi jskega arhiva Ljubljana;
večer bomo zaključili  s pogostitvijo • 
in druženjem.

SOBOTA, 28. junija 2008

POHOD PO BARAGOVI POTI
ob 7.45 odhod izpred cerkve Marijinega Vnebovzetja v Trebnjem, po-• 
hoda se bodo udeležili tudi skavti iz vse Slovenije; 
pohodniki bodo dobili zloženke Baragova pohodna pot in na koncu • 
posebna priznanja; možnost malice;
kulturni program na zaključku poti v Mali vasi (predvidoma ob 13. uri) • 
bodo oblikovale Ragle in skavti;
v Mali vasi bodo predstavila svojo dejavnost nekatera društva, značilna • 
za to okolje;  
ogled spominskih sob Friderika Ireneja Barage v njegovi rojstni hiši in • 
Jurjeve domačije na Občinah;
iz Male vasi oz. z Občin bo avtobusni prevoz do Trebnjega.• 
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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 
prispevkov za naslednjo številko je 11. avgust 2008. 
Prispevki, ki bodo prispeli na uredništvo po tem 
datumu, bodo objavljeni v kasnejši številki, če bodo še 
aktualni.

Spoštovani!
Letošnje leto se počasi nagiba v poletje. Prva 
polovica leta je bila zaznamovana z lepimi in 
mračnimi, za vse nas turbulentnimi stvarmi. 
A taka so naša življenja; včasih smo srečni in 
dobre volje, razpoloženi zaradi delovnih 
uspehov, dobrih in razumevajočih prijatelj-
stev, včasih pa tudi nesrečni in zaskrbljeni. 
Toda življenje je eno samo in lepo ga je imeti! 
Jutri je lahko boljši, če verjameš vanj. Zato ži-
vimo z dvignjenimi glavami, bodimo strpni 
eden do drugega, potrpežljivi z ljudmi, ki se 
težko socializirajo med nas in usmiljeni do ti-
stih, ki delajo svetu škodo, saj maščevanje ve-
dno vodi v slepo ulico.

Spoštovane občanke, spoštovani občani, 
pred nami je poletje in za večino tudi čas do-
pustov. Zato uživajte v poletju in svojih pro-
stih uricah, sprostite se in večkrat pomislite, 
da je življenje eno samo. Takrat boste srečni, 
kjerkoli že boste.

Želim Vam vse dobro!
urednik

mag. Igor Teršar

Kljub neugodnemu vremenu je KOŠ obiskalo 
11.000 obiskovalcev.
Tradicionalne 20. prireditve Iz trebanjskega 
koša se je v treh dneh, po oceni organizatorja 
Turističnega društva Trebnje, udeležilo okoli 
11.000 obiskovalcev. Veličastne povorke se je 
udeležilo 41 društev z okoli 730 udeleženci iz 
občine Trebnje, pridružila pa so se tudi posa-
mezna društva iz na novo nastalih občin. Načr-
tovani program KOŠA so prireditelji v celoti 
izpeljali, kljub temu da vreme v vseh treh dneh 
ni bilo naklonjeno. Visoko število obiskovalcev 
je dokaz, da je KOŠ, tako v občini Trebnje ka-
kor širše v slovenskem prostoru, postal znani 
turistični dogodek.
Program Trebanjskega koša, nekateri so ga za-
radi močnih nalivov preimenovali kar v »škaf«, 
je bil izredno pester in je omogočal izbor in za-
dovoljstvo za vsak okus in starost udeleženca. 
Še poseben poudarek je bil dan zabavi otrok in 
mladostnikov, kot novost KOŠA pa je bil omo-
gočen ogled turističnih znamenitosti v okolici 

Uspešno izpeljana prireditev

Trebnjega s »fi jakerji«.  Za izpeljavo tako obse-
žnega programa pa Turistično društvo ugota-
vlja, da je za pridobitev dovoljenja potrebno vse 
več »papirjev«, s težavo pa društvo pridobi vsa 
potrebna soglasja, saj posamezniki KOŠU  na 
tej lokaciji niso naklonjeni.  Zaradi vremenskih 
neprilik pa bo potrebno razmisliti o možnosti 
pokritja osrednjega prizorišča, kar pa bo moč-
no povečalo stroške, ki  že sedaj presegajo 
30.000 €. Žal pa razen posameznih fi rm priredi-
tvi niso preveč naklonjene z donatorstvom in 
sponzorstvom večje fi rme v naši občini. Zato 
bo verjetno v naslednjem letu potrebno KOŠ 
zmanjšati na dva dni, da društvo ne bo zašlo v 
»rdeče številke«.
Vsem dobitnikom tradicionalnega KOŠA is-
krene čestitke: PGD Trebnje, Pihalnemu orke-
stru Trebnje, Jožetu Kukmanu, Antonu Zaletlu, 
Božu Kavšku, Rozi Kafol, Olgi Pate, Darinki Si-
monič ter županu Alojziju Kastelcu.   
  

Dušan Mežnaršič

Nastop v Londonu
25. aprila je v Londonu, v cerkvi St. James Garlickhythe 
nastopila nadarjena učenka 3. razreda violine Glasbene 
šole Trebnje Alma Zupan (mentorica prof. Andreja Zu-
panc). Alma se je predstavila v prvem delu koncerta, v 
drugem delu pa sta igrala violončelist Tilen Artač, (ki 
študira v Grazu, magisterij) in fl avtistka Lea Sirk (študi-
ra v Ženevi). Vse nastopajoče je na klavirju spremljala 
mag. Damjana Zupan. Koncert je bil posvečen sloven-
skemu praznovanju EU in je bil izveden v organizaciji 
Slovenske ambasade v Londonu in Britansko-slovenske 
skupnosti (Young Slovene Artists Concert).              tmg
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Kako naj bi izgledala naša občina 
v prihodnosti? 
Najprej je bila vizija. Sledilo je veliko pregovarjanj, truda, 
usklajevanj, motiviranja … in danes imamo nekakšen 
»vzorčni model« moderne ulice.
To je Kidričeva ulica v Trebnjem, ki se vije od glavnega kri-
žišča do veterinarske postaje. Vzrok za moderno ureditev 
je v njeni pomembni vlogi v prihodnosti: predstavljala bo 
eno glavnih vpadnic v našo občino. 
Tudi ostale pomembne ceste morajo biti varne in funkcio-
nalne. Ena izmed prvih, o kateri razmišljamo, je trebanjska 
Gubčeva ulica (od glavnega križišča do Starega trga). Ob 
Mercatorju bo nastalo krožišče (krožni promet), z državo 
pa se že dogovarjamo za so investiranje pločnikov, javne razsvetljave in kolesarskih stez.
O podobnem se dogovarjamo tudi glede vzhodnega priključka z avtoceste. Trudimo se iz pogaja-
ti sorazmerno visok standard pri opremljanju, pa tudi čim višji delež fi nanciranja s strani države. 
Pripravljena je idejna zasnova za še eno krožišče in sicer pri gostilni Mišič v Štefanu, ob čemer bo 
treba najti rešitev tudi za (ozek) leseni most čez Temenico proti Občinam oziroma Brezi. Skratka, 
pripravljeni smo na novo avtocesto!
Sicer pa se na vseh koncih občine odvijajo mnogi projekti. V Trebnjem je pripravljen zazidalni 
načrt »Pavlinov hrib«, kjer se trudimo za ureditev zemljišč okoli blokov v skladu z željami stano-
valcev oziroma upraviteljev zgradb. 
Na Mirni se gradi železniški prehod, a ker smo na desni strani naleteli na nepredvideno večjo 
količino vode, bo treba projekte dopolniti z meteorno kanalizacijo. Kljub temu bo prehod zgrajen 
z neznatno zamudo. V okviru projekta Roje 4 bo možno zgraditi okoli 30 hiš, letos pa bomo zače-
li tudi z gradnjo nekaj blokov.
Tudi glede cest se na mirnskem področju zadeve odvijajo v pravo smer. Na državni cesti se do-
končuje most pri Migolici, ki bo odpravil kitično točko, začenjajo se priprave za gradnjo na držav-
ni cesti v Sotli. 
V Velikem Gabru se trenutno odvijata dve zadevi: razpis za čistilno napravo in kanalizacijo ter 
dokončanje ceste od Zagorice do Podšumberka. V naslednjem mesecu bo DARS izvedel tudi 
preostanek ceste od Podšumberka do meje občine. 
Tu je še nekaj projektov z različnih področij. Zaključila se je obnova trebanjskega vodovoda, pred 
dnevi pa tudi izvedba kanalizacije od Jurčičeve ulice do strelišča, s čimer izboljšujemo stanje po-
toka ter vzpostavljamo možnost kasnejše pozidave tega področja.
V KS Čatež se odvija razpis za kanalizacijski sistem v višini ca. 50.000 EUR, začenjamo pa tudi 
projekt, ki izboljšuje kanalizacijsko povezavo do Dol. Nemške vasi.
Zaključujejo se raziskave projekta vrtin Sajenice in Bratnica, ki imata izdatne količine vode in 
iščemo možnosti za vključitev teh dveh novih vodnih virov v vodovodno povezavo. Pri tovrstnih 
projektih je največji problem dogovor z lastniki o služnosti zemljišč, po katerih potekajo cevi. 
Še nekaj podatkov o šolstvu in otroškem varstvu. V Trebnjem je bil izreden naval na vrtec, kjer je 
za okoli 30 otrok zmanjkalo prostora. Naredili smo vse, da bi zanje v jeseni odprli dva dodatna 
oddelka. Imamo dve možnosti: ali najem prostora pri CIK (zgradba stare osnovne šole) ali posta-
vitev mobilne enote, kar je v Sloveniji že utečena praksa. 
Podoben naval je tudi v Velikem Gabru, kjer razmišljamo o dodelitvi koncesij za otroško varstvo, 
dolgoročno pa bomo morali zagotoviti trajno rešitev.
Odvija se tudi projekt osnovne šole Dol. Nemška vas. Računam, da bo v septembru že objavljen 
razpis za izvajalca. Istočasno poteka tudi projekt pokrite večnamenske dvorane. 
Živahno je tudi na Občini. Ob rebalansu proračuna v višini 23.885 milijonov smo dobili največji 
proračun do sedaj nasploh in takoj po sprejetju proračuna so se začeli odvijati projekti. 
Žal so svetniki znižali stroške za delovanje občinske uprave – zagotovljenega imamo denarja za 
plače zgolj 25-ih zaposlenih, s katerimi lahko opravljamo le najnujnejše naloge. Glede na to, da je 
občina v velikem zagonu, bi si morali zagotoviti primeren delovni aparat. 
Dovolite da zadnje stavke namenim Trebanjskemu košu, hvala TD Trebnje in vsem društvom ,ki 
so sodeloval na prireditvi in seveda vsem sodelujočim. Hvala tudi vsem obiskovalcem da ste po-
častili našo prireditev s svojim obiskom. Hvala tudi vsem sponzorjem in donatorjem in na koncu 
tudi vsem , ki so v minulih 20- tih letih soustvarjali to prireditev.

Vsem občankam in občanom čestitam ob 25. juniju Dan Državnost in želim prijetne poletne 
dni.

Vaš župan Alojzij Kastelic

ŽUPANOV KOTIČEK

Čistilna akcija
na Čatežu
V soboto, 29. marca 2008, se je na Čatežu na 
povabilo KS Čatež odvijala velika čistilna akcija 
celotne KS, ki se je je udeležilo 25 občanov.
Očistili smo brežine treh vpadnih cest, ki vodi-
jo do Čateža, in nabrali prek 25m3 raznoraznih 
odpadkov, kar priča o neosveščenosti nekaterih 
krajanov, vikendašev in obiskovalcev Čateža. 
Sanirali smo dve stari črni odlagališči odpad-
kov, ki ne sodijo v naš kraj, ki postaje čedalje 
privlačnejša turistična in sprehajalna točka. Na-
polnili smo pet zabojnikov in tako veliko pri-
spevali k videzu naše krajine. Ker pa se bliža čas 
odvoza kosovnih odpadkov, naprošamo vse 
krajane, da jih odlagajo na mesta, kjer se odvoz 
odvija in ne v gozdove (prvi ovinek proti Raz-
boram), kot se je to dogajalo lansko leto, za kar 
je morala KS posebej plačati odvoz. 

In še nekaj! Pri čiščenju smo odkrili pravo zalo-
go, pravzaprav za POLN ZABOJNIK ploče-
vink piva PILS. Naj tole ne bo reklama, pač pa 
graja tistemu, ki jih nevestno odmetuje in one-
snažuje okolje. Pločevinke se dajo ponovno 
uporabiti, zato jih, prosimo, odlagajte v zato na-
menjene zabojnike. Še enkrat hvala vsem, ki ste 
prišli in se zavedate, kako pomembno je živeti v 
čistem in urejenem kraju.

Besedilo: Matej Mlakar,
predsednik KS Čatež, Bogomir Mlakar

Po sledeh reke Temenice
Zahvaljujemo se Občini Trebnje za pomoč 
pri realizaciji teka Po sledeh reke Temeni-
ce, občanom pa za prisrčen sprejem na ci-
lju v Trebnjem.

Udeleženci teka
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Iz Državnega zbora
V okviru predsedovanja Slovenije 
Svetu EU je potekala v začetku ju-
nija v Državnem zboru konferen-
ca predsednikov kmetijskih od-
borov članic EU, Evropskega 
parlamenta in kandidatk članic 
EU na temo Prehranska varnost, 
vpliv podnebnih sprememb in 
uporaba alternativnih virov goriv 
pri zagotavljanju prehranske var-
nosti, ki je ena izmed najbolj aktu-
alnih tem v slovenski  in medna-
rodni javnosti. Postavlja se 
temeljno vprašanje: kako zagoto-
viti dovolj hrane za pol milijarde 
Evropejcev, kako nahraniti 7 mili-
jard Zemljanov, ob dejstvu, da se število prebivalstva neprestano po-
večuje, da se spreminjajo prehranske navade, dviguje standard tudi v 
razvijajočih se deželah. Hkrati smo priča podnebnim spremembam, 
ki omejujejo kmetijsko proizvodnjo. Zmanjšujejo se proizvodne po-
vršine, obdelovalne kmetijske površine, postavljajo se omejitve pri 
intenzivnosti kmetovanja, predvsem zaradi varovanja okolja. Hrane 
primanjkuje, hkrati pa se soočamo s paradoksom, da postaja hrana 
surovina za izdelavo biogoriv. Postavlja se etično vprašanje, kako 
opravičiti kurjenje koruze, uporabo krušnih žit za biogoriva, če pa 
vemo, da svet strada kruha, da so cene žit narasle na svetovnem, slo-
venskem trgu pa sploh do nerazumnih meja.
Udeleženci konference v Sloveniji smo si bili enotni, da je potrebno 
strmeti k varovanju okolja, k nadomestitvi fosilnih goriv z alternativ-
nimi viri, vendar ne na račun virov, ki služijo prehrani. Po mnenju N.
Si je bogokletno kuriti žito ob tako visokih cenah žita in ob pomanj-
kanju hrane. In na tem segmentu je zagotovo zgrešena skupna kme-
tijska politika EU, ki podpira biogoriva iz rastlin, namenjenih prehra-
ni, in je potrebna reforme. Alternativne vire v kmetijstvu lahko 
nadomeščamo s predelavo organskih odpadkov, živinskih gnojil, s t.i. 
sekundarnimi viri. 
Zaključek konference smo imeli na Dolenjskem, kjer so udeleženci 
ob vodenju dr. Marka Koščaka in ob poslušanju Trebanjskega okteta 
spoznali delček naše dežele, razmere, v katerih kmetujejo slovenski 
kmetje, predstavile so se tržno usmerjene kmetije, obiskali smo kme-
tijsko šolo in vinogradniško turistično kmetijo. 
Od drugih parlamentarnih novic pa to, da bo Dolenjska dobila prvo 
državno fakulteto, za katero smo vložili v DZ odlok o ustanovitvi po-
slanci z Dolenjske. Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu 
bo prva fakulteta, ki jo ustanavlja država in ta bo lahko osnova za 
ustanovitev univerze na Dolenjskem.
Pa še razveseljiva novica za upokojence z nizkimi pokojninami pod 
500 evrov, predvideva se izplačilo enkratnega zneska v višini od 80 
do 150 evrov, t.i. draginjski dodatek.

Marjeta Uhan, poslanka

Stališče N.Si do referenduma
o pokrajinah
Zgodba o pokrajinah se v Državnem zboru nadaljuje že od sredine prej-
šnjega desetletja. Vse dosedanje leve vladne koalicije so v svoje programe 
zapisale, da bodo izvedle decentralizacijo Slovenije tako, da bodo ustano-
vile pokrajine, vendar se to doslej še ni zgodilo. Očitno tudi zdajšnji opo-
ziciji ni do tega, da Slovenija dobi pokrajine.
V Novi Sloveniji podpiramo pokrajine, ki bodo:zmanjšale centralizacijo, 
regionalne razvojne razlike in pospešile gospodarski razvoj Slovenije, 
ohranile javnofi nančno stabilnost Slovenije in ohranile najmanj do sedaj 
doseženo dostopnost upravnih storitev. Oblikovati moramo pokrajine, ki 
bodo teritorialno dovolj velike enote, kajti majhne in od države fi nančno 
odvisne pokrajine ne bodo zmogle uresničevati ključnih ciljev.
V Novi Sloveniji si prizadevamo, da bi uvajanje pokrajin pomenilo tudi 
uvajanje nove razvojnih spodbud in priložnosti. Kot izhodišče smo pre-
dlagali  6 pokrajin. Na podlagi pogovorov poslancev in ministrov Nove 
Slovenije, ki so jih opravili na terenu, in študije smo zaznali, da bi 9 pokra-
jin izpolnilo pričakovanja ljudi.  Z glasom za 14 pokrajin v Državnem zbo-
ru smo v N.Si želeli zagotoviti, da bi se proces uvajanja pokrajin nadalje-
val, kljub temu da s številom pokrajin nismo bili zadovoljni. 
Za dokončno sprejetje zakona o pokrajinah je potrebna 2/3 večina ali 60 
poslancev. Brez širšega političnega soglasja pokrajin v Sloveniji ne bo. 
Očitno opozicija s pokrajinami nima resnih namenov. Če bi jih imela, po-
tem bi zagotovo poskušala uporabiti vse možnosti, ki jih ima v samem 
zakonodajnem postopku, vendar jih ni. V kolikor je vladna koalicija želela 
nadaljevati proces uvajanja pokrajin, je bil referendum skrajna, vendar 
edina možna opcija, njegov rezultat bo pomembno sporočilo opoziciji in 
tudi močna zaveza za to ali katerkoli drugo vladno koalicijo.
Ko se boste na referendumu odločali, ali boste obkrožili ZA ali PROTI, si 
najprej odgovorite na naslednje vprašanje: Ali bo predvidena pokrajina 
zmožna zasledovati cilje, ki smo jih našteli na začetku? Če bo vaš odgovor 
DA, obkrožite ZA, če bo vaš odgovor NE, obkrožite PROTI. Razvoj v Slo-
veniji je v vaših rokah, ne dovolite, da vas kdorkoli prepriča, da ni vredno, 
da odločate o svoji prihodnosti.
Pojdite na referendum, izrazite svojo voljo, Nova Slovenija pa vam oblju-
blja, da bo upoštevala večinsko voljo ljudi, tako kot smo jo, kot edina 
stranka, upoštevali pri referendumu o trgovinah.

Marjan Pavlin, predsednik OO NSi Trebnje

Vabilo na kresovanje
Nova Slovenija vabi na kresovanje ob dnevu državnosti, ki bo v sobo-
to, 21. junija 2008, pred cerkvico Sv. Rozalije na Trebelnem.
Ob 20. uri bo maša za domovino. Sledilo bo kresovanje z ognjeme-
tom in pogostitev z brezplačnim golažem. Gostje večera bodo: evrop-
ska poslanka in podpredsednica stranke N.Si, Ljudmila Novak, Lojze 
Peterle, evropski poslanec in pobudnik kresovanja, ter poslanka N.Si 
v Državnem zboru, Marjeta Uhan.
Pridite, družile nas bodo prijazne besede in dobra glasba.
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SDS je ZA pokrajine
Uvedba pokrajin prinaša decentralizacijo dr-
žave, bolj enakomeren razvoj Slovenije in mo-
žnost odločanja o lastni usodi na lokalnem 
nivoju. Končno bo uvedba pokrajin omogoči-
la tudi pridobivanje Evropskih razvojnih sred-
stev.

Na pokrajino bo država prenesla precej nalog 
in pristojnosti. Skupaj z nalogami in pristoj-
nostmi se na pokrajine prenašajo tudi sredstva 
in kadri za te naloge.
Dolenjsko-belokranjska regija ki bo imela 
109.558 prebivalcev, bo tako dobila 50.041.853 
€ za obvezne naloge in 17.792.219 € za razvojne 
naloge, kar skupaj znaša 67.834.073 €.
Sredstva, ki se bodo iz državnega nivoja prene-
sla na lokalno raven v celoti, za vso Slovenijo 
znašajo eno milijardo in tristo milijonov evrov. 
To po domače povedano pomeni, da bo regijski 
proračun »težak« malo manj kot znašajo prora-
čuni vseh občin, ki regijo sestavljajo.
Pokrajine so dobra, pozitivna stvar. O tem so se 
strinjali tudi opozicijski poslanci, ki so junija 
2006 z več kot 2/3 večino podprli spremembo 
ustave, ki pomeni podlago za ustanovitev po-
krajin. 
Maja 2007 je vlada v državnozborsko procedu-
ro vložila prvi paket pokrajinske zakonodaje, 
novembra 2007 pa drugega. Ne glede na to, da 
je 83 % vseh občin v Sloveniji podprlo ustanovi-
tev 14 pokrajin, zaradi nasprotovanja opozicije 
predlog zakona o ustanovitvi pokrajin ni doži-

vel 2/3 podpore v državnem zboru.
Posvetovalni referendum o ustanovitvi pokra-
jin je namenjen temu, da se na terenu preveri 
podpora uvedbi pokrajin. Vsaka nova občina je 
ob ustanovitvi zacvetela. Pričakujemo, da bo 
tako tudi s pokrajinami. 
Pozivamo vas, da se referenduma udeležite. Če 
ste takrat na dopustu ali krajšem oddihu, vas 
vabimo na predčasno glasovanje. 
Pokrajine so priložnost za lepšo prihodnost na-
ših otrok, dajmo jim jo.

Tiskovna predstavnica pri OO SDS Trebnje
Bogdana Brilj

Tradicionalno 
kresovanje ob dnevu 
državnosti na 
Lanšprežu
Občinski odbor SDS Trebnje bo ob dnevu dr-
žavnosti, v soboto, 21. junija 2008, ob 19. uri, na 
Lanšprežu pri Trebnjem organiziral kresova-
nje. Prireditev se bo začela z mašo za domovi-
no, ki bo ob 19. uri. Sledil bo  kratek kulturni 
program, za glasbo bo poskrbel Hopla Bend, v 
mraku pa bomo prižgali kres. Skuhali bomo 
kresni golaž in poskrbeli za pijačo.
Lepo povabljeni.
Za morebitne informacije lahko kontaktirate z 
Nado Pepelnak na 040 899 988 ali elektronsko 
pošto: nada9999@gmail.com.

Nada Pepelnak, 
predsednica OO SDS Trebnje

Urejanje 
medobčinskih 
razmerij in občinski 
prostorski načrt
Odkar se je občina Trebnje razdelila na tri 
občine, je ostalo odprtih še precej pomemb-
nih zadev, ki še niso rešene. Zato je pred-
sedstvo ObO SD Trebnje javnosti in župa-
nom občin Trebnje, Mokronog-Trebelno in 
Šentrupert posredovalo odprto pismo v 
zvezi s problematiko novih odlokov o usta-
novitvi javnih zavodov JP Komunala, Glas-
bena šola, Knjižnica Pavla Golie, CIK in 
Zdravstveni dom 
Ugotavljamo, da na tem področju ni nareje-
nega ničesar, čeprav so župani sklenili, da je 
potrebno statusna vprašanja urediti čimprej. 
Vsi zavodi bodo namreč prej ali slej prišli do 
točke, ko bo potrebno odločati o pomemb-
nih zadevah, pa to ne bo možno, ker raz-
merja med novimi občinami še niso ureje-
na. Ne želimo, da nedelo nekaterih slabo 
vpliva na kakovost storitev, ki jih od teh za-
vodov pričakujejo občani, zato bomo s po-
zivi in delom na tem področju nadaljevali.
Trebanjskemu županu je Programski svet 
ObO SD Trebnje že decembra podal pre-
dloge v zvezi z občinskim prostorskim na-
črtom – do danes ni bilo niti odgovora, niti 
nismo začutili nobene dejavnosti v zvezi s 
tem pomembnim vprašanjem. Vemo le, da 
poteka žolčna razprava o vseh projektih, ki 
se nanašajo na gradnjo novih objektov: Pa-
vlinov hrib, Levji in Rimski dvori v Treb-
njem, Obrtna cona in Roje na Mirni. Ob 
tem želimo rešiti vprašanja zidanic in gra-
denj v vinogradniškem območju. Menimo, 
da vse težave izhajajo iz tega, da se delo za-
čenja na vrhu stopnic, namesto da bi najprej 
stopili na prvo in sprejeli Občinski prostor-
ski načrt, kjer bi bila natančno določena 
področja in načini gradnje. Brez Občinske-
ga prostorskega načrta pa se z zemljišči lah-
ko špekulira in s tem meče slabo luč na ob-
činsko upravo, ki zavlačuje ali pa ne sme 
nadaljevati z delom.  
Predsedstvo ObO SD je imelo na željo svo-
jih članov in simpatizerjev svojo junijsko 
sejo v Dolenji Nemški vasi, kjer smo slišali 
problematiko njihove krajevne skupnosti, 
svetnik SD v trebanjskem občinskem svetu 
Marko Grandovec pa je predstavil situacijo 
v zvezi z adaptacijo podružnične šole in v 
zvezi z načrtovanjem nove večnamenske 
športne dvorane.

ObO SD Trebnje

Konkretni primeri razvoja občine Trebnje
V občini Trebnje se nekatere investicije kar lepo odvijajo, nekatere druge (npr. vodovodi, kana-
lizacije) pa šepajo za splošnim razvojem občine. Žal so na nekaterih funkcijah ljudje, ki bolj 
zavirajo kot pospešujejo razvoj občine. 
V Občinskem svetu Občine Trebnje smo podprli in sprejeli investicijski projekt in načrte ra-
zvojnih programov za novo večnamensko dvorano ob podružnični osnovni šoli v Dolenji 
Nemški vasi, ki naj bi bila v večini fi nancirana s sredstvi Evropske unije. Projekt je vreden skoraj 
5 milijonov €. Eno od značilnosti te dvorane bo vgradnja obnovljivih virov energije sonca in 
svetlobe: fotovoltaike, za ogrevanje in hlajenje stavbe.
V Domu starejših občanov Trebnje smo v Svetu zavoda sprejeli sklepe in soglasja za nov prizi-
dek in obnovo kuhinje v domu. Potrdili smo fi nančno konstrukcijo projekta v skupni višini 
1.860.436,00 €, od katerih bodo sredstva zagotovili: Ministrstvo za delo 730.262,00 €, Občina 
Trebnje 742.557,00 € in Dom starejših občanov 387.618,00 €. Tako bo v Trebnjem nastal velik 
zaključen bivalni kompleks za starejše občane.
Kot občinski svetnik Občine Trebnje dajem vsem odgovornim pobudo, da pri javnih investici-
jah in pri novogradnjah, upoštevajo mnenje in pobude občank in občanov občine Trebnje. 
Včasih je na videz majhna pobuda ali priporočilo domačega človeka iz okolja, kjer živi, vredna 
več, kot pa drage študije tujih izvajacev, ki imajo v glavnem cilj, da čimveč zaslužijo!

Občinski svetnik Jože Povšič
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Kaj nas v Trebnjem radosti?
Laži in majhne podlosti!
SSKJ (DZS 2000): laž = zavestno neresnična izjava z namenom zavajati 
v zmoto. Podlost = lastnost, značilnost podlega; tistega, ki ima zelo ne-
gativne lastnosti v moralnem pogledu.
V petek, na dan otvoritve Trebanjskega koša, smo iz lokalnega interne-
tnega časopisa izvedeli, »da je Trebanjcem Bush speljal Türka, ki naj bi 
jubilejno 20. prireditev odprl, a je načrte pokvaril kar sam ameriški 
predsednik, ki prihaja v Slovenijo in bo naš predsednik pač preveč za-
poslen s skrbmi za dobrobit svetovnega voditelja.« Isti večer smo pri 
TV poročilih videli živahnega predsednika Türka, kako si v Piranu 
ogleduje Morsko biološko postajo nekako v času otvarjanja Koša. Ni-
kjer Busha na obzorju do ponedeljka. Nekdo je novinarju podtaknil 
(debelo) laž. Ampak za tak dosežek je potrebno vaditi. Na primer tako, 
da se na organizacijskem sestanku izjavi pred dvema desetinama priso-
tnih, da neka gospa, na primer občinska svetnica in prejšnja predsedni-
ca Turističnega društva Trebnje Špela Smuk, lobira po podjetjih v obči-
ni, naj ne prispevajo za osrednjo prireditev. Niti besedice o 
nepravočasnem pričetku dejavnosti ali da morebitni sponzorji ne vidi-
jo ekonomskega ali drugačnega interesa za sofi nanciranje občinske 
blagovne znamke. Nato se z novo vajo vse to zanika in določi za krivce 
osebe in podjetja v občini in izven nje, ki se ne morejo braniti in jih 
nihče ne bo spraševal po resnici.
Med napornim treningom se je potrebno okrepčati. Ni boljšega kot 
visokokalorična juhica v regionalnem tedniku, kako je zaradi zahteva-
nih 25 € najemnine za stojnico Društvo za razvoj in oživitev Trebnjega 
ogrozilo izvedbo prireditve, ki bo v celoti stala 35.000 € .V ta znesek bo 
občina primaknila 12.000 €, ali dvakrat več kot v prejšnjih časih, kar je 
dosežek tudi gospe Špele Smuk, trenutno poslovodkinje DROT-a, ki je 
v 6 letih doslej brezplačno posojal z zasebnim denarjem kupljene stoj-
nice vsem in vsakomur in jih v lastno breme popravljal in skladiščil. 
Stojnice je potrebno naložiti, prepeljati, sestaviti, in po prireditvi razsta-
viti, naložiti, odpeljati in razložiti. Pridni palčki, ki to počnejo, ne živijo 
od fotosinteze. Teh preprostih resnic regionalni tednik seveda ne ome-
nja, da ne bi pokvaril okusa juhice. Juhico se še malo začini s povabilom 
gospe Špeli Smuk na zaključek prireditve, da bo lahko prevzela prizna-
nje. Manjka podatek, ali za lobiranje ali za ceno stojnic, ki je ogrozila 
prireditev, ali kar za oboje skupaj. Po dveh vajah v živo in po krepčilni, 
dobro začinjeni juhici je dovolj priprav, da se lotimo dveh državnih 
predsednikov, slovenskega in ameriškega. Le kdo bo naslednji?
Škoda, res škoda, da prireditev, ki vedno bolj celovito prikaže izbor naj-
boljšega v Trebnjem, ne združuje in ne povezuje v nove kvalitete, am-
pak nasprotno, za njo ostajajo zamere, ki se vlečejo skozi generacije.

Gorazd Marinček, DROT

Predsednica stranke Katarina Kresal 
obiskala članstvo v Trebnjem

Predsednica LDS Slovenije Katarina Kresal je 12. junija na Debencu 
obiskala trebanjski odbor. Brane Veselič, predsednik občinskega odbo-
ra, je Kresalovi predstavil članstvo stranke in povedal nekaj zanimivosti 
o občini Trebnje. Dodal je, da je občinski odbor enoten, v  zadnjih dveh 
mesecih pa je pridobil kar nekaj novih članov in simpatizerjev. Katarina 
Kresal je v nadaljevanju predstavila program stranke, ki je zelo konkre-
ten za vsa področja. Pri programu je sodelovalo več kot 200 strokovnja-
kov iz različnih področij. Srečanja se je udeležil tudi bivši župan občine 
Trebnje Ciril Metod Pungartnik, ki je predsednici čestital za izvolitev.

B.V. 

Občinski odbor Trebnje

Matjaž Glavan predstavil svoj 
volilni program 
Na novinarski konferenci je Matjaž 
Glavan, evidentirani kandidat Ob-
činskih odborov SLS Trebnje, Šen-
trupert in Mokronog-Trebelno in 
Občinskega odbora SMS Trebnje za 
jesenske volitve v Državni zbor RS, 
predstavil svoj volilni program.  Matjaž Glavan iz Zagorice pri Dobrniču je 
zaposlen na Biotehniški fakulteti, na Oddelku za agronomijo, kjer se ukvar-
ja z okoljskim načrtovanjem, ki zajema urejanje kmetijskega prostora, agro-
melioracije in kakovost površinskih voda. Pred tem je bil zaposlen na Kme-
tijsko gozdarskem zavodu Novo mesto na Izpostavi Straža –Žužemberk. 
Sicer je 27-letni agronom, v lanskem letu opravil tudi magisterij iz modeli-
ranja površinskih voda v Veliki Britaniji. V letih od 2005 do 2006 je bil pred-
sednik Zveze podeželske mladine Slovenije, zdaj pa je član komisije za mla-
de kmete pri tej zvezi. Glavan je tudi predsednik Akademskega pevskega 
zbora Alojzij Mav in aktiven član Kulturno-turističnega društva Dobrnič. 
V programu, ki ga je predstavil, je zaslediti, da bo dal velik poudarek vsem 
starostnim skupinam, saj je izpostavil potrebo po čim širšem vključevanju 
mladih v družbo, za kar jim je potrebno zagotoviti primerne prostore in 
sredstva, kjer se bo mladina družila in izmenjevala izkušnje in ideje za na-
predek naših občin in države. Opozoril je tudi na težave mladih družin pri 
reševanju prvega stanovanjskega problema in predšolske vzgoje. Saj mora-
jo mlade družine, ki so že tako na tesnem z denarjem, še predno začnejo z 
gradnjo, za različne pristojbine in takse odšteti 5.000 do 6.000 €. Mlade 
družine je opozoril, naj bodo pozorne na razpise, ki jih pripravlja Ministr-
stvo za okolje in prostor, za namene subvencioniranja mladih družin pri 
reševanja prvega stanovanjskega problema. Opozoril je tudi na vključeva-
nje starejše generacije v procese izobraževanja in o razvoju mreže social-

nih storitev na domu, ob prostorski stiski v domovih za starejše občane. Saj 
lahko starost najbolj kvalitetno preživimo na svojem domačem domu, se-
veda le ob primerni oskrbi za to usposobljenih služb. V zdravstu je opozo-
ril na porušeno razmerje med javnim in zasebnim zdravstvom. Vse prepo-
gosto smo postavljeni pred dejstvo, da ob primernem dodatnem plačilu 
pridemo do opravljene storitve v nekaj dneh ali tednih, če pa koristimo 
zdravstveno zavarovanje, se znajdemo na čakalni listi, ki je lahko dolga tudi 
več kot eno leto. To pa je nedopustno in bi moralo biti predmet zdravstve-
nih inšpekcij. V kmetijstvu je opozoril na soočanje s podnebnimi spre-
membami in naraščajočimi cenami živil in opozoril na prepotrebno izgra-
dnjo namakalnih sistemov ter na brezglavo pozidavo kmetijskih zemljišč 
in naravnih habitatov. 

OO SLS Trebnje, OO SLS Šentrupert, 
OO SLS Mokronog-Trebelno in OO SMS Trebnje
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Zakaj Občina Trebnje še nima 
direktorja Občinske uprave?
Marsikdo se še spominja, ko je bil direktor občinske uprave mag. Janez 
Slak. Marsikateri občan je imel z njim tudi kakšno osebno izkušnjo in ka-
kršnakoli je že bila, nihče mu nikdar ni očital pomanjkanje strokovnosti. 
Z vidika strokovnosti so se lahko nanj zanesli delavci občinske uprave, 
politiki in vsakdo, ki je k njemu prišel po mnenje ali nasvet. So pa prišle 
volitve in z njimi tudi nov župan, ki je v prvi vrsti gledal na občinsko upra-
vo kot na političen organ in šele v drugi vrsti kot na strokovnega. In posle-
dično tudi presodil, da mag. Slak ni več primeren za vodenje občinske 
uprave. 
Takoj po nastopu funkcije se je lotil popolne prenove pisarne direktorja 
občinske uprave in po v čudnih okoliščinah izpeljanem javnem razpisu, 
na mesto direktorja imenoval gospodično iz Ljubljane. A po vsega nekaj 
mesecih bil župan prisiljen iti v nadaljnje iskanje direktorja občinske 
uprave.  
Po priporočilu najožjih sodelavcev je našel idealno osebo v gospodu iz 
Ivančne Gorice. A glej ga zlomka. Po »javnem razpisu« in izbiri tega go-
spoda kot najprimernejšega kandidata, se je na sam izbor pritožila oseba 
iz lokalnega okolja. Ker je Občinska uprava pred razpisom in po njem 
naredila številne nezakonitosti, je takoj po pritožbi razpis razveljavila. 
Tudi sama je ugotovila, da ta gospod ne izpolnjuje pogojev za direktorja 
občinske uprave in zato kmalu zatem objavila razpis za vodjo oddelka za 
gospodarske dejavnosti. Glede na popravljeno in gospodu prilagojeno 
sistemizacijo občinske uprave, je bil izbran za vodjo oddelka za gospodar-
ske dejavnosti. Tudi na ta izbor se je želela pritožiti kandidatka, ki ni bila 
izbrana, vendar so jo pomirili z obljubami, da bo lahko v bližnji prihodno-
sti zasedla drugo vodilno mesto na občinski upravi. Gospod na mestu 
vodje oddelka za gospodarske dejavnosti pa se bo preko izobraževanj po-
spešeno začel uvajati v javno upravo, namreč še nikoli prej ni delal v javni 
upravi, in kdo ve, morebiti bo čez čas še direktor občinske uprave. 
Ker direktorja še vedno ni bilo, se je župan odločil, da ponovno objavi 
»javni« razpis. Na razpis se je ponovno javila tudi oseba iz lokalnega oko-
lja, ki je menila, da je postopek zopet voden nezakonito in posledično 
nezakonito izbrana tudi oseba. Pritožbi je ugodila tudi republiška komisi-
ja in naložila Občinski upravi, da razveljavi razpis in izvede novega. Obe-
nem je tudi ugotovila, da je sprejeta občinska sistemizacija neusklajena z 
zakonodajo in jo je potrebno spremeniti. Prav sklepate, potemtakem so 
vprašljive vse zaposlitve na podlagi takšne sistemizacije. 

 Lokalni odbor SMS

Udeleženci tečaja za uporabnike FFS v juniju 2008

Izpolnjevanje in elektronski vnos 
zbirnih vlog 
Med 1. marcem in 15. majem (za zamudnike do 9. junija) je potekalo 
izpolnjevanje in elektronski vnos zbirnih vlog, za pridobitev nepo-
srednih plačil za leto 2008 (v nadaljevanju vlog). V naši izpostavi je 
potekal vnos na petih vnosnih mestih. Odločili smo se za individual-
no, pisno vabljenje vlagateljev. Vabilo je bilo objavljeno tudi v medi-
jih. Večji težavi, s katerima smo se srečevali, sta bili občasno nedelo-
vanje računalniške aplikacije in pri vlagateljih neurejeno stanje v 
RKG (predvsem neurejeni GERK-i). Posledici sta bili, poleg čakanja, 
še potrebni večkratni obiski vlagateljev na izpostavi. 
Kljub težavam smo omogočili vsem vlagateljem, ki so se odločili za 
izpolnjevanje in elektronski vnos na naši izpostavi, pravočasno od-
dajo vloge. Po zadnjih podatkih je bilo na naši izpostavi izpolnjenih 
in elektronsko vnesenih 1374 vlog (upoštevane tudi dopolnitve). 
V času vnašanja so se opravljala tudi vsa tekoča dela, kot so organiza-
cija testiranja naprav za nanašanje FFS (pregledanih 150 naprav), 
zbiranje in oddaja vzorcev zemlje, priprava vlog za občinske razpise, 
organizacija razstav, itd.
Kot v prejšnjih letih smo sodelavci Kmetijske svetovalne službe po-
nudili pomoč pri izpolnjevanju in elektronskem vnosu vlog vsem 
vlagateljem, ki so izpolnjevali predpisane pogoje za pridobitev sred-
stev, ne glede na velikost in obseg kmetovanja.

Obvestila kmetijske
svetovalne službe
Navzkrižna skladnost
Vse vlagatelje vlog za pridobitev neposrednih plačil obveščamo, da je 
potrebno izpolnjevati zahteve navzkrižne skladnosti. Svetujemo 
uporabo Priročnika za izvajanje zahtev navzkrižne skladnosti za 
kmetijska gospodarstva, ki ste ga prejeli ob oddaji zbirne vloge 2008. 
V kolikor ga niste prejeli, ga lahko brezplačno dobite na sedežu Kme-
tijske svetovalne službe v Trebnjem. Izpolnjevanje zahtev navzkri-
žne skladnosti pomeni, izpolnjevati zahteve iz uredbe o navzkrižni 
skladnosti po posameznih standardih, kot so standard nitrati, odpa-
dna blata, identifi kacija in registracija živali, fi tofarmacevtska sred-
stva, itd. Izpolnjevanje se kontrolira administrativno in na kraju sa-
mem (kontrolorji na terenu), agencija pa je dolžna upoštevati tudi 
ugotovitve drugih institucij (inšpekcij). Kršitve pomenijo znižanje 
upravičenih plačil za tekoče leto.
V kolikor se pri izpolnjevanju standardov pojavi nerazumevanje 
zahtev, se lahko obrnete na vašega kmetijskega svetovalca za razlago 
in obisk vaše kmetije.

Specializirana ponudba 
turističnih kmetij z nastanitvijo
Pozivamo turistične kmetije z nastanitvijo, ki so zainteresirane 
za pridobitev znaka, da do 30. junija 2008 na Kmetijsko gozdar-
sko zbornico Slovenije, Celovška 135, Ljubljana pošljejo vlogo 
za pridobitev znaka za specializirano ponudbo. Podrobnejše in-
formacije dobite pri vaši svetovalki za dopolnilne dejavnosti.

Tečaj za uporabnike 
fi tofarmacevtskih sredstev
Tečaj za uporabnike fi tofarmacevtskih sredstev bo potekal od 6. 
do 8. julija 2008, med 16. in 20. uro v sejni sobi CIK Trebnje. 
Prijave zbiramo na sedežu Kmetijske svetovalne službe Trebnje 
oz. na tel. (07) 34 60 670.
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Klasična glasba, ki je za mnoge nepredstavljivo oddaljena, je za Jana Gri-
čarja, 16-letnega Trebanjca,  poligon, na katerem je pokazal, da utegne Slo-
venija dobiti glasbenega ustvarjalca na najvišjem nivoju. Letos je na Duna-
ju potekalo 14. evrovizijsko tekmovanje mladih glasbenikov (Eurovision 
Young Musicians), ki se ga je udeležil tudi Jan Gričar. Mladi umetnik je 
prišel do fi nala in ponesel ime Slovenije in Trebnjega v svet vrhunske klasič-
ne glasbe. Ob tem smo ga prosili, da nam pove nekaj o sebi in svoji glasbeni 
poti.

Kdo je Jan Gričar?
Prihajam iz Trebnjega, star sem 16 let. Med tednom živim v Ljubljani, kjer 
tudi obiskujem srednjo glasbeno in baletno šolo, moj profesor pa je Dejan 
Prešiček.

Kateri instrument igraš in kdo te je pritegnil k temu? 
Igram saksofon, k temu pa me je navdušil zdaj že pokojni bivši član skupi-
ne Bepop Nejc Erazem. Svojo glasbeno pot sem začel v Glasbeni šoli 
Trebnje, moj prvi profesor pa je bil David Kocijan, ki bi se mu rad zahvalil 
za vse, kar je naredil zame na nižji glasbeni šoli.

Kje nastopaš kot saksofonist?
Na raznih tekmovanjih, nastopih, itd. Sem tudi član Pihalnega orkestra 
Šentrupert.

Koliko časa na dan porabiš za vadbo?
Kolikor se da. Če le ni obveznosti za šolo, ali česar koli drugega, svoj čas 
posvetim inštrumentu. Vaje z orkestrom pa imamo dvakrat na teden po 
3 ure.

Tvoji največji dosežki?
Zagotovo fi nale evrovizijskega tekmovanja na Dunaju, prvo mesto na dr-
žavnem tekmovanju leta 2007 in pa 5. mesto na mednarodnem tekmova-
nju v Kopru.

Prišel si med sedem fi nalistov Evrovizijskega tekmovanja mladih glasbe-
nikov, ki je potekalo na Dunaju. Kakšni so bili občutki ob tem, kaj ti je 
najbolj ostalo v spominu?
Občutki so bili zares izjemni, najprej kar nisem mogel verjeti, da mi je 
uspelo, sploh zato, ker se Slovenci nismo ravno pogosto uvrščali v fi nale. 
Zagotovo mi bo najbolj v spominu ostal nastop z dunajskimi simfoniki.

Koliko časa si se pripravljal na to tekmovanje?
Začel sem se pripravljati konec februarja, torej dobra dva meseca.

Kako so potekale priprave? 
Moram priznati, da kar naporno. Vendar se da, če je želja in volja, ti lahko 
uspe. Res je, da ti včasih kaj pade v vodo in bi najraje pustil vse, vendar je 
treba malo potrpeti in iti z dvignjeno glavo naprej.

S katerim delom si se predstavil?
Zaigral sem deli slovenskega skladatelja Blaža Puciharja Aria&Improvisation 
in delo tujega skladatelja Julesa Demerssemana Fantaisie sur un theme ori-
ginal, v fi nalu pa sem igral skladbo Pedra Iturraldeja Pequena Czarda.

Kakšna je bila konkurenca na tekmovanju, je bilo vzdušje napeto ali je 
bilo to bolj prijateljsko druženje?
Konkurenca je bila zelo huda, zato sem še toliko bolj zadovoljen z rezul-
tatom. Vzdušje niti ni bilo tako tekmovalno, veliko več je bilo prijateljske-
ga druženja.

Intervju z Janom Gričarjem
Evrovizijsko tekmovanje
mladih glasbenikov

Ali si spoznal kake nove prijatelje, navezal stike, dobil ideje za nadaljnje 
delo?
Seveda sem spoznal nove prijatelje. Največ sem se družil z Grkom, Nizo-
zemcem, Angležem in Ciperčanom. Mislim, da bom s temi osebami tudi 
obdržal stike. Kakšne posebne ideje za nadaljnje delo pa nisem dobil. 

Koliko je bilo tekmovalcev, koliko različnih držav so predstavljali?
Vseh tekmovalcev je bilo 16, se pravi, da smo predstavljali 16 evropskih 
držav.

Kateri stil glasbe ti je najbližji? Ali imaš kakega vzornika? 
Najbližje mi je zagotovo klasika, saj na srednji šoli tudi nadaljujem s kla-
sično smerjo saksofona. Moji vzorniki so Miha Rogina, Oskar Laznik in 
Rok Volk,  ker so preprosto zelo, zelo dobri.

S čim se še ukvarjaš poleg glasbe?
S športom, npr. košarko, nogometom, hokejem na rolerjih, nekaj svojega 
časa pa preživim tudi ob računalniku.

Kje se vidiš v prihodnosti? 
Upam, da bom uspešno dokončal srednjo šolo, potem pa bom videl kako 
in kaj. Mogoče pride v poštev tudi tujina.

Katarina Zupančič
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Zapor za župana 

Zapor je tradicionalna popestritev gasilskih veselic v Volčjih Njivah. Tako 
je bilo tudi na zadnji prireditvi ob praznovanju 60. letnice našega društva. 
Pripravljamo ga, ker smo v neposredni bližini  tistih pravih zaporov na 
Dobu, s pomembno razliko, da iz našega zapora ni mogoče pobegniti. Pa 
ne zaradi varovanja z bodečo žico in električnim tokom, ampak zato, ker 
se našim zapornikom postreže kot grofom.
Samo en evro je bilo potrebno plačati in že je nekdo končal v luknji, pa spet 
en evro, da je bil izpuščen. Neki nepridiprav je dal zapreti tudi župana. G. 
Kastelic je dokazal, da pozna šale na svoj račun in se ni prav nič upiral are-
taciji, v zaporu pa se je po sliki sodeč v družbi predsednika Gasilske zveze 
Trebnje počutil prav imenitno. Škoda, da na prireditvi ni bilo še občinskih 
svetnikov. Če bi skupaj z županom delili usodo, bi se morda v »arestu« ob 
kapljici dobrega vina mnogo lažje zmenili kot na sejah občinskega sveta.

J. T.

Dan okolja v Trimo Trebnje
V maju  je Trimo organiziral že tradicionalni Dan okolja, ki se ga je 
udeležilo okoli 500 ljudi. Ogled sodobne proizvodnje nas je navdu-
šil. Imajo sodobno računalniško vodeno proizvodnjo, oba visoka 
regalna skladišča pa sta popolnoma avtomatizirana. Po ogledu so 
organizirali različne športne aktivnosti (kolesarjenje, pohod po 
okoliških gričih, orientacijski pohod) in ustvarjalne delavnice za 
otroke. Podelili so tudi donacije raznim organizacijam s področja 
izobraževalnih, kulturnih, umetniških, zdravstvenih in ekoloških 
dejavnosti, v skupni vrednosti okoli 20.000 €. 
V kulturnem programu so sodelovali Občinski pihalni orkester 
Trebnje in trebanjske mažoretke. 
Trimo je v letu 2007 na nekaterih izdelkih zmanjšal porabo električ-
ne energije do 8 %. Razvijajo sistem fotonapetostnih panelov (foto-
voltaika), s pomočjo energije sonca oziroma svetlobe. To ustvarja 
okolju prijazno energijo, ki bo vgrajena tudi v novo telovadnico po-
družnične osnovne šole v Dolenji Nemški vasi. Vse to pripomore k 
zmanjševanju toplogrednih plinov (CO2) v ozračje. Trimo je v za-
dnjih petih letih zmanjšal porabo vode za 28 % na zaposlenega, ko-
ličino komunalnih odpadkov pa so zmanjšali za 54 %. V letu 2007 so 
povečali delež odpadkov za reciklažo (ponovno predelavo) kar za 
89 %. Prašne delce, ki nastajajo v proizvodnji, zbirajo preko čistilnih 
sistemov – fi ltrov. V letu 2008 pa si je Trimo zadal cilje, da bodo 
zmanjšali hlapne snovi iz lakirnice, hrup v proizvodnih procesih, 
povečali bodo recikliranje mineralne volne in zmanjšali porabo 
embalaže na enoto izdelka. Vsekakor lepi rezultati in tudi smeli na-
črti za naprej!

Pripravili so tudi foto natečaj za najboljšo eko fotografi jo in natečaj 
za najboljši izdelek iz odpadnega materiala ter razglasili nagrajence. 
Z izdelki iz odpadnega materiala so sodelovali tudi otroci iz tre-
banjskega vrtca. Ribiška družina, pododbor Temenica Trebnje, si je 
prislužila eno od nagrad s fotografi jami pomora rib v Temenici ju-
nija 2007. Ob pogledu na te slike se človek zamisli o brezbrižnosti 
človeka do narave, čeprav mu ta že vrača udarce v obliki raznih bo-
lezni, med katerimi je najpogostejši rak. V Trimu so znova izkazali 
svojo povezanost z okoljem in posluhom za potrebe lokalne sku-
pnosti in raznih organizacij. 
»Skrb za okolje je ena ključnih tematik, ki ji v Trimu posvečamo 
veliko pozornost. Svoj prispevek k čistejši podobi prihodnosti daje-
mo tako z razvojem novih, okolju prijaznejših proizvodov kot tudi 
z ekološkim ozaveščanjem tako naših zaposlenih kot tudi naših po-
slovnih partnerjev in širše javnosti. Organizacija Trimovega dneva 
okolja je zato logično nadaljevanje naše zaveze k odličnosti v našem 
delovanju,«  je med drugim povedala Tatjana Fink, glavna direktori-
ca Trima.

Jože Povšič

Glavna direktorica Trimo Trebnje Tatjana Fink (levo) s 
predstavniki organizacij, ki so prejele donacije. 

Foto: Jože Povšič. 
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Zakonski jubilanti

Letošnje leto je namenjeno družini in 15. maj je dan, ko v okviru različnih 
dejavnosti še posebno pozornost namenjamo družini, ki je vrednota, žal 
pa v sodobni družbi pogosto ogrožena in na različnih preizkušnjah. 
V nedeljo, 11. 5., na binkoštni praznik, so v trebanjski župniji zakonci pri sv. 
maši praznovali zakonske obletnice, in sicer 40, 30, 25, 15 in 5 let. Župnik 
Miloš Košir je v nagovoru poudaril pomen družine. Namen tega praznova-
nja je zahvala Bogu za prehojeno življenjsko pot in priprošnja za blagoslov 
v družinah še naprej. Živeti v družini je dar, ker imamo drug drugega. Žal pa 
se tega pogosto zavedamo šele takrat, ko smo v življenjski preizkušnji. Vsi 
pa želimo sebi in drugim veliko ljubezni in medsebojnega razumevanja. 

a. n.

Rimski dvori v Trebnjem

V novi soseski Rimski dvori v Trebnjem naj bi zrastlo 55 novih stano-
vanj, nekaj poslovnih prostorov z 99 parkirnimi mesti. Od tega naj bi 
bilo 73 parkirnih mest v polno vkopani garaži in 26 parkirnih mest na 
terenu. Soseska naj bi s svojo zasnovo stanovalcem omogočala  kako-
vostno urbano življenje in s tem izpolnjevala njihova visoka pričako-
vanja bivalnega okolja.  Predvidena je izgradnja  treh samostojnih 
objektov z oznako A, B in C z vertikalnimi gabariti (klet, pritličje, 
nadstropje in mansarda). Na bruto površin 5.520 m2 naj bi zraslo 55 
stanovanjskih enot  v velikosti od 40 do 100 m2 , z balkoni, atriji  in 
terasami. Stanovanja so zasnovana po najnovejših trendih, svetla in 
prostorna. Stanovanjem naj bi pripadala polno vkopana garaža s 73 
parkirnimi mesti in servisnimi prostori, kar kaže na večje funkcional-
nosti objekta, s katerimi naj bi stanovalcem omogočili kakovostno 
bivanje. Uvoz v podzemno garažo je predviden  med objektoma A in 
B.  Glavni uvoz naj bi bil na zahodni strani, ob potoku. Naselje bi ime-
lo tudi požarno pot na vzhodni strani in otroško igrišče med objekto-
ma  A in B. Površine med posameznimi objekti stanovanjsko-poslov-
ne soseske Rimski dvori bodo za motorna vozila zaprte,  proste 
površine znotraj soseske bodo urejene in ozelenjene. Poleg tega bo v 
kompleksu tudi odprt muzej arheoloških najdb na tej lokaciji. 

MTI d.o.o.
direktor, Stane Žvanut   

60 let PGD Volčje Njive
V soboto, 31. 6. 2008, smo gasilci PGD Volčje Njive praznovali 60-le-
tnico delovanja našega društva. Častitljive obletnice so se udeležili 
gasilci približno dvajsetih društev naše zveze. Ešalonu  je poveljeval 
občinski poveljnik Damijan Smolič. S svojo prisotnostjo in nagovo-
rom pa so našo obletnico počastili župan Alojzij Kastelic, predsednica 
Krajevne skupnosti Mirna  Barica Kraljevski in predsednik Gasilske 
zveze Trebnje Anton Strah.
Prireditev sta povezovala Petra Kostrevc in Stanko Tomšič.
Predsednik PGD Volčje Njive Tone Kovač, ki zadnja leta uspešno 
vodi društvo, je v svojem govoru poudaril pomembnost gasilstva kot 
obliko pomoči v primeru nesreč in obliko druženja ljudi na podeželju. 
Izpostavil je tudi pridobitve društva: nakup gasilskega vozila GV 1, 
dela pri obnovi in toplotni izolaciji garaže in preplastitev ceste pred 
gasilskim domom. Vsem, ki so kakor koli pomagali pri omenjenih in-
vesticijah, se je predsednik iskreno zahvalil. Svojemu namenu je pre-
dal tudi novo visokotlačno brizgalno, vgrajeno v gasilskem vozilu. 
Prireditev, ki ji je sledila še gasilska veselica z ansamblom Braneta 
Klavžarja, je minila v lepem vremenu in prijetnem vzdušju.
Vsem, ki ste se udeležili našega praznovanja, se lepo zahvaljujemo in 
vas vabimo, da tudi v prihodnje podpirate naše delo.

Jože Tomšič

Srečanje starejših krajanov
V naši krajevni organizaciji RK Svetinja, smo imeli 18. Maja 2008 srečanje 
starejših krajanov starih nad 65 let. Teh oseb je 50, udeležilo pa se jih je 29.  
Prostovoljke in naši otroci iz naše KS smo jim pripravili bogat kulturni 
program z igrico Rdeča Kapica, Petjem in igranjem na harmoniko. Naše-
ga srečanja se je udeležila tudi sekretarka Majda Miklič, Predsednik KS 
Svetinja Drago Perpar. Po končanem kulturnem programu smo jih pogo-
stile s pecivom, hrano in pijačo. Vsi so bili zelo zadovoljni in so se še kar 
nekaj časa poveselili in poklepetali ob glasbi s harmoniko.
Obljubili so da se bodo tudi drugo leto udeležili srečanja.      

Predsednica KORK Svetinja: Anica Makše
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Taborjenje

Leto je naokoli, že so tu prečudoviti majski dnevi, ko bomo lahko na to-
plem soncu uživali s svojimi štirinožnimi prijatelji. Ravno zato smo se v 
Kinološkem društvu Trebnje, v sodelovanju z Meli centrom Repče odlo-
čili izvesti 3. kinološki tabor »Resa 2008«, ki je potekal od 9. do 11.5. na 
Resi v Kočevskem Rogu. Tabora se je udeležilo 25 vodnikov in njihovih 
psov. Skozi cel dan smo imeli zanimiv program. Poleg praktičnega uspo-
sabljanja (vaje poslušnosti, obrambe, sledenja), pa smo izvedeli tudi nekaj 
o zavarovanju psov, policisti so nam pokazali delo z njihovimi psi, kurili 
smo kres,  ter si dodobra ogledali prelepo naravo Kočevskega Roga.
V nedeljo smo izvedli 2. kinološki kviz za učence 5. razreda dolenjskih 
osnovnih šol. Kviza se je udeležilo 13 ekip. Vsi so pokazali res dobro zna-
nje iz kinologije in veterine, najboljši od najboljših pa so bili petošolci iz 
Velikega Gabra. Ob 13. uri so nas obiskali še svojci. Pripravili smo jim za-
nimivo predstavitev ter ob prigrizku sklenili še en uspešen tabor z oblju-
bo: »Drugo leto nasvidenje, na 4. kinološkem taboru »Resa 2009«

Kinološko društvo Trebnje

V KORK Čatež smo aktivni
Zdravje je naše največje bogastvo, zato v KORK Čatež poskrbimo, da se 
nam ne izmuzne prehitro iz rok. S tem namenom vsako leto organizira-
mo merjenje krvnega pritiska in sladkorja. Tako je bilo tudi letos v tednu 
rdečega križa, ki je potekal v maju. Meritev se je udeležilo 35 krajanov, 
kar pomeni, da smo opravili 70 merjenj, ki jih je izvajala višja medicinska 
sestra Melita Brvar iz Kliničnega centra Ljubljana. Tako kot vsako leto 
smo tudi letos v KORK Čatež pripravili srečanje za krajane, starejše od 
sedemdeset let. Srečanja, ki je potekalo v nedeljo, 1. junija 2008, v gostil-
ni Tončkov dom na Čatežu, se je udeležilo 48 od 75 povabljenih kraja-
nov. Vse prisotne je pozdravila predsednica  KORK Čatež Marjana Ka-
min in predsednica OZRK Trebnje Mojca Mihevc. Finančno pomoč za 
srečanje sta prispevala Krajevna skupnost Čatež in TEM Čatež, d.d. Za 
kulturni program je poskrbela skupina PLIN s Čateža ter harmonikarja 
Rok in Matjaž. Prijetno druženje s petjem in plesom se je končalo pozno 
popoldne. Udeleženci so obljubili, da se drugo leto spet srečamo.

Na koncu pa še hvala vsem, ki ste pomagali, da je bilo naše srečanje 
prijetno in veselo. Drugo leto pa NASVIDENJE!

Marjana Kamin, FOTO: Matej Mlakar

Mitja
Vedno si prihajal z nasmehom in toplino.

Povezal si mnoge poti in osrečil mnogo ljudi.
Nisi govoril o prijateljstvu, živel si ga.

Nisi rekel adijo, a želimo,
da tvoj nasmeh živi, da ga trosimo naprej,

da poti med nami ostajajo in da jih tlakujemo dalje,
da prijateljstvo in dana beseda nekaj šteje -  

ker si nas tega naučil ti.

Ivi

ZAHVALA

Ob tragični smrti našega dragega 

Mitja Erjavca
iz Dol. Nemške vasi 8 pri Trebnjem

se zahvaljujemo duhovniku Janezu Rihtaršiču za opravljeni obred in mašo, 
Trebanjskemu oktetu za zapete žalostinke in izvajalcu Tišine, Mateji, Sebastjanu in 

Slavku Podboju za ganljive besede slovesa, pogrebni službi Novak, obratu Notol 
Tovarne zdravil Krka, podjetju Eurotek ter sorodnikom, sosedom, družinama Sever 
in Marn, številnim prijateljem in sošolcem za besede sožalja, podarjeno cvetje, sveče 

in sv. maše. Posebno zahvalo pa izrekamo Darku Zupančiču, njegovi družini in 
sodelavcem Avtotransporta Zupančič za vso podporo. Hvala vsem, ki ste ga v tako 

velikem številu spremili na njegovi zadnji poti. 

Žalujoči: ati, mami in brat Dejan, mama Joži, mama Milka in ostali sorodniki
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Povorka
Predstavitev društev na povorki ob je velik dogodek. Priložnost, da 
se lahko predstavi tudi romsko društvo, je dokaz, da v občini Trebnje 
medkulturni dialog živi.

Vida Hočevar

Mednarodno leto 
medkulturnega dialoga
Evropski parlament in Svet evropske unije sta razglasila letošnje leto 
za evropsko leto medkulturnega dialoga. To je proces zbliževanja 
različnih kultur med različnimi narodi. Zajema komunikacijo ljudi, 
ki prihajajo iz različnih nacionalnih, socialnih, generacijskih in po-
dobnih življenjskih okolij. Namen medkulturnega dialoga je širiti 
razmišljanje o drugačnostih, ki jih v vsakdanjem življenju povezuje-
mo s posameznimi jezikovnimi, etničnimi, socialnimi, kulturnimi in 
religioznimi pripadnostmi. S takšnim dialogom se borimo za člove-
kove pravice in krepitev medčloveškega spoštovanja ter proti različ-
nim oblikam družbenih izključenosti. Z medkulturnim dialogom 
vzpostavljamo komunikacijo med različnimi in drugačnimi, proble-
matiziramo meje med »nami » in »drugimi«, med večinsko družbo 
in priseljenci. Gre za dialog odprtosti, posluha in vzajemnega spo-
štovanja.
V Sloveniji potekajo številne prireditve in razprave na temo medkul-
turnega dialoga. Ob izidu knjige dr. Vere Klopčič – Položaj Romov v 
Sloveniji (Romi in Gadže) so v Ljubljani v sodelovanju z Inštitutom za 
narodnostna vprašanja pripravili javno razpravo o medkulturnem 
dialogu. Po mnenju avtorice dr. Vere Klopčič pomeni medkulturni 
dialog odprtost in možnost sodelovanja vseh. Načela je vprašanje od-
prave predsodkov v naši družbi. Podala je oceno, da je v zadnjih letih 
prišlo v Sloveniji do premika. Romi so vse bolj prisotni kot nosilci 
svojih idej in interesov. Direktor Urada za narodnosti mag. Stane Ba-
luh je prepričan, da ljudje preko tega dialoga lahko pridejo do novih 
spoznanj. Mnogo zadržkov in predsodkov namreč izvira prav iz ne-
poznavanja kulture med različnimi narodi. Poudarjanje medkultur-
nega dialoga  je priložnost prispevati k dinamični družbi, ki spoštuje 
kulturno raznolikost. Ustavni sodnik dr. Ciril Ribičič je povedal, da je 
odnos med narodi, med večino in manjšino predvsem odgovornost 
večine. Dobro počutje manjšine v neki družbi oz. državi nima pozi-
tivnih posledic samo za manjšino ampak tudi za vzdušje v tej družbi 
oz. državi. 
Vse več držav se zavzema za to, da bi medkulturni dialog postal se-
stavni del našega vsakdana in način življenja . Drug od drugega lahko 
nekaj izvemo ali se naučimo in to nas bogati. Tudi romska skupnost si 
nedvomno želi, da medkulturni dialog ne bi ostal samo nema črka na 
papirju in da bi ga imeli v mislih tudi v prihodnosti, ko bo leto med-
narodnega dialoga že minilo.  

Vida Hočevar

Ob 50-letnici Muce Copatarice

Ob visokem jubileju  slovenske slikanice Muca Copatarica smo se vzgoji-
teljice tudi v našem vrtcu Sončnica Veliki Gaber odzvale natečaju Mla-
dinske knjige in ga preko leta z različnimi dejavnostmi obeleževale skupaj 
z otroki. Muca Copatarica nas je obiskala ob tednu otroka in v nas pustila 
nepozabne spomine.  Strokovne delavke vrtca smo pripravile dramatiza-
cijo, slaščičarno pri Muci Copatarici in glasbeno-likovne delavnice na 
temo Mucine delavnice. Za vsakega otroka smo izdelale tudi ljubkovalno 
igračo Muco Copatarico iz blaga in jo podarile ob tednu otroka. 
S potujočim nahrbtnikom potuje Muca Copatarica vsak vikend z otro-
kom domov, da se skupaj igrata, vse spomine otrok pa starši zapišejo v 
Knjigo spominov. Poleg prepevanja pesmi o mucah, risanja in slikanja na 
temo Muce Copatarice, šivanja, izdelave albumov in knjig smo v mesecu 
kulture pripravili tudi zaključno prireditev z naslovom Ulica Muce Copa-
tarice. Po kratki predstavitvi z mačjimi pesmicami in gibalno-plesno igro 
smo odprli vrata ulice in ponudili otrokom ter staršem različne oblike 
druženja v delavnicah mačji vrtec, mačja knjižnica, mačja šola, mačja sla-
ščičarna, mačja ustvarjalnica, mačja prodajalna in mačja telovadnica.
Dobra volja, delovna vnema in pohvale vseh prisotnih ob odhodu kažejo, 
da je bilo naše delo dobro in uspešno.

Irena Ferlin, vodja vrtca Veliki Gaber
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Kakšno področje pokrivate na vašem novem delavnem mestu?
Delo, ki ga sedaj opravljam v nazivu sekretar, je zelo raznoliko. Zaposlen 
sem na Geodetski upravi RS, kjer prvenstveno skrbim za racionalizacijo 
postopkov, zmanjšanje stroškov (tako materialnih kot stroškov za plače), 
vse z namenom, večji kos proračunskega denarja nameniti posodobitvam 
in obnovam geodetskih evidenc. Glede na to, da GURS deluje na 47 loka-
cijah po vsej Sloveniji, in da so racionalizacije v javni upravi manj prilju-
bljene poteze, uspeh v naprej ni vedno zagotovljen. Mimo opisanega pa 
mi je, skupaj s sodelavci iz geodetske uprave Trebnje, uspelo v začetku 
leta izdati publikacijo z naslovom 50 let geodetske službe v Trebnjem. 
Zakaj to omenjam? V knjigi, ki podaja presek geodetske stroke (zaposleni, 
oprema, evidence …) od prihoda katastra v Trebnje do današnjih dni, je 
zapisano, kako so trebanjski geodeti orali ledino v slovenskem prostoru 
na marsikaterem področju v svoji stroki, in na to imajo(mo) biti Trebanjci 
za kaj ponosni.  

Kakšne so razvojne priložnosti občine Trebnje ?
Ker sem pred dobrim letom in pol še opravljal nalogo direktorja Občin-
ske uprave (trenutno pa sem svetnik Občinskega sveta in predsednik Od-
bora za proračun), vidim razvojne možnosti v nadaljevanju zastavljenih 
projektov prejšnjega sestava Občinskega sveta in izvajanju projektov, 
usklajenih s strani 14 svetnikov in predsednikov 5 političnih strank  – 
podpisnikov Sporazuma o uresničevanju Razvojnega načrta Občine 
Trebnje za mandatno obdobje do 2010. Projekti v vrednosti nekaj manj 
kot 80 mio €, od tega naj bi se iz občinske blagajne namenilo dobrih 27 
mio. € , imajo realno možnost, da se uresničijo. Je pa izvedba v večini od-
visna od sposobnosti občinske uprave in župana, ki pa po mojem videnju 
priložnosti od novembra 2006 pa do danes ni izkoristila. Ni samo moje 
mnenje, da je v upravi preveč solističnih akcij, da je preveč (več kot 40 %) 
zaposlenih – izkušenih uslužbencev zapustilo občinsko upravo, izvirni 
greh pa je gotovo v tem, da občinska uprava še danes nima direktorja. 
Operativna izvedba razvojnih potencialov pa sloni zgolj na ljudeh – seve-
da sposobnih.   

Kako gledate na porabo javnih sredstev v Občini Trebnje in na eventuel-
ne pasti pri izvajanju projektov?
Pri nenamenski porabi javnih sredstev, pa naj si bodi zaradi netranspa-

Pogovor z mag. Janezom Slakom
Občinska sredstva morajo biti pod budnim očesom javnosti

rentnosti ali negospodarnem trošenju, sem neusmiljen kritik. Občinska 
sredstva morajo biti pod budnim očesom javnosti. Verjetno je bila nareje-
na kakšna napaka tudi v preteklosti – čeprav nevede. Ob spremljanju iz-
vrševanja proračuna v tem mandatu pa nam župan odkrito pove, da krši 
predpise. Tako početje seveda pelje v samovoljo in se načeloma konča z 
nepotrebnim trošenjem. To bi bila že lahko ena od dodatnih pasti pri iz-
vajanju začrtanih projektov, saj bo ob preveliki nenadzorovani splošni 
potrošnji zmanjkalo sredstev za investicije. Drugo področje, kjer se poja-
vljajo problemi, je v nepravočasnem in nedoslednem sledenju in prijavlja-
nju na razpise za EU sredstva in kot tretje nezmožnost motiviranja zaseb-
nega kapitala pri vlaganju v javno zasebno partnerstvo.  Čisto postransko 
pa nam različni državni projekti (kot je AC …) lahko prinesejo veliko do-
datnih problemov in obremenitev, če strokovne službe ne bodo znale 
pravočasno uveljaviti občinski interes.                                                         B. V.

V SPOMIN

Tiho, tiho čas beži, zaman te, mama,
leto dni iščejo naše oči;

le lučka zdaj na grobu ti gori,
a spomin nate v srcih naših zdaj živi.

10. junija je minilo leto dni, 
odkar je brez slovesa odšla od nas draga

JOŽEFA MURN
po domače Pavlinova mama

iz Gorenjih Selc 6 pri Dobrniču.

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki obiskujete njen zadnji dom ter 
prižigate sveče, prinašate rože in se jo spominjate.

Vsi njeni.

mag. Janez Slak

ZAHVALA
Ob izgubi naše drage

AMALIJE KORŠIČ, 
roj. KOLENC

se zahvaljujemo vsem, ki ste se od nje poslovili in jo pospremili k 
zadnjemu počitku, nam izrekli ali napisali besede sočutja, ji 

darovali cvetje, sveče in sv. maše.
Hvala osebju ZD Trebnje, še posebej zdravnici Steli Munk in 

patronažni sestri Majdi Gačnik za strokovno in nesebično pomoč 
pri zdravljenju.

Hvala g. kaplanu za opravljen pogrebni obred, g. Podboju za 
poslovilne besede ter pevcem Trebanjskega okteta.

Hvala vsem, ki se je boste spominjali.

Vsi njeni. 
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Revija župnijskih pevskih zborov 
18. maja 2008 je v cerkvi sv. Jurija v Dobrniču potekala pregledna re-
vija župnijskih pevskih zborov dekanije Žužemberk. Netekmovalne 
revije, ki je nazadnje potekala pred štirimi leti, se je udeležilo devet 
zborov iz petih župnij dekanije. Nastopili so: moški in mešani pevski 
zbor župnije Ambrus, mešani in otroški pevski zbor župnije Krka, 
mešani in otroški pevski zbor župnije Zagradec ter mešani pevski 
zbor župnije Žužemberk. Gostitelje iz župnije Dobrnič sta zastopala 
dva domača župnijska zbora: Mešani pevski zbor pod vodstvom Ire-
ne Zaletel  in otroško-mladinski pevski zbor pod vodstvom Mateje 
Glivar (na sliki). Kot organist je pri obeh zborih nastopil Tone Perpar, 
kitarsko spremljavo pri otroško-mladinskem zboru pa je prispeval 
Uroš Primc. Vsak zbor se je predstavil z dvema pesmima, eno evhari-
stično in eno Marijino pesmijo, saj je revija potekala v šmarničnem 
mesecu maju. S strokovne plati je revijo spremljal pater Marijan Cvi-
tak iz Nove Štifte, ki je dirigiral tudi skupni pesmi, ki so jih zapeli 
združeni mešani zbori in posebej otroški zbori. Pater Cvitak je po 
končani reviji pevovodjem in organistom podal tudi svoje opazke o 
nastopih posameznih zborov ter napotke za nadaljnje delo. Skupna 
ugotovitev je bila, da je bila revija na visoki kakovostni ravni. V času 
med zadnjima revijama so vsi zbori kakovostno napredovali, kar je 
rezultat dobrega in strokovnega dela pevovodij in organistov ter pri-
zadevanj pevcev. Po zakuski, ki je sledila sami reviji, so se pevci razšli 
z upanjem in obljubo, da se kmalu spet snidejo na reviji v eni od žu-
pnij dekanije Žužemberk.

Matjaž Glavan

Otvoritev razstave 
V petek 6. junija 2008, je bila v okviru spremljevalnih prireditev Iz 
trebanjskega koša v knjižnici Pavla Golie Trebnje otvoritev razstave  
V objemu Temenice in Mirne prospekti, katalogi in zloženke 1991–
2008: zasnova in izvedba Studio 5, Marko Kapus. Prireditev so pope-
strili učenci Glasbene šole Trebnje in Jerica Črešnar z recitacijo pe-
smi Toneta Pavčka Dolina.
Razstavo je odprla direktorica knjižnice Milena Bon, ki je poudarila 
pomen zbirke  domoznanskega gradiva in vpis v vzajemni katalog 
COBISS.  Z vpisom je gradivo dosegljivo vsem uporabnikom preko 
spletnih strani. 
Razstava, ki bo na ogled vse poletje v prostorih trebanjske knjižnice, 
prikazuje razvoj ponudbe zloženk s strokovno vsebino, nastalih v 
okviru projekta z naslovom V objemu Temenice in Mirne. Nekatere 
zloženke vsebujejo podatke, ki jih ni mogoče zaslediti v nobenih dru-
gih pisnih virih, zato imajo še toliko večji pomen za domoznansko 
zbirko knjižnice in preučevanje domače pokrajine. Obenem pa raz-
stava prikazuje turistično ponudbo na področju dolin Temenice in 
Mirne. Zloženke je zasnovalo in izvedlo izdajo podjetje Studio 5 Mir-
na, katerega direktor Marko Kapus je spregovoril o začetkih svojega 
dela, pojasnil vsebino projekta V objemu Temenice in Mirne in pou-
daril pomen sodelovanja mnogih strokovnjakov s področja arhitek-
ture, zgodovine in turizma.
Knjižnica je gradivo uredila tudi v albumu, v nadaljevanju projekta pa 
bomo material skenirali in pripeli k vpisu v COBISS. To bo omogočilo 
vsem zainteresiranim (učencem, učiteljem, turistom …) proučevanje 
gradiva s tega področja. Originale bomo hranili v knjižnici.

Knjižnica Pavla Golie Trebnje
 Jožica JerovšekGlasbeni recitali

Od februarja do junija je Glasbena šola Trebnje pripravila štiri glasbe-
ne recitale. Predstavili so se bivši učenci Glasbene šole Trebnje, ki 
nadaljujejo šolanje na Srednji glasbeni in baletni šoli v Ljubljani. Tako 
smo lahko prisluhnili kitaristki Sari Zajc (iz razreda prof. Jerka Nova-
ka), saksofonistoma Janu Gričarju in Simonu Šircu (oba iz razreda 
prof. Dejana Prešička) in trobentaču Blažu Avbarju (iz razreda mag. 
Francija Žuglja). Dijaki in študenti so se predstavili z zahtevnimi pro-
grami, saj so nekateri predstavili svoje diplomske programe (Sara 
Zajc, Simon Širec). Jan Gričar (sicer dijak 1. letnika) pa se je predstavil 
s programom, ki ga je pozneje izvajal na Evrovizijskem tekmovanju 
mladih glasbenikov (Eurovision Young Musicians), mednarodnem 
glasbenem tekmovanju za mlade nadarjene glasbenike do 19. leta 
starosti, ki poteka vsaki dve leti. Na letošnjem, ki je bil 14. po vrsti, je 
mednarodna žirija izmed 16 tekmovalcev, predstavnikov članic zve-
ze radijskih in televizijskih postaj izbrala sedem fi nalistov in med nji-
mi je bil tudi Jan, ki je skupaj še z ostalimi fi nalisti igral 9. maja pred 
mestno hišo na Dunaju pred 40 tisoč ljudmi.
Veseli smo uspehov naših bivših učencev.

tmg

Nakup zemljišča za ekološko pridelavo 
Rada bi kupila en hektar ali več delno ornega kmetij-
skega zemljišča za pridelavo zdravilnih rastlin, zato v 

bližini parcele ne sme biti onesnaževalca. 
Iščem zemljišče v krajevnih skupnostih Temenica, 

Veliki Gaber, Šentvid pri Stični ali Primskovo. Parce-
la naj bo v enem kosu, dostopna z osebnim avtom, 
lahko je njiva, travnik, ali pašnik, do ene tretjine je 

lahko gozd.
 

Če imate takšno parcelo na prodaj, mi ponudbo 
posredujte na Otilija Grad Barle, Temenica 48, 1296 
Šentvid pri Stični. Tel: 01) 7874172 ali 031766663.   
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Nacetu Dežmanu 
v slovo
V torek, 27. maja, je zastalo srce 
upokojenemu bivšemu predsedni-
ku naše nekdanje Skupščine Obči-
ne Trebnje – Nacetu Dežmanu, ki 
je s svojim delom oblikoval in soo-
blikoval podobo naše občine v pre-
teklosti.
Nace Dežman se je rodil 4. februar-
ja 1932 v vasi Strelac pri Šmarjeti v 
kmečki družini z osmimi otroki. Trdo delo na kmetiji je zaznamo-
valo njegov kleni značaj za vse življenje. 
Marca 1969 je prevzel vodenje gozdnega obrata v Novem mestu, 
kasneje pa se je zaposlil v tovarni Dana na Mirni, kjer je bil najprej 
vodja prodaje, nato direktor komercialnega sektorja do konca maja 
1975.
Kot uspešen poslovnež je postal zelo zanimiv tudi za popolnitev 
zahtevnih del na trebanjski občinski upravi. Leta 1975 je prevzel 
mesto načelnika Oddelka za gospodarstvo in fi nance. Na Občini 
Trebnje je nato delal petnajst let. 1981 je postal predsednik Izvršne-
ga sveta Občine Trebnje za eno leto, nato pa je dobil štiriletni man-
dat za sestavo novega Izvršnega sveta. Ker je bil pri svojem delu 
uspešen, je po koncu mandata postal predsednik Skupščine občine 
Trebnje za štiri leta, ko se je upokojil.
V petnajstih letih dela je Nace Dežman pustil v občini Trebnje neiz-
brisen pečat. To je bil čas, ko je občina iz kluba nerazvitih prerašča-
la med razvite občine v Sloveniji. Bil je tudi eden prvih nosilcev 
plakete Občine Trebnje. 

Župan Alojzij Kastelic
 (iz govora na žalni seji)

Odlični mladi tehniki 

V petek, 16. 5. 2008, je na OŠ Riharda Jakopiča v Ljubljani potekalo držav-
no tekmovanje iz konstruktorstva in tehnologije obdelav. Po izvedenem 
šolskem tekmovanju v posameznih kategorijah sta se prva dva najuspe-
šnejša tekmovalca udeležila državnega tekmovanja. Osnovni cilji tekmo-
vanja so povezani z odkrivanjem mladih, ki imajo kvalitete, ki so potreb-
ne za tehnične poklice (ročne spretnosti, prostorska predstavljivost, 
estetski čut ...).  Z delom na tehničnem področju (pri pouku, izbirnih 
predmetih in interesnih dejavnostih) širimo znanje o sodobnih znanstve-
nih dosežkih in njihovi uporabi ter spodbujamo mlade k inovativnosti in 
povezovanju znanj, kar zagotavlja boljše ekološko osveščanje, varovanje  
naravnega okolja in trajnostni razvoj. Nujno je, da v praktični uporabi do-
sežkov hodita skupaj znanost in uporabnost, se dopolnjujeta in spodbuja-
ta k novim in novim dosežkom. 

REZULTATI DRŽAVNEGA TEKMOVANJA:

Mentorica: Marija Strah

PANOGA IME IN PRIIMEK RAZ. DOSEŽ. 
MESTO

Reševanje problema s konstruk-
cijsko zbirko 

MATJAŽ VOVKO
ŽIGA FALKNER

9.
9. 

1.
3.

Izdelava TIT dokumentacije s 
CAD programom

GREGOR KEK
NEŽA DIMEC

9.
8.

1.
4.

Izdelava izdelka iz papirja BLAŽ POTOKAR 5. 1.
Izdelava izdelka iz umetnih 
snovi

TOMAŽ KOLENC
MITJA MANDELJ

9.
9.

1.
1.

Izdelava izdelka iz kovine SIMON VRHOVEC
DAVID GLIHA

8.
8.

1.
1.

Otroške delavnice 
V času poletnih počitnic bodo v Knjižnici Pavla Golie Trebnje potekale 
brezplačne ustvarjalne delavnice za otroke od 1. razreda dalje.
Otroške delavnice v okviru DEKD bomo izvedli v dveh delih: prvi del 
od 26. do 27. 6. v Trebnjem, drugi del pa od 25. do 29. 8. na vseh enotah 
naše knjižnice, potekale bodo od 8.00 do 15.00 ure. 
V juniju bodo otroci ročno izdelali papir, pisali na glinaste tablice, pri-
pravili razstavo o zgodovini knjige in knjižnic, modno revijo iz časopi-
snega papirja in se preizkusili v zabavnih igrah s časopisnim papirjem. 
V avgustu bodo spoznavali način življenja v času Primoža Trubarja, iz-
delali knjige iz ročno izdelanega papirja, knjige iz gline ter knjige s pe-
smicami, rimami in verzi o knjigah, ki jih bodo sami sestavili. Obiskal 
jih bo knjigovez, izdelali bodo inicialke in s pomočjo linoreza tiskali 
grafi ke. S skrivno pisavo bodo pisali sporočila, izdelali sklede iz papirja 
in se igrali razne igre na prostem.
Počitniške ustvarjalne delavnice Jurček bere in ustvarja bodo potovale 
po vseh enotah naše knjižnice. Otroci so vabljeni, da jih obiščejo v 
Trebnjem 30. 6. in 4. 7 ter na Mirni 1. 7. od 8.00 do 15.00 ure.  Otroci 
bodo poslušali pravljice, izdelali slike velikanke s prsti, predpasnike, pi-
sane koktajle, okrasili škatle, uprizorili šalo, si izmišljevali zgodbe in se 
igrali zabavne družabne igre na prostem. Vse informacije in prijavnice 
za delavnice so na voljo na vseh enotah Knjižnice Pavla Golie Trebnje.
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ZAHVALA
Ob smrti dragega moža, očeta in dedka

RAFAELA KOSTANJEVCA
iz Dol. Nemške vasi 19 pri Trebnjem, 

se zahvaljujemo vsem, ki ste ga pospremili na njegovi prerani 
zadnji poti in darovali cvetje, sveče in maše.

Žalujoči: vsi njegovi.

ZAHVALA
V 81. letu starosti nas je zapustil

naš dragi oče, stari ata, pradedek, 
brat in stric

VLADISLAV ANŽUR
iz Roj pri Čatežu.

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, znancem 
za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in svete maše.
Iskrena hvala PGD Trebanjski Vrh in ostalim društvom. 

Posebno zahvalo pa izrekamo Sebastjanu Hostnik, Jožetu Hostnik, 
Ivanu Babič, župniku za lep poslovilni obred, pevcem

in pogrebni službi Novak.
Hvala vsem, ki ste ga imeli radi in ga v tako velikem številu pospre-

mili na njegovi zadnji poti. 

Žalujoči: vsi, ki smo ga imeli radi.

Eko šola

Eko šola je neke vrste vzporedna šola, kjer skrbimo za urejeno okolico 
šole, pravilno razvrščanje odpadkov … Vsak razred je moral določiti svo-
jega predstavnika. V našem razredu sem to jaz.  Naša prva naloga je bila 
razvrščanje odpadkov. Pri učiteljici Strahovi je vsak razred dobil tri koše, 
in sicer za: embalažo, papir in ostale odpadke. Že po prvi malici, smo vse 
odpadke  pridno razvrstili in si s tem prislužili pozitivne točke.  
V marcu smo imeli eko kviz. Pri učiteljici Prparjevi, ki je bila naša mento-
rica, smo dobili zgoščenke, na katerih so bila predstavljena štiri poglavja. 
Naša tema so bila urbana področja. Po zaključku testa smo nestrpno ča-
kali na rezultate. Prvi je bil JAN KASTIGAR, ki je kasneje odšel tudi na 
državno tekmovanje v Ruše. 
V maju smo se predstavili na FESTIVALU USTVARJALNOSTI IN 
INOVATIVNOSTI PRI UČENJU v Ljubljani. Predstavili smo delček 
tega, kar delamo pri pouku, interesnih dejavnostih, izbirnih predmetih, 
raziskovalnih nalogah in delček razstave, ki je bila postavljena ob 150-le-
tnici šolstva v Trebnjem. Našo šolo so obiskovalci lahko prepoznali po 
razstavi starih slik in škafov, svitkov in še marsičem. Naš glavni projekt pa 
se je imenoval TEČE MI, TEČE, VODICA, ki sta ga predstavili učiteljici 
Strahova in Prparjeva v učilnici Ustvarjalno učenje. Poudarek je bil na 
ureditvi pešpoti po Dobrniški dolini. Predlagali sta možnosti izvedbe raz-
ličnih dnevov dejavnosti ob tej poti. Na to temo so se navezovale slike 
vodnjakov in majhni leseni vodnjaki, ki so jih izdelovali fantje. Dekleta pa 
smo izdelovale svitke. 

Nastja Kastigar, 5.d
OŠ Trebnje

Pomemben jubilej 
V tem šolskem letu obiskuje Podružnično šolo Šentlovrenc 31 učen-
cev od 1. do 5. razreda. Učenci 1. razreda so v samostojnem oddelku, 
dva oddelka pa sta kombinirana, in sicer 2. in 3. razred ter 4. in 5. ra-
zred. V oddelek podaljšanega bivanja je vključenih 27 učencev. 
Ob 140-letnici obstoja te šole so učenci pripravili zelo zanimiv kul-
turni program, kjer sta se v besedi, pesmi in igri prepletali zgodbi o 
šoli v preteklosti in sedanjosti. Ob zaključku prireditve so si gostje 
lahko ogledali bogato razstavo z naslovom Šola v Šentlovrencu nekoč 
in danes.  Šola vsakega kraja predstavlja življenje. Nekaj nekdanjih 
učencev, učiteljic in ravnateljev, je v našem šolskem glasilu Zarje zapi-
salo dragocene spomine. Vsak učenec in učitelj, ki je poučeval na tej 
šoli, je ob tej priložnosti prejel posebno številko Zarij.
Želimo si čim tesnejšega povezovanja s krajem. Vsako leto sodeluje-
mo s Prostovoljnim gasilskim društvom Šentlovrenc, ki nam predsta-
vi svojo opremo in dejavnost. Letos nam je tudi Športno društvo Šen-
tlovrenc predstavilo svojo dejavnost – športno plezanje po plezalni 
steni. Krajevna skupnost nam je ob dnevu Zemlje namenila nekaj 
sredstev, s katerimi smo obnovili nasade rož v cvetličnih loncih. Do-
bili smo nove majčke za nastope otroškega pevskega zbora. V pove-
zavi z organizacijo Rdeči križ smo letos pripravili tudi krajši kulturni 
program za starejše krajane z Velike Loke.

Kljub temu da nas je malo, smo ponosni, da znamo držati skupaj in 
premagamo kakšno oviro oziroma pomanjkljivost. Delavke šole spo-
štujemo trud vseh pedagogov, ki so delali na tej šoli.
Upamo, da bomo s svojim delom izkazali vodstvu šole, ustanovitelju, 
staršem učencev in krajanom Šentlovrenca, da smo upravičeni, da 
obstajamo in ne nazadnje, da si želijo, da obstajamo.

Alenka Kolar, vodja Podružnične šole Šentlovrenc

Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman te išče,
solza, žalost in bolečina

te zbudila ni;
ostala je le praznina,

 ki hudo boli.
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Odprto prvenstvo Trebnjega 
Novomeščanki
Uspešno ligaško sezono v 1.B državni ligi, ko so potrdile četrto mesto 
iz pretekle sezone, so kegljačice zaključile z odprtim prvenstvom 
Trebnjega. Med vsemi ženskimi ekipami v Sloveniji so po uradni sta-
tistiki Kegljaške zveze Slovenije uvrščene na visoko 12. mesto.
Na novomeškem kegljišču Vodnjak je s fi nalnim nastopom osem 
najboljših iz predtekmovanja, na katerem je nastopilo 63 kegljačic iz 
14 slovenskih klubov, končano 25. odprto prvenstvo Trebnjega. V 
dramatičnem fi nalu se je zmage veselila Novomeščanka Marinka 
Kos s 1045 podrtimi keglji pred Urško Prelog iz Šoštanja, ki je dose-
gla enak izid vendar je imela slabši izid na čiščenje. Tretje mesto je 
ujela soigralka zmagovalke, Slavka Prosenik, bivša igrala trebanjske-
ga kluba. Najbolje uvrščena Trebanjka je bila Irena Goleš na petem 
mestu. Marinka Kos se je tako vpisala kot dvajseta nosilka trebanj-
skega kegljanja. Največ uspeha je do sedaj imela Milena Veber Jarc s 
petimi naslovi (leta 1983, 1987, 1989, 1992, 2000), Angelca Dalmaci-
ja je zmagala dvakrat (1980, 1984).
Rezultati: 1. Marinka Kos (Novo mesto) 1045 (čiščenje 338) podrtih 
kegljev, 2. Urška Prelog 1045 (318), 3. Slavka Prosenik (Novo mesto) 
1039, 4. Romana Borovnik (Šoštanj) 1036, 5. Irena Goleš 1021, 6. 
Angelca Dalmacija (obe Trebnje) 1009, itd. 

Dan odprtih vrat 
Golf Cluba Trebnje

Podelitev pokala Matevžu Smuku za doseženo prvo mesto 

V soboto, 7. junija 2008, je bil organiziran dan odprtih vrat Golf Clu-
ba Trebnje. Profesionalni učitelj Bernard Munič je prikazal elemente 
igranja golfa vsem obiskovalcem. V sklopu dneva odprtih vrat je po-
tekalo tudi VI. tradicionalno tekmovanje v igranju golfa. V letošnjem 
letu je bil poudarek na tekmovanju mladih. Prvo mesto je osvojil Ma-
tevž Smuk, drugo Amadej Jerlah in tretje Jan Pancar, prejeli so pokale, 
ostali tekmovalci pa tolažilne nagrade. Dan odprtih vrat se je zaključil 
z družabnim srečanjem.

Tone Zaletel, sekretar kluba

Novo predsedstvo Športne zveze 
Občine Trebnje 

Športna zveza Občine Trebnje je imela 15. maja 2008 na Debencu svojo 
redno volilno programsko skupščino.
Med glavne cilje delovanja zveze smo zapisali predvsem:

večjo vlogo pri strokovni pomoči športnim društvom• 
vzpostavitev pogojev za profesionalno delo strokovnega delavca na • 
Športni zvezi Občine Trebnje

stalno sodelovanje s strokovnimi službami Občine Trebnje na podro-• 
čju razvijanja in izvajanja športne dejavnosti v občini Trebnje
spremljanje, obravnava ter predlaganje sprememb pravilnikov – odlo-• 
kov  Občine Trebnje s področja športne dejavnosti – razpisi
aktivna vloga pri nastajanju in sprejemanju proračunov Občine Treb-• 
nje, predvsem na investicijskem področju športne infrastrukture
večje sodelovanje s Fundacijo za šport Republike Slovenije• 
nadaljnja, še kvalitetnejša organizacija vsakoletne prireditve Športnik • 
leta občine Trebnje

Izvoljeno je bilo novo vodstvo – predsedstvo Športne zveze Občine Treb-
nje v sestavi:
predsednik Boštjan Kolenc (NK – Mirna), tajnik  Miran Jurak (Kegljaški 
klub – Trebnje) in člani: Zvone Breznikar (Karate klub Trebnje), Roman 
Šavrič (RK Trimo), Iztok Štolfa (SK Zabrdje).
Skupščina Športne zveze je sprejela še posebno izjavo – sklep:
Športna zveza Občine Trebnje podpira vse aktivnosti Občine Trebnje, 
družbe Trimo  Trebnje, kakor tudi vse posamezne športne aktiviste, ljubi-
telje športa pri aktivnostih za izgradnjo večnamenske športne dvorane v 
Dolenji Nemški vasi.
Športniki, športni delavci in nenazadnje občani občine Trebnje si želimo, 
ne glede na delež javnih ali zasebnih sredstev, vloženih v športni objekt, 
čimprej izboljšanje prostorskih pogojev za delovanje športnih klubov, ka-
kor tudi ostalih javnih prireditev. Z izgradnjo večnamenske športne dvo-
rane, se bodo sprostile predvsem ostale športne površine – telovadnice, 
za še večjo in širšo dejavnost klubov in društev, predvsem pa možnosti 
širše rekreacije občanov.

 M.J.
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NAPOVEDNIK PRIREDITEV

Datum Prireditev Lokacija

do 7. 9. Razstava Ujeti trenutki dediščine/Chris De Bode/fotografi ja Jurjeva domačija

Pet., 20. 6. 
21:00

Petkov zabavni večer na Viti
Zabavni večer z impro gledališkimi predstavami, glasbenimi nastopi, 
animacijami …

Športni center 
Vita

Sob., 21. 6. 
8:00 – 13:00

Ekološka tržnica Mercator center 
Trebnje

Sob., 21. 6.
10:00

Otvoritev razstave 9. Malega likovnega tabora CIK Trebnje, 
avla

Sob., 21. 6. 
11:00

Zaključek 41. mednarodnega tabora likovnih samorastnikov s predajo likov-
nih del nastalih na 41. Taboru Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje

Galerija Trebnje

Sob., 21. 6. 
11:00 – 18.00

Dan odprtih vrat Galerije likovnih samorastnikov Trebnje
(dan muzejev) Vstop prost.

Galerija Trebnje

Sob., 21. 6. 
19:00

OLMN Trebnje, 7. krog
ŠD Šentlovrenc organizira občinsko asfaltno ligo v malem nogometu na 
asfaltnem igrišču v Šentlovrencu. Tekmovanja bodo potekala pod 
refl ektorji.

Šentlovrenc

Sob., 21. 6. 
21:21

Kresnik ob Dušici
Praznik sonca na Čatežu s kulturnim in zabavnim programom.
Nastopajo: MePZ Kres, gledališka skupina PLIN, plesna skupina Simple, 
skupina harmonikarjev iz Sevnice, pevec Diego Barios Ross, ognjeni šov 
- del skupine Cirkus pri koritu, ognjemet in morda še kaj … Vabljeni na 
Čatež!

Čatež, vaški trg

Pon., 23. 6. 
14:00 – 17:00

Svetovalna točka – zaposlitveni kotiček
Vabljeni, da se oglasite v zaposlitvenem kotičku, ki deluje v okviru 
projekta Centra vseživljenjskega učenja, ki se fi nancira iz Evropskih 
socialnih skladov, v sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje Novo 
mesto. Namenjeno vsem, ki želite informacije o aktualnih prostih 
delovnih mestih, pomoč pri pisanju prošenj, pripravi na razgovor z 
delodajalcem in druge koristne informacije glede iskanja zaposlitve …

Knjižnica Pavla 
Golie Trebnje

Tor., 24. 6. 
20:00

Kresovanje s slovensko ljudsko pesmijo v pozdrav državnemu prazniku
Osrednja vsebina prireditve bo srečanje ljudskih pevskih skupin s 
področja celotne države, ki bo posredovala izvirno ljudsko petje domače-
mu občinstvu. Le to se bo odvilo na prostoru pred piramido, v piramidi 
pa bo tudi otvoritev otroške likovne razstave, celoletnega dela trebanjskih 
učencev pod mentorstvom gospe Zvonke Rot na temo Drevo. Zaključek 
prireditve bo zaznamovan tudi s kurjenjem in druženjem ob kresu.

Grič nad 
Pristavico pri 
Velikem Gabru

Čet., 26. 6. 
9:00 – 15:00

DEKD »Trubar in njegov čas«
Ročna izdelava papirja, pisanje na glinaste tablice, razstava »zgodovina 
knjige«.

Knjižnica Pavla 
Golie Trebnje

Pet., 27. 6. 
9:00 – 15:00

DEKD »Trubar in njegov čas«
Ročna izdelava papirja, pisanje na glinaste tablice, razstava »zgodovina 
knjige«.

Knjižnica Pavla 
Golie Trebnje

Pet., 27. 6.
19:00

Slovesna sveta maša (Baragov dan) cerkev v 
Trebnjem

Pet., 27. 6. 
20:00
20:45

Slavnostna akademija (Baragov dan)
Slavnostna akademija ob Baragovem dnevu. 
Otvoritev razstave o življenju in delu dr. Alojzija Šuštarja
(Baragov dan)

KD Trebnje

Pet., 7. 6. 
21:00

Petkov zabavni večer na Viti
Zabavni večer z impro gledališkimi predstavami, glasbenimi nastopi, 
animacijami…

Športni center 
Vita

Sob., 28. 6. 
8:00

Pohod po Baragovi poti (Baragov dan) Trebnje – Mala 
vas

Sob., 28. 6. 
8:00 – 13:00

Ekološka tržnica Mercator center 
Trebnje

Sob., 28. 6. 
10:00

Počitnice na dlani, pridi in se predrami!
Otroci potujejo s pevko Damjano Golavšek in igralko Evo v svet črk, 
zgodbic in pesmic. V zgodbi osmih črk /m, e, r, c, a, t, o, r/ srečajo osem 
zgodbic.

Mercator center 
Trebnje

Sob., 28. 6. 
19:30

OLMN Trebnje, 8. krog Šentlovrenc

30. 6. – 5. 7.,
pon – sob 
7:00 – 16:00

Športne vragolije na Viti
Dopoldanska športna animacija za osnovnošolce stare med 6 in 12 let. 
Spoznavali bodo različne športe, se igrali in predvsem noro zabavali. 
Potekalo bo kot dopoldansko varstvo med 7. in 16. uro z obilo zabave. 
Spoznali bodo kaj delajo taborniki, postavili svoj šotor in en dan odšli 
tudi na bazen.
6 dni vragolij stane 75 €, v kar so vključeni vsi stroški vragolij, karte in 
hrana… Prijaviti se je potrebno do 18. 6.

Športni center 
Vita Trebnje

Pon., 23. 6. 
14:00 – 17:00

Svetovalna točka-zaposlitveni kotiček Knjižnica Pavla 
Golie Trebnje

Pon., 30. 6. 
9:00 – 15:00

Počitniške ustvarjalne delavnice Jurček bere in ustvarja Knjižnica Pavla 
Golie Trebnje

Tor., 1. 7. 
9:00 – 15:00

Počitniške ustvarjalne delavnice Jurček bere in ustvarja Knjižnica Mirni

Pet., 4. 7.
9:00 – 15:00

Počitniške ustvarjalne delavnice Jurček bere in ustvarja Knjižnica Pavla 
Golie Trebnje

7. 7. Pon., 
10:00 – 12:00

7. 7. – 11. 7.

Ustvarjaj z rokodelcem: tiskanje na tekstil »potiskaj svoj najljubši kos tekstila« 
(Moje poletje v Trebnjem - delavnice za otroke)
Vodja delavnice je Tanja Kraševec. Udeleženci spoznajo tehniko 
poslikave tekstila. Poslikajo si svoje najljubše majice ali kak drug kos 
tekstila (rjuha, prt, torba, kapa…). Pri slikanju uporabljajo različne barve, 
ki jih med seboj mešajo. S seboj naj prinesejo majico ali kak drug kos 
tekstila za poslikavo.

Jurjeva 
domačija, 
Občine 11

Pon., 7. 7. 
14:00 – 17:00

Svetovalna točka-zaposlitveni kotiček Knjižnica Pavla 
Golie Trebnje

Tor., 8. 7. 
10:00 – 12:00

Ustvarjaj z rokodelcem: izdelovanje glinenih piščali
(Moje poletje v Trebnjem - delavnice za otroke)
Vodja delavnice je Mihaela Belak.Otroci se bodo v okviru te delavnice 
seznanili z lončarsko dejavnostjo, rokodelstvom, izdelki ter tudi sami pod 
mentorstvom izdelali glineno piščal. Spoznavali bodo različne tehnike in 
se učili tehniko ščipanja.
S seboj naj prinesejo leseno deščico cca 20 × 20 cm.

Jurjeva 
domačija, 
Občine 11

Sre., 9. 7. 
10:00 – 12:00

Ustvarjaj z rokodelcem: lutkarnica »lutke iz rutke«
(Moje poletje v Trebnjem - delavnice za otroke)
Vodja delavnice je Erik Staniša. Udeleženci spoznajo osnovne tehnike 
izdelave in animacije lutk. Izdelajo svojo lutko iz preprostih naravnih 
materialov, z njo animirajo.

Jurjeva 
domačija, 
Občine 11

Čet., 10. 7. 
10:00 – 12:00

Ustvarjaj z rokodelcem: »Kako nastaja strip?«
(Moje poletje v Trebnjem - delavnice za otroke)
Vodja delavnice je Gabrijel Vrhove. Najprej bodo predstavili 
udeležencem kako nastaja strip, potem bodo prebrali zgodbo o 
petelinčku,ki živi na Jurjevi domačiji in opisali kaj vse doživlja in kako 
sploh živi. Na duhovit in ustvarjalen način, ki ga bo spodbudila zgodba, 
bodo udeleženci oblikovali svoj strip. S seboj naj prinesejo leseno ali 
kartonasto podlago, barvice, barvne svinčnike.

Jurjeva 
domačija, 
Občine 11

10. – 13. 7.,
čet – sob 

7. Festival gledališča, glasbe in plesa Le Soleil
V štirih festivalskih dneh se bodo na Le Soleilu predstavili vrhunski 
glasbeni, gledališki in plesni nastopi. Poudarek bo na etno glasbi ter 
uličnem, fi zičnem oziroma plesnem teatru. Z gotovostjo napovedujejo 
nastop vrhunske slovenske etno zasedbe Katalena, in sicer v petek 11.7.
Namen semanjih dni je omogočiti mladim ustvarjalcem, umetnikom, 
akrobatom, gledališčnikom, skratka neinstitucionaliziranim umetnostim, 
da se predstavijo, izmenjajo izkušnje in znanja. 
Na Le Soleilu bo lahko vsak obiskovalec in udeleženec delavnic 
brezplačno postavil šotor in užival vse 4 dni.
Trenutno z gotovostjo napovedujejo improvizacijo v gibanju  pod 
vodstvom Johana Ljungrena iz Švedske, fi lmsko delavnico pod vodstvom 
Maje Malus, gibalno delavnico pod vodstovm Gorana Bogdanovskega 
ter bobnarsko delavnico Zlatka Kaučiča! Na festivalu bo kot vsako leto 
poskrbljeno tudi za najmlajše. Že zdaj pa napovedujejo Pravljice 
Bravljice.

Lanšprež pri 
Trebnjem

Pet., 11. 7. 
10:00 – 12:00

Ustvarjaj z rokodelcem: izdelovanje špane
(Moje poletje v Trebnjem - delavnice za otroke)
Vodja delavnice je Dominik Hudoklin. Udeleženci delavnice bodo imeli 
priložnost izdelati igralno ploščo za igro Špana. Podoba igralne plošče je 
tesno povezana z vrati domačije in znakom domačije. Delavnica je 
zasnovana tako, da lahko delajo vse starostne skupine. Mlajši bodo 
izdelovali igralne plošče iz kartona in lepenke, starejša skupina ima na 
voljo leseno podlago in barve. Odrasli,se lahko preizkusijo v rezbarstvu 
in motiv vrežejo v masiven les. Igralne žetone poiščejo v naravi. Vsak 
udeleženec prejme tudi pravila za igro.

Jurjeva 
domačija, 
Občine 11

Pet., 11. 7. 
12:00 – 15:00

Peka kruha v krušni peči
(Moje poletje v Trebnjem - delavnice za otroke)
Vodja delavnice je Alenka Lamovšek. Udeleženci spoznajo način 
prirpave in peke kruha v krušni peči. S seboj naj prinesejo predpasnik.

Jurjeva 
domačija, 
Občine 11

Pet., 11. 7. 
16:00 – 18:00

Zaključna prireditev z razstavo in lutkovno predstavo
(Moje poletje v Trebnjem - delavnice za otroke)
Zadnji dan trajanja delavnic bodo skupaj z otroci pripravili razstavo 
njihovih izdelkov in prikazali naučeno v okviru tega projetka. Ter se z 
nastopom lutkovne predstave z naslovom Fižolček, ogeljček in slamica 
društva Lokomotiva poslovili od celotedenskih aktivnosti in spoznavanja 
dediščine.

Jurjeva 
domačija, 
Občine 11

Pet., 11. 7. 
21:00

Petkov zabavni večer na Viti
Zabavni večer z impro gledališkimi predstavami, glasbenimi nastopi, 
animacijami…

Športni center 
Vita

Sob., 12. 7. 
8:00 – 12:00

Sobotni sejem v Trebnjem park v Trebnjem

Ned., 3. 7. Planinski pohod Vršič – Nad Šitom glava – prečenje Mojstrovk – Trav-
nik – Kol – po stari italijanski markaciji na Vršič. Brezpotje, zelo 
zahtevna pot, traja 9 - 10 ur. Org. PD Trebnje.

Ned., 14. 7. 
14:00 – 17:00

Svetovalna točka-zaposlitveni kotiček Knjižnica Pavla 
Golie Trebnje

Pon., 14. 7. 
20:30

Koncert: Basel Renaissance Winds (Klasikaa Dolenjska)
Basel Renaissance Winds (CH): Juan Ullibarri: kornet, Benjamin 
Hoadley: dulcijan, Daniel Pelagatti: šalmaj, pomer, Félix Stricker: ozka 
trobenta, pozavna, Keal Couper: pozavna, Annie Dufresne: sopran, Marc 
Lewon: lutnja, glas.
Program: Primož Trubar in glasba njegovega: Striccius, von Bruck, Senfl , 
Trubar, Walter, Prenner, Resinarius, Hellingk, Zirler, Teuglin, Hermann, 
Willaert, Crecquillon.

Zaplaz

18. – 19. 7.,
pet – sob

6. ŠVIC – Študentski vikend inteligence in cvička
Študentski vikend inteligence in cvička je vikend festival, ki je namenjen 
mladim, željnim zabave, dobre glasbe ter tistim, ki se ob vsem tem radi 
tudi malo rekreirajo.
18. 7. pet
15:00 turnir v košarki
18:30 otvoritev ŠVIC-a 2008
19:00 začetek večernega programa: Šank rock, Zablujena generacija, 
D'neeB.
19.7. sob
10:00 turnir v malem nogometu
11:00 body painting
11:00 natečaj za ŠVIC slogan
12:00 turnir v odbojki na mivki
14:00 miss mokrih majčk in mister mokrih hlač
16:00 delavnica salse
16:00 ŠVIC frizer
17:00 igre za ŠVICanje
17:00 delavnica s San Sebastjanom
večerni program: Big foot mama, Mi2, Tide, San Sebastjan (šov z 
ognjem)

Turistična 
kmetija Obolnar, 
Čatež pri 
Trebnjem

Pet., 18. 7. 
20:30

Koncert: Hrvatski barokni ansambl (Klasikaa Dolenjska)
Hrvatski barokni ansambl (HR): Laura Vadjon, Silvio Richter: violina, 
Krešimir Lazar: violončelo, Krešimir Has: čembalo, umetniško vodstvo: 
Laura Vadjon. Program: Castello, Leclair, Händel, Lully.

cerkev sv. Jurija, 
Dobrnič

Sob., 19. 7. 
19:00

Gasilsko srečanje na Čatežu
Prevzem novega gasilskega vozila GV-1 in gasilska povorka. Po 
končanem uradnem delu sledi gasilska veselica z ansamblom Mladi 
Dolenjci.

Gasilski dom 
Čatež

Prireditelji si pridržujejo pravico do sprememb.
Info: TIC Trebnje, 07/30 44 717,  tictrebnje@volja.net
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Spodbujanje bralne kulture
Za najmlajše smo pripravili Jurčkov nahrbtnik, s katerim želimo po-
kazati, da je obisk knjižnice lahko zanimiv in zabaven. Za vsako pre-
brano knjigo dobijo Jurčkovo nalepko in s šestimi nalepkami posta-
nejo Jurčkovi nagrajenci, ki so povabljeni na zaključno prireditev. 
Letos je bil naš gost Andrej Rozman Roza.
Za branje je težko pridobiti najstnike. Kljub temu se je kar nekaj 
osnovnošolcev šest mesecev zapored družilo z nami v bralni skupini 
Branje = kul. Prebrali smo knjigo na določeno temo, nato pa smo se z 
gosti, ki dobro poznajo to temo, pogovarjali.
Za vse sedmošolce po Sloveniji je na pobudo Ministrstva za znanost, 
šolstvo in šport ter Ministrstva za kulturo potekal projekt Rastem s 
knjigo. Sedmošolcem smo predstavili prostore in dejavnosti v naši 
knjižnici. V tem šolskem letu so se projektu pridružili tudi učenci 
osnovnih šol s prilagojenim programom. Na ta način knjižnico pri-
bližamo mladim uporabnikom, ki jim postane kraj za druženje in 
kvalitetno preživljanje prostega časa.
Odraslim bralcem smo posvetili bralno značko Zvesti bralec, s kate-
ro želimo bralcem približati predvsem knjige avtorjev, ki izhajajo z 
našega področja, ter knjige z vsebino o dolini Temenice in Mirne. 
Projekt je nastal po naši zamisli, pri tem pa sodelujemo s Cankarjevo 
knjižnico Vrhnika, Knjižnico Litija in Knjižnico Velenje.
V sodelovanju z VDC Trebnje smo letos prvič organizirali projekt 
Bralna značka VDC za varovance VDC Trebnje. Vsi so uspešno 
opravili bralno značko in osvojili priznanja.
Z vsemi projekti bomo nadaljevali tudi v prihodnjem šolskem letu 
pod sloganom Povezujemo generacije. 

MALI OGLASI

Zaposlimo več oseb za različna dela pri lesenih hišah • 
(montaža plošč, strojna vgradnja izolacije, prevozi s kombijem ipd.)
Kontakt: Jaris d.o.o., hise@jaris.si, 040 414681

Če ste delovni in zainteresirani za delovno mesto frizerke za nedolo-• 
čen čas, v centru Mokronoga,  pokličite takoj na tel. št. 031-329-112.

V Trebnjem oddam v najem opremljeno pisarno(omare, pisalna miza, • 
stoli, police,..) v - velikost 12 m2.. Cena 140 €. Kontakt 041 675 138

Delavnice za otroke  
Delavnice, ki bodo potekale na Jurjevi domačiji od 7. do 11. julija, so 
namenjene otrokom od 1. do 9. razreda osnovne šole ter vsem, ki bi se 
radi seznanili z dediščino, delavnicami in bi radi v projektu sodelovali. 
Aktivnosti potekajo vsak dan od ponedeljka do četrtka med 10. in 12. 
uro. V petek, 11. 7., bodo aktivnosti potekale od 10. do 16., ko bo otvo-
ritev razstave izdelkov otrok, pokušina kruha, ki ga bodo otroci sami 
spekli na domačiji, ter lutkovna predstava Fižolček, ogeljček in slamica 
(Lutkomotiva).  Cena za udeležbo na posamezni delavnici je 1,00 €, 
obvezne pa so tudi predhodne najave na posamezne delavnice, in sicer 
prijave sprejemamo do 1. 7. Starši lahko otroke pripeljejo na delavnice 
in odpeljejo ob zaključku, seveda pa bo organiziran tudi prevoz.  Pro-
jekt poteka v soorganizaciji z Zvezo kulturnih društev Trebnje in ga je 
podprla Občina Trebnje.
KONTAKT in PRIJAVE: 
Alenka Lamovšek, univ. dipl. etn. in kult. antr., Jurjeva domačija, Obči-
ne 11, Trebnje, alenka.lamovsek@gmail.com, t.: 041/890 909
ZKD Trebnje, Kidričeva 2, Trebnje, oi.trebnje@jskd.si, t.: 07/348 12 50, 
031/472 919
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Lepi uspehi trebanjskih strelcev
Letošnja strelska sezona na državni ravni je zaključena. Izkupiček dobrih uspehov pa so odlič-
no  tretje mesto ekipn Jošt o pri streljanju s serijsko zračno puško v kategoriji pionirjev na dr-
žavnem prvenstvu, tretje mesto na državnem prvenstvu osnovnih in srednjih šol, četrto mesto 
v prvi državni pionirski ligi ekipno. V ekipi pionirjev so sodelovali Žiga Falkner, Matic Uhan, 
Jošt Kepa, Nino Ferlin in Anže Razdrh. Odličen rezultat je dosegla tudi ekipa mladincev z zrač-
no standard pištolo v prvi državni ligi, kjer so dosegli ekipno tretje mesto, posamezno pa je v isti 
ligi Urban Gabrijel dosegel končno tretje mesto. V ekipi so poleg Urbana sodelovali Matej Mla-
kar, Jernej Mlakar, Tomaž Marinčič in Miha Bahun. V kategoriji kadetov s standard zračno 
puško so David Udovič, Darjan Progar in Gašper Rojc v prvi državni ligi dosegli ekipno končno 
peto mesto. Z letošnjimi doseženimi rezultati smo bili zelo zadovoljni, za naprej pa si nadejamo 
še veliko novih uspehov.

Ponovni uspeh 
Alena Alukiča

O Alenu smo enkrat že pisali, tokrat pa nas je 
spet prijetno presenetil njegov uspeh. 24. maja 
je v Črnomlju zmagal na državnem prvenstvu z 
enotno sodniško odločitvijo 3 – 0. Premagal je 
9 let starejšega Žana Štubleja iz Braslovč. Alen 
je zmagal s svojo hrabrostjo in z veliko treninga 
pri trenerju Jožetu Trlepu, ki ustvarja poštene 
in dobre borce. Uspelo mu je dokazati, da je v 
tem športu potrebno znanje in pogum.
Alen se ob tej priložnosti zahvaljuje vsem navi-
jačem, klubskim kolegicam in kolegom, posebej 
pa trenerju Jožetu Trlepu in Gregorju Smoletu.
V oktobru je v Trebnjem načrtovano državno 
prvenstvo v tajskem boksu, zato že zdaj prosi-
mo vse občane, ki vas ta panoga zanima, za 
podporo.

Z borilnim pozdravom JUD Dejan Erjavec


