
občanov občine Trebnje št. 29/17. maj 2008

Območna organizacija Zveze sindikatov Slovenije Dolenjske in Bele kraji-
ne je na Debencu organizirala že 27. Prvomajsko srečanje, ki se ga je udele-
žilo blizu štiri tisoč ljudi. Slavnostni govornik je bil predsednik republike 
dr. Danilo Türk.
Najbolj množične proslave v občini Trebnje so se vedno dogajale na De-
bencu. Tudi letos je bilo tako. Že zgodaj dopoldne 1. maja so se proti vrhu 
najvišjega hriba v mirnski krajevni skupnosti valile nepregledne kolone po-
hodnikov. Vsi so želeli dostojno praznovati praznik dela in slišati ter videti 
predsednika naše države.
V svojem govoru je dr. Danilo Türk poudaril pomen delavskega praznika, ki 
se odraža v mednarodni solidarnosti in v utrjevanju vrednot, ki so povezane 
s človekovim delom in s kvaliteto življenja. »Zato je prav, da se spomnimo 
obdobja, ko so pred več kot 120 leti pravice delavcev začele z demonstracija-
mi, stavkami in s pogajanji z delodajalci šele nastajati,« je poudaril predsednik. 
V odmevnem govoru je omenil globalizacijo, ki je človeštvu sicer prinesla 
velik napredek, vendar vseh sadov ni pravično porazdelila, zato se je treba 
truditi za odpravo krivic doma in po vsem svetu … Evropska unija je prijazno 
okolje, vendar nam ničesar sama po sebi avtomatično ne zagotavlja …
»Dolenjsko-Belokranjska regija, kjer se danes zbiramo in kjer danes praznu-
jemo, sodi med tiste, ki se hitro razvijajo in ki so po vseh pokazateljih uspe-
šne. K temu ste veliko prispevali vi sami, vi, ki ste danes tukaj – s svojim 
delom in s svojim odrekanjem. Na ta način ste pripomogli k večji konku-
renčnosti, k večji produktivnosti in k hitrejšemu razvoju teh krajev. Dobički 
v teh okoljih so veliki, v nekaterih pogledih med najvišjimi v državi, trend 
zaposlovanja je dober. Skratka, ni razlogov, da bi izkazovali nezadovoljstvo, 
kadar o teh stvareh govorimo načelno, kadar o teh stvareh govorimo ma-
kroekonomsko. Vse to pomeni, da dobro delate, da dobro gospodarite. Vse 
to bi se moralo nekje poznati. Vendar marsikdo, ki pregleduje svoj položaj, 
svojo plačo in svojo kupno moč, pogosto ugotovi, da ni deležen vseh sadov 
donosnosti, konkurenčnosti in hitro razvijajočega se okolja in da se mu bla-
gostanje odmika. Dobro gospodarjenje, učinkovito delo in dobri rezultati 
se morajo poznati tudi pri izboljševanju življenjskih razmer, tudi pri rasti 
standarda posameznika in pri njegovem večjem zadovoljstvu. In prav prvi 

maj je dobra priložnost, da se tega spomnimo in da stvari postavimo na 
pravo mesto … Prispevek dela in delavcev k ekonomski stabilnosti in eko-
nomski uspešnosti je velik, vendar ne vselej ustrezno priznan. Delež plač ni 
vselej ustrezen v družbenem bogastvu in delež dobičkov, kapitala, nagrad 
menagerjev, odpravnin in podobnih razdelitev je včasih prevelik«, je v svo-
jem govoru med drugim poudaril predsednik dr. Türk. Močan aplavz mno-
žice je podprl njegove ugotovitve.
Predsednik je nato podelil priznanja območne organizacije zaslužnim sin-
dikalnim delavcem Dolenjsko-Belokranjske regije, ki so jih prejeli: Božica 
Ahec, podpredsednica sindikata v Beti Metlika, Vinko Jordan, predsednik 
sindikata TPV Johnson Controls Novo mesto, Andreja Žago, predsednica 
sindikata TOM Mokronog, in Martin Golob, predsednik sindikata Akripol 
Trebnje. Posebno priznanje – plaketo za dolgoletno sodelovanje pri organi-
ziranju praznovanj na Debencu je prejela Krajevna skupnost Mirna, pre-
vzela jo je predsednica KS Barica Kraljevski.
Predsednik države je tudi slovesno prerezal trak ob odprtju »prenovljene 
koče«, ki je sedaj v resnici lep, na novo zgrajen dom, saj je stara »koča« do tal 
pogorela konec leta 2004. Dom je ponovno prevzel v upravljanje gostinec 
Stane Bukovec.
Praznovanje delavskega praznika na Debencu je znova potrdilo želje in pri-
čakovanja delavcev za boljši danes in jutri.

Dušan Zakrajšek

Prvomajsko srečanje na Debencu

Trimov dan okolja
Letošnji tradicionalni Trimov dan okolja je z informativno in izobraže-
valno noto k obisku pritegnil več kot 400 obiskovalcev. Trimo je za ude-
ležence priredil tudi dan odprtih vrat v svoje proizvodnje in prisotne 
povabil k različnim športnim aktivnostim. Da se v Trimu zavedajo po-
membnosti posluha za lokalne potrebe, so izkazali z donacijami v sku-
pni vrednosti 19.200 evrov 15 lokalnim organizacijam s področja izo-
braževalnih, kulturnih,  umetniških in zdravstvenih dejavnosti.
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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 9. junij 2008. 
Prispevki, ki bodo prispeli na uredništvo po tem 
datumu, bodo objavljeni v kasnejši številki, če bodo še 
aktualni.

Razmišljanje

Ko je eno izmed pariških gledališč pred krat-
kim s programa umaknilo dramski tekst Pe-
tra Handkeja, se je še enkrat potrdilo dejstvo, 
da nam svobodo govora določa nekdo iznad; 
denar, posamezniki…!

Življenje v Sloveniji prinaša isto, le da v po-
manjševalnicah. Razcvet različnih publika-
cij, vseh živih vrst in podvrst, je naplavilo 
goro novopečenih novinarskih peres, takih 
in drugačnih mislecev, mojstrov visoke na-
klade, niz barvnih revij, ki se bohotijo na 
različnih štantih in vehementno vsiljujejo 
instant; vse napisano na hitro, kar je dosti-
krat daleč od resnice in kolesja, ki poganja 
ta svet. 

Upam in želim, da Glasilo občanov ni ta-
kšno. Zato ste vabljeni k skupnemu ustvarja-
nju našega glasila. Nasvidenje v juniju.

mag. Igor Teršar

Otvoritev asfaltirane ceste Čatež-Moravče

Otvoritev državne ceste Čatež-Moravče. 
Od desne proti levi: župan občine Trebnje Alojzij Kastelic, minister za promet Radovan Žerjav, 

župan občine Litija Franci Rokavec in poslanka Marjeta Uhan. Foto: Jože Povšič

Na novem mostu v dolini pri Obolnarju, na meji med občinama Trebnje in Litija, smo v sredo, 23. 
aprila 2008, otvorili novo asfaltirano državno cesto, ki povezuje Čatež v trebanjski občini in Morav-
če pri Gabrovki v litijski občini. Trak je prerezal minister za promet Radovan Žerjav, v sodelovanju 
župana občine Trebnje Alojzija Kastelica in župana občine Litija Francija Rokavca, ter poslanke in 
poslanca Državnega zbora RS iz občine Trebnje, Marjete Uhan in Franca Žnidaršiča. Na otvoritvi 
smo bili prisotni tudi občinski svetniki obeh občin, predsedniki več krajevnih skupnosti ter občani 
in krajani obeh občin. Ta državna cesta je bila mnogo let makadamska, prašna in vsa jamasta. Šele v 
zadnjem obdobju aktivnosti vseh sodelujočih se je premaknilo, tako da imamo moderno državno 
cesto, ki povezuje več naselij v tem delu Slovenije. Pripomogla bo h gospodarskemu in turističnemu 
razvoju teh krajev. Kulturni program so popestrili pevci iz Gabrovke. Ob koncu otvoritve sta  oba 
župnika župnij Čatež in Gabrovka blagoslovila cesto z željo, da bi povezovala ljudi med seboj in da 
bi bilo na njej čim manj prometnih nesreč.  

Jože Povšič

Opravljena modernizacija cest

V letošnjem letu so bile nekatere ceste v občini modernizirane. K osnovni pogodbi iz leta 2007 je 
bil z izvajalcem, cestnim podjetjem iz Novega mesta, za še neizvedena dela sklenjen aneks, po 
katerem so bila do pogodbenega roka, 29. aprila letos, izvedena predstavljena dela. Zemeljska, 
utrditvena dela na lokalni cesti Vrbovec – Podlipa, v dolžini 900 metrov, in sicer kot podlaga za 
asfaltiranje ceste širine do 4 metre, razširitev lokalne ceste z doasfaltiranjem na odseku od križišča 
regionalne ceste do križišča za Kamenje, proti Selcam. V osnovni nosilni izvedbi asfalta debeline 
6 cm so bile asfaltirane javne poti v Zabrdju proti Gorencu, Gombišču proti Vidmarju, Veliki Loki 
mimo Kmetijske zadruge ter proti Grmovšku in na Griču proti Kravcarju. Osnovna asfaltna pre-
plastitev je bila izvedena na lokalni cesti Dolenja Nemška vas proti Rodinam, lokalni cesti od Sela 
Šumberka  proti Orlaki, lokalni cesti Mirna – Volčje Njive, javni cesti iz Dolenjega Medvedjega 
sela proti obrtni coni, javni cesti v Šahovcu ter javni cesti v Svetinjah. Poleg tega pa  so bile ob teh 
cestah zgrajene tudi naprave  za odvodnjavanje (mulde, prepusti, bankine). 
Proračunska vrednost navedenih izvedenih del po aneksu znaša 195.608 evrov, nekatera opra-
vljena dodatna dela na javnih poteh pa so izvedena s fi nanciranjem krajevnih skupnosti.

Občina Trebnje 

Izvedba zapornega asfaltnega sloja 
v dolžini 690 m na lokalni cesti 

Mirna–Volčje Njive. 

Izvedba zapornega asfaltnega sloja 
v dolžini 920 m na lokalni cesti 

Dolenja Nemška vas–Gorenja Dobrava.
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Izvolili novega 
poveljnika Gasilske 
zveze Trebnje

Gasilska zveza Trebnje je imela v petek, 25. apri-
la, 53. občni zbor zveze. Ker je letos kongresno in 
hkrati volilno leto, so potekale tudi volitve pred-
sednika in poveljnika ter za člane v organe zveze. 
Dosedanji predsednik Anton Strah je bil edini 
kandidat za predsednika in je bil ponovno izvo-
ljen za 5-letno opravljanje funkcije. Dosedanji 
poveljnik Janez Bregant se je funkciji poveljnika 
odpovedal. Za poveljnika GZ Trebnje sta kandi-
dirala dva kandidata Jože Mežan (PGD Ponikve) 
in Andrej Zupančič (PGD Ševnica). Delegati 
prostovoljnih gasilskih društev so za novega po-
veljnika GZ Trebnje izvolili Jožeta Mežana (na 
sliki levo, desno predsednik Anton Strah). 

Besedilo in slika: M. F.

Brezovarjevi najvišje 
priznanje
Konec aprila je na Račjem selu potekala vo-
lilna skupščina Območnega združenja Rde-
čega križa Trebnje, v okviru katere so pred-
stavili poročilo združenja za preteklo leto in 
program za tekoče leto, ki je podoben pro-
gramu prejšnjih let. Za predsednico je bila 
potrjena Mojca Mihevc, in sicer je to že 
njen drugi mandat. Podpredsednik je postal 
Viktor Uhan iz Šentruperta, za sekretarko 
pa so potrdili Majdo Miklič.  
Skupščina je bila namenjena tudi podelitvi 
priznanj najbolj aktivnim članom. Tako je 
sedem članov prejelo priznanje za aktivno 
delo v Območni organizaciji Rdečega križa 
Trebnje. Najvišje priznanje Rdečega križa 
Slovenije – plaketo za življenjsko delo – pa 
je prejela Marija Brezovar, ki je bila 40 let 
predsednica Krajevne organizacije Rdečega 
križa Šentrupert. 
Srečanja so poleg predstavnikov krajevnih 
organizacij Rdečega križa udeležili tudi žu-
pani vseh treh občin, v katerih deluje ob-
močno združenje.

Ž. Z.

Otvoritev Galaksije v Trebnjem

V petek, 25. aprila, smo imeli v Trebnjem slovesen dan. V dveh dneh sta našo občino obiskala 
kar dva ministra Vlade Republike Slovenije. V obrtni coni smo doživeli otvoritev novega mo-
dernega gostinskega objekta z imenom Galaksija, katere lastnik je znani trebanjski gostinec 
Nace Hribar, ki upravlja tudi Motel Trebnje. Otvoritev so izvedli minister za gospodarstvo An-
drej Vizjak, lastnik Nace Hribar z družino in župan občine Trebnje Alojzij Kastelic. Na 15 tisoč 
kvadratnih metrov površine, v treh etažah, so v pritličju moderna restavracija “a la carte”, samo-
postrežna restavracija, kuhinja, slaščičarna in pekarna, v spodnjih prostorih je štiristezni bo-
wling, v prvem nadstropju pa večje število turističnih sob. Posebnost tega objekta je sistem hi-
trega spreminjanja velikosti prostorov z mobilnimi stenami, glede na število gostov in njihove 
potrebe. Tako je lahko v enem samem prostoru tudi do 400 gostov udobno nameščenih. 
Program otvoritve so popestrili Godba na pihala Trebnje, trebanjske mažoretke in simpatična 
pevka Nuša Derenda. Kot se na taki slovesni otvoritvi spodobi, je Nace Hribar za goste spekel 
okusnega vola na ražnju. 

 Jože Povšič

Štorklji sredi Mirne
Že pred tremi leti je par štorkelj poskušal zgra-
diti gnezdo na dimniku hiše sredi Mirne, ven-
dar jima žal ni uspelo. Pred slabim mesecem je 
par ponovno zakrožil nad Mirno in si izbral di-
mnik stanovanjskega in poslovnega bloka za 
novi dom. Pridno vsak dan nanašata »material« 
za varno gnezdo, krajani pa nestrpno pričaku-
jemo nova življenja na vrhu dimnika.

Dušan Zakrajšek

Ekipa, ki skrbi za dobro počutje
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Iz Državnega zbora
V tem mandatu je bilo za gradnje dr-
žavnih cest namenjenih bistveno več 
fi nančnih sredstev kot v prejšnjih letih, 
saj so bile na račun gradnje avtocest te 
precej zanemarjenje. Tako je šlo v za-
dnjih treh letih iz državnega proračuna 
okoli 800 milijonov evrov za posodobi-
tev državnih cest. Tudi na našem ob-
močju je bilo kar nekaj odsekov, križišč, 
pločnikov in druge infrastrukture zgra-
jene, med zadnja pomembna opravlje-
na dela gotovo sodi asfaltiranje ceste od 
Čateža do Moravč.
Prav tako je za izgradnjo avtocest na-
menjenih bistveno več sredstev, samo za leto 2008 preko 830 milijo-
nov evrov, kar je tudi največ v zgodovini gradnje avtocest, ki se gradi-
jo in obnavljajo pospešeno. V letošnjem letu bo predano prometu 
dobrih 100 km avtocest in navezovalnih priključkov, kar predstavlja 
praktično četrtino avtocestne infrastrukture. Za drugo leto se predvi-
deva, da bo zgrajen tudi »naš krak«, saj se pospešeno gradi tudi avto-
cesta skozi našo občino, od Pluske do Hrastja, v dolžini skoraj 15 km.  
Trasa je razgaljena in v delu. Za traso in večino objektov so že oddana 
dela. V letnem programu za 2008 pa je tudi postopek za oddajo del za 
navezavo z Mirnsko dolino, oziroma križišča pri Mercatorju, ki bo 
povezal hitro cesto in navezal promet z avtocesto.
Med novosti na področju zakonodaje pa je presenetljivo prišel vladni 
predlog, uvedba novega načina plačevanja cestnine, to so vinjete, kar 
že poznajo nekatere druge evropske države. Vinjete je že potrdil par-
lament in bodo stopile v veljavo s prvim julijem, ker ni moč v najkraj-
šem času uvesti elektronskega cestninjenja, da bi dejansko plačevali 
cestnino glede na uporabo avtocest. To bi bilo najbolj pravično. Sedaj 
pa nekateri drago plačujemo, mnogi državljani pa se vozijo po avto-
cestah, ne da bi plačevali cestnino, npr. vse predmestje Ljubljane in 
vse do Ivančne Gorice. Cestnine pa so poglavitni vir odplačevanja 
kreditov za gradnjo avtocest. Zato se je vlada odločila, da začasno 
uvede vinjete. Uporabniki avtocest bomo morali pred vstopom na 
cestninsko cesto kupiti vinjeto in jo namestiti na vetrobransko steklo 
vozila. Vinjeta se bo lahko uporabila samo za eno vozilo in bo izdela-
na tako, da se bo ob odstranitvi uničila. Uvedeni bosta dve vrsti vi-
njet, in sicer letna vinjeta v višini 55 evrov in polletna vinjeta, veljala 
bo šest zaporednih mesecev od dneva nakupa in bo stala 35 evrov.
Še naprej bomo plačevali uporabo avtoceste, le da odslej vsi udele-
ženci prometa in ne samo iz določenih krajev. Za Dolenjce, ki npr. 
odhajamo na delo v Ljubljano, bo vinjeta bistveno cenejša kot dose-
danji sistem cestninjenja.

Marjeta Uhan, poslanka 

Čistilna akcija

Občinski odbor SDS Trebnje želi opozoriti tudi na naše okolje, ki ga mo-
ramo varovati in zanj skrbeti. Ob dnevu Zemlje smo pripravili čistilno 
akcijo in očistili del bregov reke Temenice in tako vsaj svojim otrokom, ki 
so bili prisotni, pokazali, kako lahko okolje ohranjamo urejeno in čisto.                                                                        

Nada Pepelnak

V rebalansu tudi prostor za šole 
Zadnji mesec so potekale aktivnosti za sprejem rebalansa občinskega 
proračuna za leto 2008.  Ob tem je moral župan popustiti v precejšnjem 
številu postavk, saj je potrebno proračun uravnovesiti tako, da bo res ra-
zvojno in investicijsko naravnan, predvsem pa realen za razmere v tre-
banjski občini. Ob tem je aktivno sodeloval tudi svetnik Marko Grando-
vec, ki je s skupino 14 svetnikov sodeloval pri pripravi amandmajev, 
posebej tistih s področja družbenih dejavnosti. Vprašanja s področja šol-
stva so bila namreč zelo aktualna in kar nekaj postavk je šlo v prid temu, 
da se denar nameni vsem trem osnovnim šolam Trebnje, Mirna in Veliki 
Gaber. V rebalansu oz. proračunu pa sta ostali tudi postavki podružničnih 
šol v Dolenji Nemški vasi in Dobrniču. Bolj kot sam sprejem rebalansa je 
seveda pomembno, ali bo občinska uprava le-tega znala oz. hotela izvaja-
ti, kajti vse premalo je iniciativnosti v njihovem delu, kar se predvsem 
kaže na področju pridobivanja evropskih sredstev. Nismo se strinjali s po-
ceni razprodajanjem občinskega premoženja, predvsem stavbnih ze-
mljišč, kajti ni logično, da se kupuje dražje, kot se prodaja.

Otvoritev koče na Debencu in obisk 
predsednika države
Ob vseh aktivnostih se prileže tudi malo druženja, za kar je bil prvi maj 
kot naročen. Trebanjski socialni demokrati smo se udeležili prvomajske-
ga srečanja na Debencu, kjer je bil slavnostni govornik predsednik države 
dr. Danilo Turk.  V sklopu tega dogodka je potekala tudi otvoritev koče na 
Debencu, ki jo upravlja društvo Partizan z Mirne. Pomembno delo pri 
obnovi in pripravi otvoritve je opravil tudi član predsedstva ObO Treb-
nje, Zoran Remic, ki je tudi sicer zelo aktiven, saj je član upravnega odbo-
ra v Partizanu in član Sveta krajevne skupnosti Mirna. Po srečanju pa smo 
se člani SD zbrali v zidanici predsednika Občinskega odbora SD Trebnje, 
Naceta Sile, kjer smo se pogostili z golažem in cvičkom.

Delo občinskega svetnika ni lahko
Pred dnevi smo občinski svetniki občine Trebnje prejeli za dva velika 
fascikla gradiva za redno sejo občinskega sveta občine Trebnje, v 27 toč-
kah dnevnega reda. Še pred tem smo prejeli skoraj isto količino gradiva 
za odbore, ki delujejo pri občinskem svetu. Če bi vse to hotel temeljito 
pregledati, bi potreboval cel teden časa. Včasih se vprašam, kakšen smi-
sel ima to, zakaj toliko birokracije in papirnate vojne, če pa imamo sodob-
ne načine spremljanja, vodenja, upravljanja in nadzora institucij: računal-
niki, CD, DVD, e-pošta, internet. Prav smešno je, da nekateri občinski 
svetniki ne znajo uporabljati računalnikov in prednosti, ki jih ta tehnolo-
gija prinaša. Nekaj je celo takih, ki nimajo elektronske pošte, predstavljali 
pa naj bi ljudstvo na občinski ravni.  Na drugi strani imamo nenavadno 
politično situacijo. Vsi vemo, da je volilno telo občine Trebnje desnosre-
dinsko. Marsikdo se vpraša, zakaj pa potem po volitvah vedno vladajo 
»ta levi«? Čisto preprosto! V proporcionalnem sistemu volitev »okoli pri-
nesejo« volivke in volivce. Pred volitvami se potuhnejo, sprenevedajo in 
obljubljajo vse mogoče. Ko je potrebno po volitvah (hočeš nočeš) sesta-
viti desnosredinsko koalicijo in intenzivno delati na programih in investi-
cijah, nekatere stranke in lista pozabijo na svojo volilno bazo. Na volitvah 
poberejo glasove na desnici, koalicijo pa sklenejo z levico. V tem manda-
tu je to še posebej očitno. Kljub temu da je župan občine Trebnje razdrl 
koalicijo z levico, ta levica, skupaj z SLS in LZR, še kar vztraja in tako duši 
razvoj občine Trebnje. Nekatere investicije zato stojijo, čas pa teče!

Občinski svetnik Jože Povšič
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Pomlad je v trebanjski občinski odbor SDS pri-
nesla novo energijo. V četrtek, 3. aprila, smo 
imeli volilno konferenco in krmilo občinskega 
odbora SDS v Trebnjem smo zaupali Nadi Pe-
pelnak. V pomoč so ji trije podpredsedniki.
Ženski odbor SDS Trebnje pod vodstvom Nade 
Pepelnak je 17. 3. organiziral javno tribuno z na-
slovom Delovanje prinaša rezultate, kjer so go-
stje: Alenka Jeraj (SDS), Marjeta Uhan (NSi) in 
Nada Skuk (SLS), govorile o šolstvu, vrtcih, dija-
ški prehrani, kmetijstvu in o uvedbi pokrajin.  
Predsednica SDS Trebnje Nada Pepelnak je po-
vedala, da ženske v politiki sodelujemo zato, da 
oblikujemo svoja življenja in s političnimi odlo-
čitvami vplivamo na prihodnost naših otrok. 
Politika je del nas. Vpliva na naša življenja in jih 
pomembno oblikuje.   
Gostje so povedale, da se v javnosti pojavljajo 
trenja, ker se uvajajo spremembe, ki bi se mora-
le že zdavnaj. Politična usklajevanja zahtevajo 
veliko pogovarjanja, veliko različnih pogledov, 
ki prinesejo rešitve, do katerih posameznik ali 
le skupina ljudi, ne bi prišla. »Iskati moramo 
skupne točke in se trezno dogovarjati. Priho-
dnost države mora biti postavljena na drugač-
ne temelje, da se bodo naši otroci lahko svobo-
dno odločali. Naša naloga je, da opravimo s 
svojo zgodovino. Ni vseeno kako, s kakšnimi 
odločitvami, se zapišemo v zgodovino. O nas in 
našem delu bodo govorili naši zanamci,« je po-
vedala Nada Skuk.  
Poslanka Alenka Jeraj je opozorila, da je potreb-
no ustvarjati ugodno klimo, da se bodo mladi 
lažje odločali za več otrok. Naša vlada je spreje-
la zakon, ki bo stopil v veljavo že s 1. septem-
brom 2008. Prinaša brezplačen vrtec za druge-

ga otroka in ostale, če so hkrati v vrtcu. Sprejete 
so bile olajšave za zasebne vrtce, kjer je vlada 
omilila omejitve predvsem pri prostorskih po-
gojih. V zasebnem varstvu je v Sloveniji 20–30 
tisoč otrok. Z zakonom je tako varstvo olajšano. 
Veliko prahu je dvignil Zakon o subvencionira-
nju dijaške prehrane. Topli obrok bo dobilo 
90.000 dijakov, ki se vozijo v šolo v večja sredi-
šča. Šole bodo morale ponuditi topli obrok v 
daljšem odmoru. Višina subvencije je enaka kot 
za študente. To bo imelo za posledico boljše 
zdravje mladih. 
Poslanka Marjeta Uhan je predstavila kmetij-
sko politiko in obdavčitev po katastrskem do-
hodku. Predstavila je tudi svoja prizadevanja za 
šole v naši občini.  Gostje so javno tribuno skle-
nile z ugotovitvijo, da je bil v  tem mandatnem 
obdobju narejen velik napredek. Kar nekaj po-
dročij še čaka na urejanje, ker je bil pri reševa-
nju upoštevan prioritetni red zadev. Pot je pra-
va in stvari so dobro zastavljene.   

Tiskovna predstavnica SDS
Bogdana Brilj

Trebanjski občinski
odbor z novo energijo

DeSus ne miruje
Demokratična stranka upokojencev občine 
Trebnje in sosednji občini Šentrupert ter Mo-
kronog -Trebelno se skupaj pripravljamo na 
državno zborske volitve 2008. V vseh sedmih 
krajevnih organizacijah občine Trebnje smo 
imeli krajevne zbore članstva. Udeležba na njih 
je bila zelo dobra. Članice in člani so pozorno 
prisluhnili besedam in razmišljanju našega 
predsednika in poslanca mag. Franca Žnidarši-
ča, ki bo v jeseni ponovno kandidiral za poslan-
ca v državnem zboru in je dobil od članov 
stranke soglasno podporo.  Na sestankih so 
člani soglašali z delom in ravnanjem naših treh 
svetnikov v občinskem svetu. Razumeli so tudi 
razloge za odstop mag. Franca Žnidaršiča od 
funkcije podžupana in obsodili neutemeljene 
in žaljive obtožbe zoper njega v lokalnem časo-
pisju, predvsem pa očitek, da je kriv za slabo 
izvajanje občinskih projektov. Tu je treba pou-
dariti, da se predvolilni dogovori med našo 
stranko in kandidatom za župana ne uresniču-
jejo. Med podžupanom Francem Žnidaršičem 
in županom se ni razvilo pravo sodelovanje. 
Nihče tudi ne more Francu Žnidaršiču opore-
kati njegove odločne in poštene drže v držav-
nem zboru, kadar se je v DZ razpravljalo o po-
ložaju ter o socialnih in zdravstvenih vprašanjih 
upokojencev in ostalih državljanov. Res pa je, 
da samo štirje poslanci naše stranke, čeprav v 
vladajoči koaliciji, niso bili vedno dovolj uspe-
šni zlasti pri reševanju socialne problematike. 
Že sprejem zakona o usklajevanju pokojnin s 
plačami je velik uspeh naših poslancev. Naš 
predvolilni cilj je ne samo, da pridemo v parla-
ment, ampak da povečamo število naših po-
slancev v parlamentu. To pa bomo lahko dose-
gli, če bodo upokojenci končno spoznali, da 
smo resnično njihova stranka in naše kandida-
te na volitvah podprli. Nihče ne more bolje za-
stopati in razumeti upokojencev kot naši po-
slanci, čeprav bodo imeli tudi kandidati drugih 
strank polna usta lepih obljub upokojencem. 
Mnogi politično nevtralni strokovnjaki s   po-
dročja družboslovja menijo, da je DESUS edi-
na prava socialna stranka v državi. Dobro so-
delujemo z vsemi društvi upokojencev, žal pa 
je še veliko upokojencev, ki niso povezani ne v 
DU, ne v DESUS, pomembno je, da bi na voli-
tvah podprli naše kandidate. Občudovanja 
vredne in dragocene so aktivnosti našega pred-
sednika med upokojenci širom naše države. 
Končno bo, vsaj upajmo, k uspehu na volitvah 
prispeval naš socialno naravnan program, ki ga 
bomo kmalu predstavili volivkam in volivcem. 
Ta mora odgovoriti, kje je meja zasebnega 
zdravstva in šolstva in kako zajeziti propadanje 
socialne države, ki jo ob sistemskem kratenju 
socialnih pravic rastoča infl acija še dodatno 
podpira.

Štefan Kamin

Odgovor na članek Franca Jevnikarja
V aprilski številki Glasila občanov je Franc Jevnikar (LDS) na strani 8 spet zavajal javnost in se 
sprenevedal. Dokazne listine, dokumenti in sodbe govorijo drugače. Jevnikar ne sliši o astronom-
skih nezakonitostih prejšnje uprave javnega podjetja. Prav zato je bila prekinitev delovnih razme-
rij za dva člana uprave Javnega podjetja Komunala Trebnje popolnoma upravičena. Če bi se trend 
izplačil njihovih plač še nadaljeval, bi v petih letih samo za plače štiričlanske uprave porabili preko 
milijona evrov. Sedanji nadzorni svet Komunale Trebnje (imenovan je bil nezakonito), ki ga vodi 
Franc Jevnikar, ni nikoli s sklepom odločil, da mora Komunala Vujasinu plačati znesek v višini 
70.000 EUR bruto. Zato je Jevnikar še toliko bolj odgovoren. Velečiča, kot odgovorne osebe Ko-
munale Trebnje, na poravnavi sploh ni bilo. Ko smo v preteklosti izplačevali božičnice za delavce 
Komunale, so za piškavih 146 EUR božičnice na delavca sklepali na nadzornem svetu. Zunanji 
člani nadzornega sveta Komunale so iz politične levice, predsednik je iz LDS, dva člana iz DeSUS 
in en član iz SMS. Iz tega se vidi, da vodijo politiko podpore do članov prejšnje uprave. 
Spet ponavljam glede povečanja cen komunalnih storitev v mojem mandatu. Predlog za poviša-
nje cen je predložila Jarčeva uprava pred menoj, občinski svet občine Trebnje je cene potrdil, v 
mojem mandatu pa je Ministrstvo za gospodarstvo in Ministrstvo za okolje cene samo odobrilo. 
Le zakaj Franc Jevnikar in drugi člani LDS s to neresnico zavajajo javnost?  Javno podjetje je ime-
lo največjo izgubo v letu 2002, nato se je postopoma zmanjševala in v letu 2006 dosegla pozitivni 
rezultat. Na vodenje in upravljanje javnega podjetja v mojem petletnem mandatu sem ponosen, 
saj so mi vsi organi nadzora, revizorji, Računsko sodišče in drugi priznali in čestitali za izjemen 
napredek pri vodenju in upravljanju fi nanc, investicij in podobno v javnem podjetju. Le LDS-ova 
ortodoksna nomenklatura ne! Na srečo ne spadam v njihovo okorelo družbo.

Jože Povšič, občinski svetnik
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Obisk parlamenta

Na povabilo poslanke Marjete Uhan smo člani 
in simpatizerji Nove Slovenije iz občin Trebnje, 
Šentrupert in Mokronog-Trebelno 21. aprila 
obiskali slovenski parlament. 
V preddverju velike dvorane, ki je namenjena 
sprejemom in protokolarnim srečanjem, nam 
je vodič orisal vlogo, pristojnosti in naloge dr-
žavnega zbora. Celoten prostor je obkrožen s 
fresko akademskega slikarja Slavka Pengova, ki 
kronološko, skozi upodobitev zgodovinskih 
mejnikov, prikazuje življenje Slovencev od na-
selitve do začetnega obdobja prenove po kon-
čani II. svetovni vojni.

Po ogledu prostorov slovenske demokracije so 
nas sprejeli strokovni sodelavci poslanske skupi-
ne Nove Slovenije, poslanki N.Si Marjeta Uhan 
in Majda Zupan, poslanec Anton Kokalj in vodja 
poslanske skupine Jožef Horvat. Predstavili so 
nam delo poslanske skupine in odgovarjali na 
vrsto vprašanj o aktualnem političnem dogaja-
nju v Sloveniji. Poslanka Uhanova o kmetijski 
politiki, Zupanova o ženskah v politiki, vodja po-
slanske skupine Jožef Horvat pa o delu naših po-
slancev in ministrov, ki bodo imeli ob koncu 
mandata kaj pokazati. Težko bo spregledati 
uvedbo evra, rekordno visoko gospodarsko rast, 
najnižjo brezposelnost v zgodovini Slovenije, 
sprejetje zakona o udeležbi delavcev pri dobičku, 
povečanje pokojnin, več sredstev za občine, zni-
žanje davkov, več rojstev, skrb za starejše, hitrejše 

Bralke in bralci Glasila občanov so gotovo že naveličani 
prebiranja strankarskih samospevov in povzdigovanja 
nad ostale. Nekateri akreditirani dopisniki si domišlja-
jo, da bodo s stalnim poudarjanjem namišljenih polre-
snic le dokazali, da so nezmotljivi. 
To ni naš namen. Kar pride izpod peresa LDS, je pove-
dano enkrat, je preverjeno, ima podlago v dokazih in 
zato ni prav nobene potrebe, da bi odgovarjali na ne-
točne navedbe tistih, ki želijo blatiti našo stranko in njene posameznike.
Tokrat želimo povedati nekaj, kar bi prej ko ne, sodilo k rubriki Iz občinskega sveta.
Zadnja seja občinskega sveta je bila utrujajoča, pa ne samo zato, kot se je izrazil eden od 
svetnikov, da bi rabil nahrbtnik za gradivo, temveč predvsem zaradi sprejemanja poprav-
kov proračuna za 2008 in zaključnega računa za leto 2007. V stranki smo globoko razoča-
rani nad županom in njegovo ekipo, za katero trdi, da je mlada, popolna in projektno 
usmerjena. Realizacija investicijskega dela proračuna za leto 2007 je 45 %, za delo (plače) 
občinske uprave se je porabilo več kot 9 % proračuna, prihodkov z naslova EU sredstev ni 
bilo, kakor tudi ne iz naslova drugih kapitalskih prihodkov. Žalostno pa je to, da je ob tako 
skromni realizaciji (45 % na investicijah) županu uspelo prihraniti le borih 258.000 €. Samo 
za primerjavo: leto 2006, ko je bila realizacija proračuna v višini 82 % in prihranek v prora-
čunu več kot 4.100.000 €.
Da župan s sodelavci ni kos svoji nalogi, se je pokazalo tudi ob pripravi popravkov proračuna 
za leto 2008. Najprej je ekipa rabila za pripravo prvega rebalansa čas od septembra 2007 do 
februarja 2008. Ker tako slabo pripravljenega rebalansa svetniki konec februarja niso potrdi-
li, je župan potreboval za minimalne popravke (v katerih pa se mu vseeno ni zdelo vredno 
prisluhniti pobudam in predlogom svetnikov in javnih zavodov) še dva meseca. 7. 5. je ob-
činski svet s 17 glasovi ZA in le dvema PROTI potrdil rebalans, ki je županov predlog prak-
tično obrnil na glavo. Predlog županovega proračuna so svetniki na odhodkovni strani okle-
stili za dobrih 1.500.000 € (predvsem na plačah uradnikov in funkcionarjev, investicijah v 
občinsko stavbo, in nabavi ostale opreme za potrebe uprave), povišali prihodke za 730.000 € 
in skupaj namenili 2.230.000 € za programe, ki so po mnenju svetnikov bolj potrebni, kot pa 
je bil županov predlog. Večino teh sredstev se namenja za cestno infrastrukturo, vodooskrbo 
in izgradnjo PŠ v Dolenji Nemški vasi in Dobrniču. 
Vse lepo in prav. Ostaja pa grenak priokus, da so delo na pripravi rebalansa, namesto občin-
ske uprave, večinoma opravili svetniki, in da je izvrševanje proračuna v izključni pristojnosti 
župana, ki mu lahko le želimo večjo produktivnost, da bi bila realizacija kaj boljša od lanske. 
Vse člane, simpatizerje in njihove partnerje in partnerice vljudno vabimo na pomladansko 
srečanje na Debencu v začetnih dneh junija (vabilo s točnim datumom sledi). Na družab-
nem srečanju se nam bo pridružila tudi predsednica LDS Katarina Kresal.

Svetniška skupina LDS
v občinskem svetu   

reševanje denacionalizacije, znižanje cen notar-
skih storitev, razvoj šolskega in visokošolskega 
sistema, povečanje vlaganja v raziskave in razvoj, 
zmanjšanje sodnih zaostankov, pomembne in-
vesticije na pobudo Nove Slovenije in še bi lahko 
naštevali. Kljub dežju smo se sprehodili skozi sta-
ro Ljubljano, si pod strokovnim in duhovitim 
vodstvom prošta Lapa ogledali stolnico in obi-
skali grob trebanjskega rojaka, nadškofa dr. Aloj-
zija Šuštarja.Razšli smo se zadovoljni, polni ne-
pozabnih vtisov in prepričani, da je Nova 
Slovenija stranka vrednot in da se prav po teh 
razlikuje od drugih političnih strank. Naše vre-
dnote so globoko ukoreninjene v krščanskem 
etosu. Spoštovanje, poštenost, iskrenost, pogum 
in zanesljivost so tiste vrednote, za katere želimo, 
da vladajo v družbi in ustvarjajo kvalitetne odno-
se med posamezniki, skupinami in generacijami. 
Slovenci lahko tudi v prihodnjem mandatu od 
izvoljenih predstavnikov Nove Slovenije priča-
kujejo delo v duhu teh vrednot.

Za Občinski odbor Nove Slovenije Trebnje
Blaž Pavlin

Občinski odbor Trebnje

Potovanje otrok 
brez spremstva 
zakonitega 
zastopnika na 
Hrvaško 
Z novim Zakonom o tujcih v Republiki 
Hrvaški, ki je stopil v veljavo s 1. 2. 2008, 
so predpisani posebni pogoji, ki jih mora-
jo otroci izpolnjevati ob vstopu, izstopu 
in tranzitiranju ozemlja Republike Hrva-
ške. Natančnejše pogoje pa ureja pravil-
nik o potnih listinah za tujce, vizumih in 
načinu postopanja s tujci. 
Mladoletni otroci do dopolnjenega 18. 
leta starosti, ki potujejo na Hrvaško (velja 
za vstop, izstop in tranzit), od 6. 4. 2008 
dalje potrebujejo posebno dovoljenje ozi-
roma soglasje zakonitega zastopnika. So-
glasje mora biti prevedeno v hrvaški ali 
angleški jezik in overjeno s strani poobla-
ščenega sodnega tolmača.
Za vse informacije v zvezi z izvajanjem 
novih hrvaških predpisov je pristojno 
Veleposlaništvo Republike Hrvaške v 
Ljubljani, telefon 01 2004401 ali Konzu-
larni sektor pri Ministrstvu za zunanje 
zadeve.
V skladu s slovenskim Zakonom o potnih 
listinah pa potrebujejo otroci, državljani 
Republike Slovenije, do dopolnjenega 15. 
leta starosti, ki potujejo v tujino ali iz tuji-
ne (ni omejitve le na R Hrvaško) brez za-
konitega zastopnika, še vedno tudi dovo-
ljenje zakonitega zastopnika, ki ga  potrdi 
upravna enota na predpisanem obrazcu.  

Upravna enota Trebnje 
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Dogaja se pred vašimi očmi
Resničnostni šov – občina Trebnje
Preskočimo dogajanja v zvezi s Komunalo Trebnje, saj jih na komercialni 
televiziji na nekoliko primitivnejšem nivoju dovolj uspešno povzemajo. 
Poglejmo raje kaj drugega. Govori se o povečanju prebivalstva v občini za 
5000 oseb v prihodnjih petih letih. Glede na gradnjo stanovanjskih objek-
tov in rast števila prebivalcev lani in letos je to povečanje celo možno. 
Pohvalno.  Ampak resničnostni šov se šele začenja: vrtec v Trebnjem je 
pol premajhen že letos, gradnja obeh osnovnih šol se odlaga v naslednja 
leta in posledično izgubljamo letošnji državni denar, glede usposabljanja 
varušk in odpiranja vrtcev na domu na podeželju, za kar se da dobiti 
evropska sredstva, se ne stori ničesar.
Kako je z delovnimi mesti za priseljence: mirnski poslovneži grozijo s se-
litvijo v druge občine, ker se z obrtno-industrijsko cono na Mirni dogaja-
jo stvari prepočasi. Radi bi sami odkupili in investirali, vendar menda ni 
mogoče, ker ni zakonito. No, v vseh drugih občinah v Sloveniji je možno 
in zakonito, ali vsaj bistveno hitreje. Se morda gradijo spalna naselja in 
samski domovi za delavce iz vzhoda in jugovzhoda?
V občini je po oceni v občinskem proračunu okoli 1000 kmetij, izpostava 
Kmetijskega zavoda ali po starem – pospeševalna služba – jih servisira 
60. O tem smo že pisali, nihče nas ni popravil, torej drži. Sklepamo, da je 
preostalih 940 kmetij obsojenih na izumrtje. Kdo je tak scenarij naredil? 
Morda Zveza govedorejcev? Občinska uprava ima sicer predvideno izde-
lavo Strategije razvoja kmetijstva v občini, vendar ni povsem prepričana, 
ali jo sploh potrebujemo.
Ali pa gradnja na trebanjskem Beverly Hillsu – Cvibljah. Mladi, sodobni 
ljudje bi radi gradili po sodobnih načelih z obnovljivimi viri ogrevane hiše 
in uživali svojo lastnino brez poseganja v pravice drugih in brez škode za 
javni interes, pa je to menda nezakonito in se ne da. Halo, kdo je zaradi 
koga? Ali je kdo prebral Ustavo, mislim novo, ne tiste 50 let stare?
In lokalni energetski koncept. V letu 2007 smo pripravili vse potrebno, 
vključno z izborom izdelovalca, pa menda ni bilo denarja. Ob zaključnem 
računu se je izkazalo, da je na ustrezni postavki ostalo dvakrat več nepo-
rabljenega. Nato si je nekdo iz uprave izmislil, da se  koncepta ne da izde-
lati, ker menda manjka nek pravilnik. Nekaj tednov kasneje je Ministrstvo 
za okolje in prostor objavilo subvencije in se Trebanjci lahko obrišemo po 
nosom za 10.000 € ali nekaj več kot četrtino potrebnega denarja. Brez iz-
delanega koncepta ni možno pridobivati evropskih subvencij, ki bodo 
razpisane letos jeseni. Spet se bomo brisali ... kje že??
Resničnostni šov: »Trebanjski veliki ata« ??!

Gorazd Marinček

Celostna podoba občine Trebnje
Prošnja občanom, da podajo svoje mnenje o izbiri grba, zastave in 
datuma praznovanja občinskega praznika
Občina Trebnje je verjetno edina občina v Sloveniji, ki še nima celo-
stne podobe. Kljub temu da so že bile imenovane komisije za pripra-
vo grba, zastave in določitev praznika naše občine, občinski svetniki 
niso uspeli doseči toliko političnega soglasja, ki bi omogočilo spreje-
tje predloga naših simbolov. Zato je Odbor za lokalno samoupravo 
sprejel sklep, da se za pomoč zaprosi občane, organizacije, društva, 
da izrazijo svoje mnenje o dosedanjih predlogih grba in zastave. 
Občina Trebnje tudi nima določenega datuma občinskega praznika. 
Do sedaj ima dva spominska dneva, in sicer  Goliev dan in Baragov 
dan. Policijsko veteransko društvo SEVER za Dolenjsko in Belo krajino, 
Društvo vojaških vojnih veteranov vojne za Slovenijo občine Trebnje 
in Občinski štab za civilno zaščito Trebnje in stranka SDS so predlaga-
li, naj bo občinski praznik 28. junija kot spomin na dogodke v času slo-
venske osamosvojitve – spomin na bitko na Medvedjeku, ki soupada 
tako z državnim praznikom kot s praznikom mesta Trebnjega.
Dosedanji predlagani grbi:
1. Dosedanji grb mesta Trebnjega, ki ga predlaga Svet Krajevne sku-
pnosti Trebnje (z njim soglaša tudi odbor za lokalno samoupravo) in 
podaja naslednjo obrazložitev: 
»Grb mesta Trebnjega in KS Trebnje, v katerem je osrednji znak rim-
ski lev, je prepoznaven doma, v sosednjih državah in v širši EU. Logo-
tip grba je tudi na registrskih tablicah. Ker ima grb tehtne reference 
prepoznavnosti, so člani mnenja, da je grb primeren za grb Občine 
Trebnje«.
2. Leta 2000 je podal Bogdan Breznik več predlogov:

• Prvi predlog je grb v obliki ščita (idejna zasnova zajema prete-
klost, sedanjost in prihodnost). Preteklost simbolizira panter iz 
Heminega grba na zeleni podlagi in sega v 11. stoletje, vladavina 
dinastije Svetopolkov, v katero je sodila tudi Hema-Breška-Selška, 
lastnica posesti na gradu Škrljevo (Šentrupert). Panter iz omenje-
ne dinastije se pojavi v občini na številnih gradovih (Sela pri Šum-
berku, Trebnje, Mirna, Šentrupert). Sedanjost simbolizira mrežna 
struktura na zlato rumeni podlagi v obliki satovja, ki predstavlja 
čebelarsko tradicijo, ki sega v čase graščaka in duhovnika Petra 
Pavla Glavarja, lastnika gradu Lanšprež.
• Bogdan  Breznik dodaja tudi varianto namesto satovja – grozd.
• Eden od osnutkov Breznikovega grba zajema tudi atribut pira-
mida, predstavlja pa industrijo in malo gospodarstvo občine 
Trebnje; lik piramide simbolizira človekovo aktivnost, hkrati pa 
predstavlja spominsko obeležje na Medvedjeku in čas odpora na 
območju Trebnjega. Poleg tega predlaga Breznik tudi gosje pero, 
ki simbolizira ustvarjalnost Friderika Barage in Pavla Golie.  

Vaše mnenje oz. pripombe glede simbolov občine kakor tudi glede 
praznika občine Trebnje, sprejema Dušan Mežnaršič, e-pošta: dusan.
meznarsic@trebnje.si, ali na naslov Občina Trebnje, Goliev trg 5, 
Trebnje, s pripisom – Pripombe na predloge grbov. Svoje mnenje pa 
lahko izrazite tudi po telefonu št. 3481 116 oz. GSM 031 366 449.  

Občina Trebnje

Zavarujte svoje kolo
Tatvine koles so dokaj pogosto kaznivo dejanje tudi na območju Po-
licijske postaje Trebnje. Na območju Slovenije je letno ukradenih 
oziroma prijavljeno pogrešanih okoli 2.000 koles. Zato je pomembno 
preventivno obnašanje njihovih lastnikov in uporabnikov. Ko prijavi-
jo krajo, oškodovanci običajno vedo povedati le znamko in barvo 
kolesa, drugih podatkov pa ne, kar med drugim otežuje delo policiji 
pri raziskovanju teh dejanj.
Svetujemo vam: 
• kolo, ki dalj časa ni v uporabi, hranite v zaklenjenem prostoru; 
• če morate kolo pustiti na prostem, naj bo prostor obljuden in dobro 

razsvetljen; 
• zaklenite ga z dobro ključavnico ali še bolje, priklenite ga k ograji (za 

okvir kolesa in eno od koles hkrati); 
• zapišite si podatke o kolesu, če ta nima serijske številke, si jo dajte 

vgravirati
Policija Trebnje

Obvestilo
Na podlagi sklepa Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo pri Občinskem 
svetu Občine Trebnje, z dne 23. 04. 2008, vse občane obveščamo, da so 
v letu 2007 na Javnem razpisu za dodeljevanje sredstev za programe na 
področju kmetijstva v občini Trebnje, za namen sofi nanciranja investi-
cij za opravljanje dopolnilnih dejavnosti naslednji upravičenci prejeli 
sredstva in nabavili stroje, s katerimi lahko nudijo storitve tudi ostalim 
občanom: Anton Gole in Franc Starič za razvoz gnojevke in čiščenje 
greznic ter Janez Strajnar za izdelavo lesnih sekancev.

Občinska uprava
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Odkritje storilcev vandalizma
Policisti PP Trebnje so v začetku letošnjega leta na območju naselij 
Mirna in Trebnje, predvsem v bližini osnovnih šol in vrtcev, obravna-
vali večje število dejanj z različnimi oblikami vandalizma, s katerimi 
so neznanci povzročali škodo. S temi dejanji so povzročili za cca. 
1.700 EUR škode.
Z intenzivnim delom so policisti PP Trebnje odkrili skupino mladole-
tnikov iz Trebnjega in Mirne, ki so izvrševali tovrstna dejanja in jih 
bodo kazensko ovadili.

Skupaj za varnost vaša policija

Čistilna akcija v KS Knežja vas

Dne 26. aprila je v KS Knežja vas potekala prva organizirana čistilna akci-
ja. Čiščenja manjših črnih odlagališč in ostalih odpadkov, ki se nabirajo, 
po večini ob poteh, se je udeležilo skoraj 15 % krajanov KS vseh starosti. 
Namen akcije je bil poleg zbiranja odpadkov, tudi ozaveščanje predvsem 
mlajših krajanov, da je odmetavanje odpadkov  škodljivo za okolje in 
hkrati tudi kvari izgled okolice, kjer živimo. Mislim, da je bil namen dose-
žen. Zbrala se je velika količina odpadkov, kar je verjetno posledica tega, 
da ni bilo še tako obsežne čistilne akcije. Da pa ni bilo potrebno vsega 
odpada odpeljati Komunali Trebnje, so zaslužni zbiralci odpadnega žele-
za, ki so sproti odvažali še uporabno. Je pa njihovo informiranje zgled tudi 
obveščevalni službi, kako hitro reagirajo oz. dobijo informacije kljub ne-
obveščenosti. Po zaključni akciji je bila organizirana malica. Ostalo je še 
eno večje odlagališče, ki ga bomo, upam, sanirali s pomočjo Komunale 
Trebnje. Za uspešno izvedeno čiščenje odpadkov se v prvi vrsti zahvalju-
jem krajanom, za tako visoko udeležbo, Komunali Trebnje, svetnikom KS 
Knežja vas, ki so pomagali pri organizaciji in samem čiščenju, in predse-
dniku PGD Občine.

Alojz Špec 

Čistilna akcija v KS Velika Loka

V KS Velika Loka smo v soboto, 19. aprila, organizirali čistilno akcijo. 
Zbrala se nas je peščica zavednih krajanov in v manjših skupinicah smo 
očistili smeti iz jarkov ob lokalnih cestah, z gozdnih robov in travnikov. 
Našli smo veliko zanimivih stvari, ki jih ljudje namesto v primerne sme-
tnjake odložijo kar na bližnji gozdni rob ali v obcestni jarek. Med njimi so 
bila tudi oblačila, pokvarjeni televizorji, največ pa plastenk in pločevink. 
Preko časopisov in televizijskih programov nas vseskozi obveščajo o če-
dalje večji onesnaženosti okolja in neizogibnih posledicah, ki temu sledi-
jo: pomanjkanje pitne vode, onesnaženost zraka, večanje ozonske luknje 
in drugo. Skrajni čas je, da si nehamo domišljati, da so za to krivi drugi, in 
prevzemamo svoj delček odgovornosti. Ne stane nas veliko, če smeti na-
ložimo na prikolico in jih odpeljemo na bližnjo deponijo, za okolje pa je 
naše dejanje neprecenljivo. Zakaj torej ne bi rajši smeti odložili tja, kamor 
spadajo? Naloga vsakega od nas je, da varuje okolje. In če začnemo o tem 
razmišljati že danes, bomo mogoče drugo leto pri čiščenju KS Velika Loka 
nabrali kakšno vrečo smeti manj. In mogoče bo pri čiščenju pomagal ka-
kšen človek več.

Jana Smolič

Čistilna akcija v Krajevni 
skupnosti Račje selo
V soboto 5. aprila smo organizirali skupaj z člani gasilskega društva 
Račje selo 2 čistilno akcije.povabili smo . 
Odziv je bil dober saj se je čiščenje udeležilo preko 30 krajanov in 8 
romov.
Pobrali smo 4 voz smeti ob lokalni cesti in javnih poteh. Odstranili 
smo nekaj črnih odlagališč. Pri čiščenju smo ob lokalno cesto Mrzla 
luža –Račje selo našlji več vreč v katerih so bile kože in razni ostanki 
od ovac. Naj omenimo, da smo lani na istem mestu našli več celih 
zaklanih ovac, nekatera so bile zelo razpadene in povzročale velik 
smrad. Letos smo poklicali policijo, da je naredila zapisnik.
Po končani akciji smo organizirali malico v gasilskem domu. Velik po-
men te čistine akcije je , da so jo udeležili tudi prvič romi, saj to je do-
kaz, da tudi oni želijo živeti v boljšem okolju in sodelovati z krajani.
Naša želja , da bi akcije naslednje leto udeležilo še več krajanov.

Predsednik KS: Zaletel Tone 

ZD Trebnje obvešča
Začela se je adaptacija ZD Trebnje z nadgradnjo južnega trakta. Dela 
bodo potekala fazno. Prva faza naj bi bila končana v treh mesecih 
(nadgradnja južnega trakta ter izgradnja dvigalnega jaška). Adaptaci-
ja ostalih prostorov, izgradnja garaže, ureditev okolice pa kasneje. 
Upamo, da bomo z deli zaključili v letu dni. 

Zdravstveni dom Trebnje
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Svetovni dan Romov
8. april je svetovni dan Romov, kajti tega dne leta 1971 je bil v Londonu 
prvi svetovni kongres Romov, sedaj pa vsako leto po svetu organizirajo 
prireditve v spomin na ta dogodek. 
Romi so etnična skupina, ki živi predvsem v evropskih državah, in si-
cer jih je od 8 do 10 milijonov. Izhajali naj bi iz Indije. Prve omembe 
Romov na Slovenskem so iz 15. stoletja. V Sloveniji živijo Romi v Pre-
kmurju, na Dolenjskem, v Beli krajini, v Posavju in na Gorenjskem 
(Sinti). Po zadnjem popisu prebivalstva leta 2002 se je za pripadnike 
romske skupnosti opredelilo 3.246 prebivalcev. Vendar v Uradu za na-
rodnosti ocenjujejo, da jih je od 7.000 do 10.000. V Sloveniji sta ustano-
vljeni Zveza Romov Slovenije s sedežem v Murski Soboti in Zveza 
romske skupnosti za Dolenjsko in Belo krajino s sedežem v Črnomlju. 
Člani zvez so romska društva, ki jih je v Sloveniji 25 in se ukvarjajo s 
kulturno dejavnostjo. Pri Zvezi Romov Slovenije je ustanovljen Svetni-
ški forum, katerega člani so vsi romski svetniki. Svetniški forum daje 
predloge in vprašanja Zvezi Romov Slovenije, ki je edini uradni sogo-
vornik z državo.
 Do leta 2007 so državni uradniki in drugi uslužbenci uporabljali za delo 
s pripadniki romske skupnosti 12 področnih zakonov. Konec marca 
2007 pa je bil sprejet krovni zakon o romski skupnosti. Zakon določa 
pravice, dolžnosti in organiziranost Romov na državni in lokalni ravni. 
Na podlagi tega je bil ustanovljen Svet romske skupnosti, ki vlado opo-
zarja, kaj je za uresničevanje novega zakona še potrebno storiti. V tem 
mesecu pa namerava vlada sprejeti še nacionalni program za Rome, v 
katerem so natančno opredeljeni projekti, ki jih bodo ministrstva v pri-
hodnje izvajala na področju romskih vprašanj. Na ta način bodo imeli 
Romi priložnost, da se njihov proces integracije v družbo pospeši.

Vida Hočevar

Romi imajo tudi zastavo in himno, ki ju uporabljajo na prireditvah. Romski 
jezik ima veliko narečij, zato so romski učenci z učiteljico Barico Kraljevski 
himno prevedli v narečje trebanjskih Romov. 

Himna v slovenskem jeziku Himna v romskem jeziku
Hodil sem, hodil na dolgi poti Phirave, phirave pub aro drom
in srečeval ljudi siromake. i resave čarora Roma.
Hodil sem, hodil na dolgi poti Phirave, phirave pub aro drom
in srečeval ljudi bogataše.  i resave barvale Roma.
Aj, ljudje dragi, Aj, Romale, 
aj, bratje. aj, čhavale.
Ruto turško rdečo zanjo sem kupil, Rubco turško lolo šlate čindžu,
ki me ne mara, k vragu vse skupaj, ki ma namarini, mikdžal sa skupa bengeske,
a jaz imam rad njene črne oči, mange milo lakare kale jačha,
ki so sladke kot dve grozdni jagodi. ke hile gudle sar duj jagode dragha.
Aj, ljudje dragi, Aj, Romale,
aj, bratje. aj, čhavale.

Zaplaz – škofi jsko romarsko središče
Na prvo majsko nedeljo je novomeški škof msgr. Andrej Glavan raz-
glasil Zaplaz nad Čatežem za uradno romarsko središče škofi je. Ra-
zloga, da so za to izbrali prav Zaplaz, sta po navedbah Glavana Mari-
jina cerkev, ki je največja v škofi ji, in prostor ob cerkvi, ki omogoča 
odvijanje bogoslužja tudi zunaj.
Uro pred mašo je bila pevska revija dekanijskih zborov, ki je že pov-
sem zapolnila sicer veliko zaplaško cerkev. Slovesnosti, pri kateri je, 
poleg škofa msgr. Andreja Glavana, somaševalo več duhovnikov, se je 
udeležilo veliko število vernikov in drugih obiskovalcev, saj vsi niso 
mogli v cerkev. 
»Ker cerkev ni v najboljšem stanju, jo bodo začeli oktobra obnavljati. 
V zimskih in spomladanskih mesecih bi radi utrdili zidove in uredili 
strop,« je povedal trebanjski dekan Mirko Simončič. Do maja priho-
dnjega leta pa želijo urediti tudi zakristijo s pripadajočimi prostori. 

Ž. Z.

Uspehi učencev Glasbene šole Trebnje
Od 10. do 16. marca je v Celju, Mariboru, Velenju in Žalcu potekalo 37. 
državno tekmovanje mladih glasbenikov RS, ki so se ga udeležili učenci, ki 
so na regijskih tekmovanjih prejeli zlato priznanje. Letos so tekmovali 
učenci komornih skupin z godali, petjem, trobili, tolkali, kitarskih duov, 
harmonike in solfeggia. Iz Glasbene šole Trebnje sta se državnega tekmo-
vanja udeležila in se tudi tam izkazala učenec tolkal Jan Čibej (mentor Be-
njamin Kos), ki je v 1. a kategoriji prejel bronasto plaketo, in učenec tro-
bente Matej Kravcar (mentor Igor Hribar), ki je v 1. b kategoriji prejel zlato 
plaketo in 3. nagrado.
3. in 4. aprila je v organizaciji JSKD RS Območne izpostave Trebnje potekala 
Območna revija otroških in mladinskih pevskih zborov v Mokronogu in 
Šentrupertu. Glasbena šola Trebnje je na reviji nastopila z dvema otroškima 
zboroma. Oba zbora je strokovna ocenjevalka zelo pohvalila. Vodi ju Tatjana 
Mihelčič Gregorčič. 
4. in 5. aprila se je (v organizaciji GŠ Trbovlje) v dvorani Delavskega doma 
Trbovlje na 2. reviji pihalnih orkestrov slovenskih glasbenih šol zvrstilo 25 
pihalnih orkestrov. Revije se je udeležil tudi Šolski pihalni orkester Glasbene 
šole Trebnje, ki ga vodi Boštjan Dimnik.
18. in 19. aprila pa je v Graščini v Radovljici, na 8. srečanju godalnih orke-
strov slovenskih glasbenih šol (v organizaciji GŠ Radovljica) zaigralo 23 mla-
dinskih orkestrov glasbenih šol iz cele Slovenije. Tudi te revije se je udeležil 
Godalni orkester Glasbene šole Trebnje pod vodstvom Boštjana Dimnika.
Strokovna ocena mentorja srečanja tako pihalnih kakor tudi godalnih orke-
strov Simona Robinsona (stalnega dirigenta v operi SNG Maribor in profe-
sorja na Akademiji za glasbo v Ljubljani) je bila, da sta se oba orkestra Glas-
bene šole Trebnje predstavila z zelo zahtevnim programom in ob njem 
prikazala vrhunsko igranje, že skoraj na profesionalni ravni.
Učenci pihalnega in godalnega orkestra so z učitelji – mentorji posameznih 
inštrumentov  in dirigentom Boštjanom Dimnikom – dokazali, da je igranje 
v skupini nadgradnja individualnega dela v glasbeni šoli. Za odlično igranje 
in laskave ocene strokovnega ocenjevalca si zaslužijo pohvalo. 

tmg
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V skromni hišici v Volčjih Njivah pri Mirni živita zakonca Golob. Nič 
nenavadnega, lahko rečemo, vendar je pol stoletja spoštljiva doba za 
človeka, še posebej, če ga je preživel v zakonskem »jarmu«.
Franc Golob in Justina Turk sta se spoznala leta 1957 v Novem mestu in 
se naslednje leto 12. aprila v Šmihelu poročila.  Triletnega nezakonske-
ga fantiča Franca sta posvojila zakonca Bajc, ki nista imela svojih otrok, 
vendar sta posedovala majhno kmetijo, kar je bilo za preživetje otroka 
v tistih časih pomembno. Prve razrede osnovne šole je obiskoval že 
med drugo svetovno vojno na Mirni. Delo na kmetiji takrat ni bilo lah-
ko. Kot progovni delavec in čuvaj na železnici je »zbral« 23 let delovne 
dobe, za kar prejema 340 evrov pokojnine, žena Justina pa prejema bo-
rih 160 evrov starostne pokojnine. Danes odrasli otroci, sinova Darko 
in Frenk ter hči Joži so se že pred leti osamosvojili. S šestimi vnuki ju 
večkrat obiščejo in tedaj je pri hiši veselo, miza pa je skoraj premajhna 
za vse.  Staro hišico, ki se je podirala na več koncih, je Franc večji del 
obnavljal kar sam, kozolec se je podrl sam od sebe. Obnoviti sta morala 
hlev za živino, v katerem imata danes še tri glave govedi. Z leti sta si 
nabrala tudi bolezni, tako da že zelo težko obdelujeta nekaj njiv in trav-
nikov, zato sta večji del zemlje že oddala v najem. 
V svoji skromnosti sta zelo zadovoljna, da sta lahko vsaj nekoliko obno-
vila hišo.
Iskrene čestitke za vajino petdesetletno skupno življenje, »mladoporo-
čenca« Golob!

D. Z.

Pol stoletja skupnega življenja

Bliža se praznik občine Trebnje in z 
njim velika prireditev »Iz trebanjskega 
koša«. Seveda bomo praznovali tudi v 
našem društvu, zato v okviru priredi-
tve pripravljamo pestro dogajanje na 
našem vadišču. V SOBOTO, 7. 6. ob 
17. uri, vabimo vse ljubitelje psov na Mirno, kjer vam bomo v sodelova-
nju z drugimi kinološkimi društvi predstavili novejšo kinološko panogo 
Rally obedience. Predstava bo zelo zanimiva in zabavna, zato je ne sme-
te zamuditi. Pokazali vam bomo tudi vaje poslušnosti po izpitnih pro-
gramih A in BB-H ter vaje iz obrambe. Tekom dogajanja vas čaka še 
nekaj posebnega. Spoznali bomo avtohtono slovensko pasmo kraški 
ovčar ali  kraševec. Za poslastico pa bomo vodniki s svojimi psi priredi-
li tekmovanje, ki bo potekalo v družabnem duhu. Med pestrim dogaja-
njem, ki ga bomo tudi letos pripravili ob dnevu odprtih vrat, boste tako 
imeli priliko opazovati, kako hkrati delamo in se zabavamo v družbi na-
ših pasjih prijateljev.  
Ker se bližajo vroči dnevi, se skupaj opomnimo, da PSI POTREBUJEJO 
SVEŽO VODO IN SENCO. Nikar čez dan ne pozabimo nanje, saj psi 
vročine ne prenašajo najbolje. Z vročino pa moramo še večjo pozor-
nost nameniti higieni, predvsem pasjim iztrebkom. Ko se sprehajamo s 
štirinožci v urbanem okolju, obvezno pospravimo za njimi. 
Želimo vam veliko zabavnih dogodivščin z ljubljenci, pazite le, da jih 
imate ves čas pod nadzorom in po potrebi tudi na povodcu. 
Kontakt: 031-270-557 (Meta), 
email: kinoloskodrustvomirna@gmail.com  

Kinološko društvo Mirna     Blagoslov starodavnih vozil je bil na Mirni že 2. leto in je pritegnil veliko 
število zanesenjakov, lastnikov jeklenih konjičkov. (Foto: D. Zakrajšek)

Blagoslov starodavnih vozil

Zaključek zgodovinskega krožka UTŽO
Zgodovinski krožek, ki deluje na Mirni v okviru UTŽO, smo zaključili 7. 
maja zvečer na mirnskem gradu s predavanjem prof. dr. Marka Marina na 
temo Karolinški vozel in Vloga kneginje Eme za nadaljnji razvoj Savinjske 
marke in nastanek Kranjske marke. Pojem nastanka in pomena karolin-
škega vozla je dr. Marin pojasnjeval že drugič. Bil je to splet štirih odločil-
nih vplivov na civilizacijski in kulturni razvoj, ki je nastal v visokem sre-
dnjem veku v srednji Evropi. Vloga kneginje Eme kot vladarice (kasneje 
svetnice) je bila nedvomno odločilna za nadaljnji razvoj Savinjske marke 
in v tem kontekstu tudi vpliv na kasnejše dogajanje v mirnski dolini za na-
stanek in obstoj kasnejše Kranjske marke, ki je pokrivala večji del ozemlja 
današnje Slovenije.  Člani Zgodovinskega krožka Mirna smo odločeni, da 
nadaljujemo z učenjem, vseživljenjskim izobraževanjem in iskanjem od-
govorov na vprašanja Kdo smo? Od kod prihajamo? in Kam gremo?
Zaključno predavanje je bilo v pomenljivem okolju v senci »Speče lepoti-
ce«, izteklo pa se je po ustaljenem dolenjskem običaju, ob pomenku, pri-
grizku, kozarčku cvička, pesmi in načrtovanju bodočega dela.
Zaključnega simpozija so se udeležili vsi člani krožka s profesorico in 
mentorico Miro Brezovar, direktorico Centra za izobraževanje Patricijo 
Pavlič, predsednico Sveta KS Mirna Barico Kraljevski in predsednikom 
DU Mirna Tomažem Povšičem. Poleg navedenih se je zaključka udeležilo 
tudi nekaj povabljenih prijateljev in ljubiteljev zgodovine.

Rudi Žibert
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Obletnica male mature

V soboto, 10.5., je bilo v okrepčevalnici Florijan na Blatu prijetno druže-
nje, saj se je zbrala zadnja generacija, ki je pred petdesetimi leti  (1958) v 
Trebnjem zaključila nižjo gimnazijo in se potila na nižji maturi.. Tisti, ki so 
se odločili za nadaljevanje šolanja, pa so jih še na t.i. višji gimnaziji čakali 
zahtevni sprejemni izpiti iz slovenščine, matematike in tujega jezika. 
Naslednje leto je bila v Trebnjem kot tudi drugod po Sloveniji uvedena 
osemletka in s tem ukinjena nižja gimnazija in nižja matura.
Sedanji učenci devetih razredov, bodoči srednješolci, so te dni zaključili z 
nacionalnimi preverjanji znanja, ki v večini ne odločajo o vpisu v srednjo 
šolo, saj so omejitve le na nekaterih. Zato so zadnje šolske dni veliko bolj 
sproščeni, kot so bili pred pol stoletja njihovi vrstniki, ki so si morali mo-
žnost izobraževanja izboriti in to običajno ob bistveno manjši podpori, 
kot so jo deležne sedanje generacije.

Ivanka Višček

Prvo leto uspešnega delovanja
DPM »Jurček«
Skupina mladih in mladih po srcu je lani spomladi ob izdatni organizacij-
ski in otipljivi fi nančni pomoči župana Alojzija Kastelica in občinske 
uprave, zlasti svetovalke Mateje Vrabec, ustanovila Društvo prijateljev 
mladine Jurček.
Na rednem letnem občnem zboru so pregledali številne aktivnosti v pre-
teklem letu. Kot posebej uspešne so ocenili letovanje otrok iz socialno 
šibkejših družin v domu Štrk na Ptuju,
Kostanjev piknik v trebanjskem parku, Tabor socialnih veščin na turistič-
ni kmetiji Obolnar,
pa tudi prireditev Z Božičkom v čarobnem gozdu in sodelovanje na Tre-
banjskem košu so bili zadovoljivo opazni. Pri tem so se povezovali z dru-
gimi društvi v občini in strokovnimi službami občine in Centra za social-
no delo. Predsednik DPM Jurček Leon Lobe se jim je zahvalil in jim 
izročil priznanja za sodelovanje.
Po pregledu dela in sprejemu poročil je Leon Lobe prosil za razrešnico iz 
osebnih razlogov. Za novega predsednika je bil izvoljen Matej Zaplotnik, 
ki se je zahvalil predhodniku za dobro opravljeno delo pri ustanovitvi  in 
zagonu in predstavil obsežen program dela za leto 2008. Omenimo le 
Otroški parlament, ki bi ob sodelovanju (evro)poslancev iz naše občine 
lahko še bolje pognal korenine.
Društvo deluje tudi na področju občin Mokronog-Trebelno in Šentru-
pert. Vabljeni so vsi, ki radi delajo z mladimi, pričakuje vas predsednik 
Matej, na elektronskem naslovu:
matej.zaplotnik@gmail.com. Pridružimo se uspešni ekipi in storimo še 
kaj za našo mladino!

-gm-

Zrno do zrna - pogača, kamen na kamen - palača
Evro manj evro – Trebnje
Pisali smo o evropskih denarjih za širokopasovna komunikacijska 
omrežja za »bele lise«, med katere sodi tretjina naselij v občini 
Trebnje. Znani so rezultati prvega kroga prijav: občine Velike La-
šče, Dolenjske Toplice, Loški Potok, Vitanje, Gorenja vas – Poljane, 
Laško in Komen si bodo razdelile 16,7 milijonov € ali skoraj 2,5 
milijona € vsaka.
Pri nas izdelava Strategije razvoja komunikacijskega omrežja v ob-
čini, ki je pogoj za kandidiranje za sredstva, ni dobila mesta v pro-
računu za leto 2008 niti v fi nančnem niti v besedilnem delu. Niti ni 
točno znano, v kateri oddelek občinske uprave spada področje ko-
munikacij.
Na razpisih kmetijskega ministrstva za razvoj podeželja ponujajo 
sredstva za avtobusne postaje, kulturne in večnamenske domove 
na podeželju, urejanje vaških središč, tematske poti, in tako dalje. 
Občinski proračun predvideva kar velike denarje za te namene, ni 
pa predvideno kandidiranje za nepovratna evropska sredstva. 
Znova izguba na letni ravni do 300.000 €.
Ribniški sklad za razvoj podeželja je objavil 6,6 milijonov € kredi-
tov z nizkimi obrestmi za vodovode in drugo infrastrukturo na 
podeželju. V občini Trebnje glede na letošnji proračun tovrstnega 
denarja očitno ne potrebujemo. Ampak ne kričati, da ni denarja za 
obnovo in izboljševanje vodooskrbe, ali  za gradnjo kanalizacije, 
manjka česa drugega.
V letošnjem državnem proračunu so po zagotovilih poslancev iz 
naše občine zagotovljeni denarji za PŠ Dolenja Nemška vas in PŠ 
Dobrnič. Iz občinskega proračuna pa bi po predlogu rebalansa 
občinske uprave izginili. Zavestno bi se odpovedali nepovratne-
mu državnemu denarju.  
Formula: »€ - €  = Trebnje« je z gornjim dokazana.

Gorazd Marinček, ekološki kmet
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Letošnje poletje bo Trebnje in trebanjska galerija 
ponovno gostila likovne umetnike, ki bodo prišli 
z Danske, Portugalske oziroma Brazilije, Srbije, 
Francije in Slovenije. Nekateri likovniki so že 
naši stari znanci, drugi prihajajo v Trebnje po 
skoraj treh desetletjih in tretji bodo šele spoznali 
naše mesto, ljudi in galerijo. 

Novinke letošnjega tabora so tri danske ume-
tnice, ki bodo galerijsko zbirko obogatile s 
skandinavskim likovnim izrazom, ki je v njiho-
vih delih prežet s humorjem in lastno predsta-
vo o prostoru in ljudeh. 

Dorte Marcussen  je rojena leta 1955 v Koldin-
gu na Danskem in po izobrazbi univerzitetna 
agronomka. Kot likovni samouk je debitirala 
leta 1989. Od takrat naprej redno razstavlja in 
sodeluje na likovnih kolonijah. Na razstavi ob 
8. trienalu samoukih umetnikov Insita v Brati-
slavi leta 2007 je predstavila slike z ulično mo-
tiviko latinske četrti v Arhusu na Danskem.  

Slike Lone Villaume so prežete s satiro in hu-
morjem, pa naj riše portrete vsakdanjih ljudi 
pri čakanju v vrsti ali portrete psov in njihovih 
lastnikov. Lone je članica organizacije profesi-
onalnih danskih vizualnih umetnikov in orga-
nizacije ženskih umetnic. Razstavljala je v 
mnogih državah po svetu. 

Tretja danska umetnica Marianne Tümmler je 
rojena leta 1952. Diplomirala je leta 1975 na 
Danski šoli za oblikovanje smer grafi ka in ilu-
stracija. Likovna dejavnost je bila vedno po-
memben del njenega življenja, saj je delala kot 
grafi čna oblikovalka, ilustratorka, učiteljica li-
kovnega in tehničnega pouka pa tudi kot soci-
alna delavka. Svoja dela razstavlja in objavlja že 
od leta 1975, vendar pa šele od leta 1985 pa vse 
do danes razstavlja na različnih razstavah dan-
skih naivnih umetnikov.     
 
Leta 1982 je Tabor likovnih samorastnikov v 
Trebnjem obiskal brazilski umetnik Ze Cor-
deiro (Jose Cordeiro) in poleg svoje slike po-

daril galeriji tudi delo svoje žene Edne de 
Araraquara. Tega leta je skupaj z Waldomi-
rom de Deusom sodelovala pri organizaciji 
pregledne in obsežne razstave brazilske naiv-
ne umetnosti v Neaplju, naslovljene Mito e 
Magia del Colore (Miti in magija barv). Obisk 
Evrope je izkoristil tudi za potovanje po te-
danji Jugoslaviji, ki je bila eden od centrov 
naivne umetnosti. Zakonca Ze Cordeiro, ro-
jen leta 1942 v Sao Paulo, in Edna de Ara-
raquara, rojena leta 1955 v Araraquari, uspe-
šno likovno pot od leta 1990 nadaljujeta na 
Portugalskem. Tam prav tako kot doma neu-
trudno pripravljata ter organizirata različne 
likovne razstave, kulturne projekte in dogod-
ke. Njun seznam skupinskih in samostojnih 
razstav je zelo obsežen, saj sta razstavljala 
tako v latinski kot severni Ameriki in v mno-
gih evropskih državah. 

Stari znanci likovnega tabora pa so Irena Pola-
nec, Lidija Tilić, rojena Jelić, Stanislav Novak 
in Francine Genot.

Irena Polanec je rojena leta 1948 v Mariboru. 
Leta 1975 je strokovna žirija uvrstila njena dela 
na XVI. internacionalni Pariški likovni salon. 
Razstavljala je s slikarji iz 45 držav in dobila 
priznanje strokovne žirije. To je bil začetek nje-
ne mednarodne kariere. Pomembnejše razsta-
ve je imela v pariški galeriji Mona Lisa, v Mila-
nu, Monte Carlu … Živi in ustvarja v Mariboru. 
Njen likovni opus pa je najbolj prepoznaven po 
ciklu Eva.

Lidija Tilić, rojena Jelić je rojena leta 1960 v 
Đinđušah pri Bojniku v Srbiji. Od leta 1983 živi v 
Smederevski Palanki. S slikanjem se ukvarja od 
leta 1993. Razstavljala je na skupinskih in samo-
stojnih razstavah. Je članica upravnega odbora 
Udruženja samoukih likovnih umetnika Srbije 
in podpredsednica likovnega društva »Vuksan« 
v Smederevski Palanki.

Domačin Stanislav Novak je rojen leta 1941 v 
Gorenjem Vrhu pri Trebnjem. Leta 1978 se je 
začel ukvarjati s kiparjenjem. Osnove iz teorije 
likovne umetnosti je dobil na tečajih. Sodeluje na 

številnih kolonijah in drugih srečanjih (skupaj 
doslej na 22-ih), leta 1981 pa je prvič razstavljal. 
Od takrat je sodeloval na 12 skupinskih ali samo-
stojnih razstavah v Sloveniji, Italiji, Franciji in na 
Hrvaškem. Njegov kiparski opus je prepoznan 
predvsem po liku dedka, ki ga upodablja z različ-
nimi atributi. 

Letošnji tabor bo obiskala tudi Francine Genot 
ki bo svoje likovno ustvarjanje predstavila s pre-
gledno razstavo Slike in pesmi, katere kustos je dr. 
Zoran Kržišnik. 

41. mednarodni tabor likovnih samorastnikov v Trebnjem, 14.6. – 21.6. 2008

Ze Cordeiro (Jose Cordeiro)

Lidija Jelić

Stane Novak

Edna de Araraquara

Francine Genot

Prisrčno vabljeni na otvoritev 
razstave 14. junija ob 18. uri v 

Galerijo likovnih samorastnikov 
Trebnje.
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Uspehi naših skupin
V spomladanskem času smo imeli kar nekaj 
območnih srečanj, revij, na katerih so sode-
lovale skupine kulturnih društev in iz osnov-
nih šol ter vrtcev. Ta srečanja so bila tudi stro-
kovna spremljana. Na podlagi strokovnega 
mnenja ali izbora ali priporočila so se ali se 
bodo nekatere skupine udeležile srečanj na 
višjem nivoju – regijskem ali državnem.

Regijsko srečanje otroških gledaliških sku-
pin Dolenjske, Bele krajine in Posavja je potekalo 9. in 10. aprila v Sevnici. Sodelovali so:
- skupina podaljšanega bivanja OŠ Trebnje pod mentorstvom Antonije Rot s predstavo  Muca 

Copatarica; 
- dramska skupina OŠ Mirna pod mentorstvom Dragice Hazdovac s predstavo Jurček.
 

Regijskega srečanja lutkovnih skupin Dolenjske, Bele krajine in Posavja 22. aprila v Šmarjeti  so se 
udeležile naslednje skupine: 
- lutkovna skupina Fedrčki OŠ Mokronog z mentorico Polonco Bartolj s predstavo Draga stara 

mama;  
- lutkovna skupina Vrtičkarice Vrtca Trenje z mentorico Eriko Žalec s predstavo Sadni prepir;   
- lutkovna skupina Mokre Tačke KUD Emil Adamič Mokronog s predstavo Zmak, avtorja Staneta 

Pečka.
V vseh treh naših občinah deluje le ena otroška folklorna skupina, ki je s svojim prepričljivim nasto-
pom na območnem srečanju v Brežicah dobila vstopnico za nastop na regijskem srečanju. 

Regijsko srečanje otroških folklornih skupin Dolenjske, Bele krajine in Posavja je 14. maja potekalo 
v Dolenjskih Toplicah. 
Otroška folklorna skupina OŠ Veliki Gaber pod mentorstvom Tanje Korošec se je  na tem srečanju 
predstavila s spletom Če pade kruhek ti na tla, poberi in poljubi ga.  

Na območnem srečanju odraslih gledaliških skupin sta se predstavili skupini KUD Klas Mirna in 
Grad teater Trebnje. Za regijsko srečanje odraslih gledaliških skupin Dolenjske, Bele krajine in Po-
savja je bil izbran Grad teater Trebnje, pod mentorstvom Ane Rokvič, s predstavo Slovenija, od kod 
lepote tvoje. Na tem srečanju bo državni selektor izbiral skupine za državno Linhartovo srečanje. 

Za državno srečanje lutkovnih skupin Slovenije je bila s področja Dolenjske, Bele krajine in Posav-
ja izbrana edina lutkovna skupina Fedrčki Osnovne šole Mokronog z mentorico Polonco Bartolj. 

V Radečah je 26. in 27. aprila potekalo 8. odprto državno prvenstvo Mažoretne twirling zveze Slo-
venije. Na tem tekmovanju so sodelovale tudi Trebanjske mažorete in mažorete Osnovne šole Treb-
nje. Tako je skupina mažoret junior dosegla 1. mesto, skupina senior pa 2. mesto.  S tako dobro uvr-
stitvijo so mažorete pridobile možnost nastopa na evropskem tekmovanju septembra v Romuniji. 
Iskrene čestitke za nastope in dosežene uspehe.

Območna izpostava JSKD Trebnje

Lutkovna skupina Fedrčki Osnovne šole Mokronog

Novljanovo stoletje
V prostorih Knjižnice Pavla Golie je pu-
blicist in novinar RTV Ljubljana g. Lado 
Ambrožič predstavil svojo knjigo z na-
slovom Novljanovo stoletje. Zanimiv 
pogovor z njim je vodil profesor Ivan 
Gregorčič. Lado Ambrožič je namreč 
napisal knjigo o vzponih in padcih očeta 
Lada Ambrožiča Novljana, partizana, 
poveljnika, generala in odločnega svo-
bodomisleca – patriota, ki ga je politika 
povojne elite in zaslepljenih komunistov odrinila na stranski tir tedanjih dogajanj. Novinar 
Lado Ambrožič je knjigo napisal v prvi osebi, kot da pripoveduje Novljan, njegov oče. S tem je 
izpolnil očetovo željo, da bi bralcem približal resnico o težkih med- in povojnih časih.
V razgovoru s številnimi poslušalci je Lado Ambrožič dejal, da so vsi opisi dogodkov v knjigi 
resnični, podprti s številnimi fotografi jami, faksimilami, stenogrami in dolgoletnimi očetovimi 
pripovedovanji. Kamenček v mozaiku novejše zgodovine slovenskega naroda.

D. Z.

Jurček z učenci dramskega 
krožka OŠ Mirna
Na odru smo najprej zagledali Jurčkovo mamo, 
ki je pometala. Bili so zelo revni in mama je ko-
maj čakala, da prideta domov mož Matevž in 
sin Jurček s polnim košem mokice. Prišli so 
muzikantje in vprašali, če imajo kaj za jesti. 
Mama jim je rekla, da jim lahko ponudi le do-
bro besedo in prazne roke. Čakali so na Jurčka. 
Jurček je res prišel, vendar je imel prazen koš. 
Mama in muzikantje so bili hudi. Muzikant mu 
je povedal, da se mož, ki mu je vzel moko, piše 
gospod Veter. Jurček je odšel z muzikanti klicat 
Veter. Priklical ga je in ga okregal. Veter mu ni 
mogel dati mokice, ampak mu je dal čudežni 
zvonček, zlatokljunega petelinčka in čudodel-
no palico za ozdravitev. Jurček se je zahvalil in 
odšli so naprej. Na poti je Jurček videl medve-
da. Vsi so se močno ustrašili in vpili. Prišla je 
dekla Urša in rekla, naj jih bo sram, ker se bojijo 
kozlička. Vstali so in odšli v krčmo. Krčmar jih 
je podil na cesto, ker je mislil, da nimajo denar-
ja. Muzikant je Jurčku dejal, naj pokaže čude-
žnega petelinčka. Petelinček je zapel kikiriki in 
dal cekinček. Krčmar je pogledal, če je res pra-
vi. Res je bil pravi cekin. Takoj jim je ponujal 

klobase, meso in druge stvari. Jurček pa je z zla-
tim zvončkom trikrat pozvonil nad pogrnjeno 
mizo. Ugasnila je luč in zasvetila rdeča svetlo-
ba. Prišle so tri prekrasne vile. Prinesle so kup 
dobrot. Povabili so k mizi dekli Uršo in Petro in 
krčmarja, ki se je branil, ker ga je bolel zob. Jur-
ček je vzel čudodelno palico in pozdravil kr-
čmarja, potem pa še Uršo in Petro. Zahvalili so 
se Jurčku in odšli spat. Ponoči je krčmar zame-
njal petelinčka, zvonček in palico. Zjutraj so 
Jurček in muzikantje hoteli na pot. Prišla sta 
Jurčkova starša. Mama je rekla, da z očetom 
celo noč nista spala, ker sta iskala Jurčka. Muzi-
kant je rekel, naj sedeta k mizi, da bosta kaj po-
jedla, vendar petelinček in zvonček nista delo-
vala. Krčmar se je čudil, da ne delujeta več. 
Jurček je poklical Veter na pomoč. Veter je že 
kar vedel, da so mu ukradli ali pa zamenjali da-
rila. Muzikant mu je povedal, da je krčmar za-
menjal Jurčku čudežne stvari. Veter mu je dal 
čudežno piščal. Ko se je krčmar vrnil, jih je spet 
podil na cesto in grozil, da bo spustil psa z veri-
ge. Jurček ga je prosil, če mu vrne stvari. Krčmar 
ga je stresel, Jurček pa je zapiskal. Krčmar se je 
hudo prestrašil in vrnil Jurčku petelinčka, zvon-
ček in palico. Vse se je dobro izteklo in Jurčkova 
družina ni bila več revna. 

Učenci 1. razreda OŠ Mirna
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Fotografska razstava v piramidi
Preteklo nedeljo popoldan se je množica obiskovalcev zbrala na Gri-
ču nad Pristavico pri Velikem Gabru ob veličastni piramidi. Namen 
srečanja in druženja ob hruški, objeti s piramido arhitekta Damjana 
Popelarja, je bila otvoritev fotografske razstave študentke veterine 
Urške Knez iz Loga pri Sevnici, ki je fotografi ja njen najljubši hobi.  
Razstavo je poimenovala Iz teme v barvo, kar ji simbolično predsta-
vlja občutke ujetosti v zimsko spanje in ponovno prebujanje v pomla-
dno življenje. Projekt je stekel  v organizaciji Društva Zagon Tržišče 
in soorganizaciji Zveze kulturnih društev Trebnje. 

M. F. , foto L. H.

Odrasli pevski zbori počastili tudi 
dan upora proti okupatorju
Trebanjska območna izpostava je tudi letos organizirala območno revijo 
odraslih pevskih zborov vseh treh občin. Letos smo ta projekt združili z 
Občinskim odborom ZB NOB Mokronog-Trebelno in Združenjem bor-
cev za vrednote NOB Trebnje in tako z dvema koncertoma območne 
revije počastili praznik 27. april, na katerem je nastopilo 14 zborov s pre-
ko dvesto pevk in pevcev iz vseh treh občin. 
Prvi koncert je potekal v kulturnem domu v Mokronogu, kjer je ženski 
pevski zbor Zimzelen Mirna pod vodstvom Staneta Pečka začel svečani 
koncert s slovensko himno. S pozdravnimi besedami je nadaljeval gospod 
Branko Safi č, slavnostni nagovor pa je imel župan Občine Mokronog-
Trebelno Anton Maver. Temu je sledila pesem sedmih zborov: ženski 
pevski zbor Zimezelen Mirna z zborovodjem Stanetom Pečkom, mešani 
pevski zbor Kres Čatež z zborovodkinjo Katjo Jarm, ki je za to revijo v 
Šentlovrencu pripravila še mešani pevski zbor Strune.  Iz Dobrniča je 
zborovodkinja Mateja Glivar pripeljala ženski pevski zbor Kulturno turi-
stičnega društva Dobrnič, nastopil je tudi moški pevski zbor vinogradni-
kov Čatež z zborovodkinjo Jožico Stanič in Trebanjski oktet pod umetni-
škim vodstvom Stanka Cvelbarja. Ob zaključku so zborovodje in 
predstavniki zborov prejeli priznanje za sodelovanje, Trebanjski oktet pa 
je svečani koncert zaključil z domoljubno pesmijo Slovenec sem. 

Drugi koncert je potekal v nedeljo, na sam praznični dan, v trebanjskem 
kulturnem domu. S himno je mokronoški zbor začel praznični koncert, 
kjer je prav tako imel pozdravno besedo gospod Branko Safi č, slavnostni 
govor pa župan Občine Trebnje Alojzij Kastelic. Praznično vzdušje se je 
nadaljevalo s pesmijo sedem pevskih zasedb (vsak po tri pesmi): moški 
pevski zbor vinogradnikov Šentrupert z zborovodjem Venčeslavom Za-
dravcem, ženski pevski zbor KUD dr. Petra Držaja Veliki Gaber z zboro-
vodkinjo Fani Anžlovar, mešani pevski zbor upokojencev Mirna in meša-
ni pevski zbor Društva vinogradnikov Trebnje sta zapela pod vodstvom 
zborovodkinje Tanje Benedik. Letos smo prvič gostili tudi novi mešani 
pevski zbor Sela Šumberk z zborovodkinjo Vanjo Erjavec. Z Mirne je 
zborovodja Stanko Cvelbar pripeljal mešani pevski zbor KUD Matija 
Tomc in kot zadnji so se predstavili še moški pevski zbor KUD Emil Ada-
mič Mokronog z zborovodjem Stanetom Pečkom. Tudi ob zaključku tega 
koncerta so zborovodje in predstavniki zbora prejeli priznanje za sodelo-
vanje, nato pa je zadnji, mokronoški pevski zbor, zaključil svečanost z isto 
pesmijo kot v Mokronogu. 
Oba koncerta sta bila tudi strokovno spremljana s strani gospoda Karlija 
Leskovca, ki je po vsakem koncertu na kratko spregovoril z zborovodji in 
jim podal tudi določene nasvete, del napotil pa sledi še v pisni obliki, kjer 
bo hkrati predlagal tudi pevske zasedbe za nastop na regijskem oz. držav-
nem nivoju. 
Na naših koncertih pa nismo zasledili Okteta Lipa, ki je iz opravičljivih 
razlogov nastopil na območni reviji oktetov in malih pevskih skupin v 
Krškem 18. maja v organizaciji tamkajšnje območne izpostave Javnega 
sklada RS za kulturne dejavnosti. 

M. F.

Mešani pevski zbor Sela Šumberk z zborovodkinjo Vanjo Erjavec

Vabljeni na letni koncert MePZ Strune iz Šentlovrenca, 
ki bo 7. 6. 2008 ob 20.00 uri v Kulturnem domu

v Šentlovrencu, s programom slovenske in tuje popevke. 
Nastopili bodo tudi gostje.
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Učenke predstavile Trimo kot 
zeleno drevo
Agencija Republike Slovenije za okolje in Zveza prijateljev mladine Slo-
venije sta letos že tretjič organizirali akcijo ozaveščanja o pomenu ohra-
njanja naravnega okolja z naslovom Zemljo so nam posodili otroci.
Z mentoricama Mojco Bahun in Aleksandro Gričar so učenke Ema 
Gričar, Ana Hrastar, Tajda Uršič, Ana Zlobko iz 8. razreda OŠ Treb-
nje izdelale nominacijo podjetja Trimo Trebnje d.d. in v kategoriji 
NAJBOLJŠI IZDELEK NOMINACIJE prejele prvo nagrado, podje-
tje Trimo pa je med nominiranci doseglo drugo mesto.
Ker je v našem kraju tovarna TRIMO, v kateri so zaposleni tudi starši 
naših učenk in učencev, smo potrkali kar na njihova vrata. Veseli so se 
odzvali in nas povabili na pogovor, saj je skrb za okolje njihova pred-
nostna naloga.
Raziskovanje njihovega odnosa do okolja smo izvedle na podlagi in-
tervjuja, odgovore pa strnile in zapisale. Vsak odgovor nas je posebej 
prepričal, da nominiramo pravo tovarno, ki skrbi za ohranjanje na-
ravnega okolja. Zeleno drevo ob odgovorih je vse bolj zelenelo in se 
razraščalo.

Glede na pričakovanje smo bile prijetno presenečene, ko smo dobile 
več kot potrditev, da naša tovarna – izbrana nominiranka – sledi zah-
tevam varovanja okolja in jih celo presega ter tudi sama pripomore, 
da je okolje vedno bolj zeleno, pa ne le s svojimi proizvodi, temveč 
tudi z lastnim obnašanjem slehernega posameznika.
Nagrajene naloge smo bili zelo veseli. To nam je tudi spodbuda za 
naprej, saj je ravno ozaveščanje in izobraževanje mladih o pomemb-
nosti ohranitve našega planeta, našega okolja  in izboljšanje življenja 
v njem zelo pomembno. 

mentorici Mojca Bahun in Aleksandra Gričar

ZAHVALA
V 85. letu nas je zapustila naša draga 

mama, babica, prababica, tašča, 
sestra, teta in botra

ANA RAKAR
iz Iglenika pri Veliki Loki 17

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
sosedom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, darova-
no cvetje, sveče in sv. maše. Posebna zahvala Domu starejših 

občanov Trebnje za vso skrb v zadnjih mesecih njenega 
življenja. Za lajšanje bolečin se zahvaljujemo dr. Kunstrovi in 
dr. Humarju. Hvala pogrebni službi Sonje Novak ter gospodu 

kaplanu za lepo opravljen obred. 
Vsem še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči: vsi njeni

DTP Trebnje 

Tekaška sezona se je začela. Kar nekaj tekov in dobrih rezultatov je že za 
nami. Dobili smo tudi nove drese, ki se vidijo na fotografi ji s štarta 42 km 
maratona v Trstu. Tudi letos bomo izvedli zanimivo akcijo Tek po sledeh 
reke Temenice. V času Trebanjskega koša od 06. 6. do 8. 6. bo 9 ali 10 te-
kačev štafetno preteklo cca 600 km pot iz Beograda, kjer se Sava izliva v 
Donavo, preko Bosne, Hrvaške vse do cilja v Trebnjem. Pot nas bo vodila 
predvsem ob rekah, ki v sebi nosijo tudi del naše Temenice – Donava, 
Sava, Krka. Z voljo, vztrajnostjo in pomočjo sponzorjev nam bo gotovo 
uspelo. Tudi ostali se nam lahko pridružite ob prihodu na cilj v nedeljo 
popoldne. Točni termini bodo objavljeni na  www.dtptrebnje.si.

Leon Rojc

Delo z mladimi
Člani Golf klub Trebnje smo organizirali v aprilu sedmi redni občni 
zbor. Občnega zbora se je udeležil Župan občine Trebnje g. Alojzij Ka-
stelic, sekretar Golf zveze Slovenije g. Gorazd Kogoj, sekretar golf kluba 
Otočec g. Kmet Miha, vaditelj golfa na osnovni šoli Trebnje g. Šaso Ko-
lar, predsednik Krajevne skupnosti Račje selo g. Zaletel Anton in večina 
članov društva.
Člani društva so bili zadovoljni z delom kluba v preteklem letu in predla-
ganim programom za leto 2008. Društvo šteje trenutno 41 članov. Delu z 
mladimi bo dan velik poudarek , saj bo letos potekal tečaj za mlade vsak 
četrtek od 15 do 18 ure do  30  oktobra2008. V začetku junija bo organi-
ziran  Golf camp, kateri bo potekal 5 dni ( 40 ur). Tečaj obiskujejo tisti 
otroci,ki so obiskovali tečaj na osnovni šoli Trebnje v tem in preteklem 
šolskem letu. Skupno je teh otrok okoli 20. V  programu so redna meseč-
na srečanje za tiste, ki si želijo spoznati z golfom vsako drugo nedeljo v 
mesecu.  Na srečanjih  bo prisoten učitelj golfa. Tečaji golfa za odrasle 
bodo potekali vso sezono. Sekretar GZS je seznanil člane o novih pravilih 
pridobivanju dovoljenja za igra (DI) in pohvalil aktivnost kluba.
Člani so bili seznanjeni kako potekajo aktivnosti glede gradnja igrišča in 
ponudbe uslug na vadišču v letu 2008,(letne karte za vadbo, najem pro-
storov za piknike in srečanja.)
Po končanem občnem zboru je bilo družabno srečanje z igranjem golfa.

Sekretar: Zaletel Tone

Košarkarski turnir trojk
V športnem centru Vita v Trebnjem se je v soboto, 26. 4., odvijal košarkar-
ski turnir trojk. Kljub muhastemu vremenu se je turnirja udeležilo 6 ekip. 
Zanimive dvoboje med ekipami iz Novega mesta, Trebnjega in Ivančne 
Gorice je večkrat prekinil dež. Na razmočenem igrišču se je na koncu 
najbolj znašla ekipa iz Novega mesta Perko Detektivi. Drugi so bili Ivan-
čani Itak. Najmanjši pokal je odnesla domača ekipa Bullets. 
Turnir trojk je bil izpeljan v sklopu programa prireditev Poletje na Viti.
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Aprilska tura v dolino Glinščice 

50 planincev Planinskega društva Trebnje se je na aprilski izlet odpravilo na 
sončno Primorsko. Prelepa narava in dobra volja sta pripomogla, da smo 
preživeli lep dan ob odkrivanju lepot, ki jih ponuja dolina reke Glinščice. 
Malokdo od prisotnih udeležencev si je predstavljal tak kamnit kanjon, kot 
ga ponuja dolina Glinščice (po italijansko Val Rosandra) v neposredni bližini 
Trsta. Dolina Glinščice je narodni park, velik 503 hektarjev, ki je kraljestvo 
skalnih sten in spodmolov, burje, ruja in šipka. Rečica Glinščica izvira na 
slovenski strani pri vasi Klanec. Prehod na italijansko stran si je utrla pri za-
selku Botač. S pomočjo 50-metrskega slapu se spusti preko skalnatega roba 
v pravi pravcati kanjon, ki je strmi, globoki in 300 metrov visoki usek v kraški 
rob. Stene kanjona so ponekod prepredene s potmi, ponekod pa ponujajo 
pravo plezalno razkošje. Našo pot smo pričeli pri gradu Socerb, od koder 
smo se spustili do vasice Boljunec, kjer so še vedno vidni ostanki starega 
rimskega vodovoda, nadaljevali ob rečni strugi navzgor, mino slapa do zasel-
ka Botač. Tu se skalni rob spremeni v prijetno planoto, poraslo z mediteran-
skim drevjem. Med potjo smo tudi malo poplezali, kar je turo še dodatno 
popestrilo. Pot pa nas je peljala naprej preko roba, do Marijine cerkve v Pe-
čah. Legenda pravi, da jo je dal sezidati Karel Veliki, ker je hotel biti tu poko-
pan. Od tu smo po strmem skalnem robu nadaljevali proti cilju naše ture v 
vasi Beka, kjer nas je čakal avtobus, ki nas je popeljal še na že tradicionalno 
špargljevo juho, ki jo vsako leto pripravi družina našega primorskega prijate-
lja, planinskega vodnika Borisa. 

Jure Erazem, 19-letni up nogometa, 
uspešen dijak strokovne gimnazije v 
Kranju, ki pa se trenutno pridno pripra-
vlja na maturo, mi pa mu želimo pri tem 
veliko sreče in seveda znanja.
Kje in kako si začel svojo športno pot?
Svojo športno pot sem začel pri NK Mir-
na, kjer sem igral do 14. leta, potem pa 
sem nadaljeval šolanje v Kranju, kjer sem 
sprva treniral smučarske skoke, sedaj pa 
že tretje leto igram pri NK Triglav.
Kateri so tvoji največji uspehi doslej?
Največji uspeh smo dosegli lani, ko smo 
postali mladinski pokalni prvaki! 
Za kateri klub navijaš?
Moj najljubši klub je FC Real Madrid, za katerega navijam že od vsega 
začetka!
V kateri ligi si želiš igrati in kakšno imaš mnenje o njih?
Od lig najbolj spremljam špansko ligo, čeprav najljubše lige nimam. 
Vseh pet najmočnejših evropskih lig je izjemno kakovostnih, o razlikah 
med njimi bi lahko govoril zgolj na podlagi lastnih izkušenj, teh pa iz 
teh lig za zdaj še nimam.
Se poleg nogometa ukvarjaš še s čim drugim?
Poleg nogometa sem treniral še veliko drugih športov, trenutno pa za-
ključujem strokovno gimnazijo v Kranju. Za kaj drugega pa mi preosta-
ne zelo malo časa, saj mi ga precej poberejo treningi in učenje.
Kakšni so tvoji načrti za prihodnost?
Moji načrti za prihodnost so sprva igranje v 2. slovenski ligi, kjer si bom 
pridobil še nekaj izkušenj, potem pa igranje v prvi ligi. Čez čas pa upam, 
da bi se preizkusil tudi v tujini.
Tvoj moto:
Živi svoje sanje!

Jure Erazem
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P r o g r a m  p r i r e d i t v e
PETEK, 6. junija 2008
GLAVNI ODER
17.00 POVORKA DRUŠTEV (zbor pri trgovini Kmetijska zadruga) 
 – spremljata godbi iz Trebnjega in Šentruperta) 
18.00 SLAVNOSTNA OTVORITEV IN KULTURNI PROGRAM 
 - fanfare (Glasbena šola Trebnje)
 - otvoritveni pozdrav župana Občine Trebnje Alojzija Kastelica
 - Stil kvartet
 - pozdravne besede predsednika TD Trebnje Dušana Mežnaršiča
 - Ragle
 - Slavnostni govornik mag. Marjan Hribar
 - Nastop skupine Tretje življenjsko obdobje
 - Recitacija Pavline Hrovat –Vezi pri DU Mirna
 - Nastop Folklornega društva  Kres iz Novega mesta.
 - Program bo povezovala Mateja Vrhovc
19.30  ZABAVNI VEČER 
 - Boštjan Konečnik
 - Mladi Dolenjci
 - Nina Virant
 - Martin Perovič
 - Aynec
Gostinska dejavnost na osrednjem prostoru – Krka zdravilišča
Gostinska dejavnost pri zabavišču Glivar

SPREMLJEVALNI PROGRAM:
15.00 – 24.00 VELIKI ZABAVIŠČNI PARK (parkirišče pošte)
 - prodajno razstavni sejem z domačimi BIO izdelki  
 - delavnice – izdelava domačih izdelkov
 - Leo klub Trebnje – prodaja unikatnih izdelkov v humanitarne namene
 - SREČELOV – osrednje prizorišče, izvaja TD Trebnje (dobitki v šotoru)
19.45 -  otvoritev razstave domačih izdelkov – Društvo  kmečkih           
     žena Tavžentroža (Baragova galerija Trebnje)
 -  fi jakerji – prevozi v okolico Trebnjega.
20.00 -  otvoritev razstave V objemu Temenice in Mirne – 
     razstava  zloženk avtorja Marka Kapusa

SOBOTA, 7. JUNIJA 2008
GLAVNI ODER
15.00 OTROŠKI PROGRAM – delavnice za otroke, lutkovna predstava,     
 in druge aktivnosti – mestni park – izvajajo vzgojitelji in otroci  Vrtca 
 Trebnje

17.00  PROGRAM ZA MLADINO
 - skupina D-neeb
 - skupina 4 play
 - pevka Vika Zore
 - skupina Schoolmatec 
19.00 HUMORISTIČNI VLOŽKI
19.30 OSREDNJA VEČERNA PRIREDITEV
 - Občinski pihalni orkester 
 - Pozdravne besede župana
 - Recitacija Rozalije Pepelnak – Vezi pri DU Mirna 
 - Nastop Glasbene šole Trebnje
 - Pozdravne besede predstavnika TZS
 - Nastop pevca Saše Balanta 
20.30 ZABAVNI PROGRAM
 - Helena Blagne z bendom
 - Narodno zabavni ansambel Vrisk
 - Vinko Šimek - Šraufenciger

SPREMLJEVALNI PROGRAM:
9.00 do 19.00 -  Galerija likovnih samorastnikov, ogled stalne zbirke naivne umetnosti
10.00 do 20.00 - fi jakerji – vožnja do Jurjeve domačije, ogled razstave kmečkega orodja, 
    ogled Baragove domačije, ribnik in gostišče Pod toplarjem na 
    Blatu, Čatež z Zaplazom, mirnski grad.     
9.00 – 24.00 ZABAVIŠČNI PARK (parkirišče pošte)

15.00 dalje - delavnice – izdelava domačih izdelkov
 - Leo klub Trebnje – prodaja unikatnih izdelkov v humanitarne namene
 - SREČELOV – osrednje prizorišče, izvaja TD Trebnje (dobitki v šotoru)
 - Yumicar – parkirišče občinske uprave
 - prodajno razstavni sejem z domačimi BIO izdelki  
15.00 dalje - vzpenjanje z balonom (parkirni prostor za občinsko stavbo)
17.00 dalje - Mirna – predstavitev kinološke panoge Rally obedience – 
    Kinološko društvo Mirna
ŠPORTNI SPREMLJEVALNI PROGRAM
10.00 dalje -  Strelska družina Trebnje – dan odprtih vrat  (strelišče v Prapročah)
9.30 – 14.30 -   Šahovsko tekmovanje (Pod toplarjem na Blatu)
14.30 -   Podelitev prehodnega pokala na osrednjem prizorišču
10.00 - Dan odprtih vrat –Golf & Club  Trebnje (vadbišče Blato)
10.00 dalje - Nogometno tekmovanje na travnatem igrišču OŠ Trebnje – 
    otroci do starosti 8 let in v starosti od 8 do 10 let  
16.00   - Spretnostna vožnja z motornimi kolesi (državno prvenstvo – 
    od križišča pri cerkvi do Gostilne Opara)

NEDELJA, 8. JUNIJA 2008
GLAVNI ODER
10.00 4. TREBANJSKI KOLESARSKI MARATON »DANA«
 Organizator Kolesarsko društvo Gorenje Ponikve
13.30 Razglasitev rezultatov
 Za tekmovalce (in ostale goste) je organiziran ogled Jurjeve domačije, 
 rojstne hiše škofa Friderika Barage, Lanšpreža in gradu Mirna, ribnika 
 na Blatu in toplerja, Čateža z Zaplasom in pohodne poti TD Čatež.
 Ogledi so možni s fi jakarji ali lastnimi prevozi. Prijava na stojnici CIK-a.
15.00  - OTROŠKI PROGRAM 
 - Sten Vilar: Poletni vrtiljak – otroški program
 - Čarodej Niko Fritz – otroški program  
17.00 - Tamburaški orkester iz Šmartna pri Litiji
18.00 - nastop kulturne skupine iz Mokronoga
18.30 - glasbena skupina Zvezdice iz Velikega Gabra
17.00 - Dalmatinska klapa in večer morske specialitete 
18.50 - Podelitev »trebanjskih košev« - 
    župan Občine Trebnje – Alojzij Kastelic
 - pozdravne besede dr. Janeza Bogataja
19.00 ZABAVNI PROGRAM
 - Narodno zabavni ansambel Pogum
  
ŠPORTNI SPREMLJEVALNI PROGRAM
8.00  - RIBIŠKI CAR 2008 »Ribiško tekmovanje v lovu na najdaljšo ribo – 
    Ribiška družina Novo mesto, Pododbor Trebnje – Ribnik Blato.
9.00 - Rokometni turnir na mivki – Vita center   
15.00 - Cilj tekaškega maratona  Beograd – Trebnje
15.00 dalje - Yumicar – parkirišče občinske uprave

Turistično društvo Trebnje

Letošnja prireditev »Iz trebanjskega koša« se bo odvijala od 6. do 8 junija. Zelo smo pono-
sni, da smo prireditev pripeljali do njene 20. jubilejne izvedbe. Vsaka takšna prireditev pa 
je kar precejšen fi nančni in organizacijski zalogaj, zato smo se tudi letos odločili in k sode-
lovanju povabili podjetje Alpe Adria, Zeleni val (Radio Zeleni val), ki ima že večletne iz-
kušnje pri organizaciji tovrstnih prireditev. Na sestanku smo našli skupni jezik ter se do-
govorili za transparentno in obojestransko sodelovanje in si tako razdelili tako stroške kot 
morebitni dobiček, ki pa je v tovrstnih podvigih minimalen. Na Radiu Zeleni val si na-
mreč želijo tesnejšega sodelovanja s trebanjskimi podjetniki in posledično svoj krog zve-
stih poslušalcev razširiti tudi v našo občino. Za konec naj ostane vabilo v imenu obeh or-
ganizatorjev na letošnjo nepozabno, 20. tradicionalno prireditev Iz trebanjskega koša.

Dušan Mežnaršič, predsednik TD Trebnje
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NAPOVEDNIK PRIREDITEV

Datum Prireditev Lokacija

Sob., 17. 5. 
19:00

Razstava arhivskih fotografi j o življenju Slovencev v povojnih begunskih taboriščih 
na Koroškem
Razstava bo odprta: pon. – pet. 16:00 – 19:00, sob. – ned. 8:00 – 11:00.

Baragova galerija Trebnje

Sob., 17. 5. 
8:00 – 13:00

Ekološka tržnica Mercator center Trebnje

Sob., 17. 5. Vita opening 2008
9:00 rekreativni beach volley turnir
17:00 ekshibicijski teniški dvoboj, turnir teniških zvezd
19:00 žreb košarkarske lige Vita 2008
zvečer: koncert trebanjske skupine D'Neeb

Športni center Vita

Sob., 17. 5. 
19:00

OLMN Trebnje, 2. krog
ŠD Šentlovrenc organizira občinsko asfaltno ligo v malem nogometu na asfaltnem igrišču 
v Šentlovrencu. Tekmovanja bodo potekala pod refl ektorji.

Šentlovrenc

Ned., 18. 5. 
10:00

Kegljaška tekma, fi nale 25. odprtega prvenstva Trebnjega v kegljanju za ženske Kegljišče Vodnjak Nm

19. – 25. 5. Razstava Jezikovna mavrica na CIK-u CIK Trebnje

Pon., 19. 5. 
14:00 – 17:00

Svetovalna točka – zaposlitveni kotiček
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

Pon., 19. 5. 
14:00 – 17:00

Ura pravljic/ustvarjalna delavnica, pripovedovalka Mojca Nose Knjižnica PG Trebnje

Pon., 19. 5. 
17:15

Primeros pasos por la cultura hispanoamericana
Prvi koraki po hispanoameriški kulturi.

CIK Trebnje

Pon., 19. 5. 
19:00

Teden vseživljenjskega učenja: Marjan Rupnik-Zdrava prehrana Knjižnica PG Trebnje

Sre., 21. 5. 
16:00

Prvi koraki v angleščini CIK Trebnje

Sre., 21. 5. 
17:00

Kegljaška tekma, 30. klubsko prvenstvo v kegljanju za ženske, 1. nastop Kegljišče Vodnjak Nm

Sre., 21. 5. 
18:00

Košarkarska liga Vita 2008
Prvi dan košarkarske lige, ki bo potekala 3 tedne.

Športni center Vita

Pet. – sob.
23. – 24. 5.
9:00 – 19:00

Ned., 25. 5.
9:00 – 15:00

Državni seminar za igralce na instrument tuba
Državni seminar za igralce na instrument tuba bo potekal v Trebnjem, v godbeni sobi, v 
organizaciji Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti in njegove izpostave ter OPO 
Trebnje. Seminar bosta vodila tubista Daniel Perantoni in Uroš Košir. Seminar je namenjen 
pedagogom in učencem glasbenih šol na vseh stopnjah, prav tako pa tudi članom pihalnih 
orkestrov.

Prostori OPO Trebnje, 
Kidričeva 2

Sob., 24. 5. 
8:00 – 13:00

Ekološka tržnica Mercator center Trebnje

Sob., 24. 5. 
19:00

OLMN Trebnje, 3. krog Šentlovrenc

Sob., 24. 6.
20:00

Koncert komornega orkestra Carnium CIK Trebnje, avla

Ned., 25. 5. 
6:00

Planinski pohod Planina pod Golico – Golica – Klek – Rošca – Dovška baba – Planina 
pod Golico. Lahka pot, traja 9 ur. Prijavite se lahko do četrtka, 22. 5. Org. PD Trebnje.

Avtobusna postaja Trebnje

Pon., 26. 5. 
14:00 – 17:00

Svetovalna točka – zaposlitveni kotiček Knjižnica PG Trebnje

Pon., 26. 5. 
17:00

Ura pravljic, pripovedovalka Pavlina Hrovat Knjižnica PG Trebnje

Tor., 27. 5. 
17:00

Ura pravljic, pripovedovalka Pavlina Hrovat Knjižnica PG na Mirni

Sre., 28. 5. 
17:00

Kegljaška tekma, 30. klubsko prvenstvo v kegljanju za ženske, 2. nastop Kegljišče Vodnjak Nm

Pet., 30. 5. 
20:00

Pomladanski koncert Občinskega pihalnega orkestra Trebnje in Trebanjskih mažoret CIK Trebnje, dvorišče

Pet., 30. 5. Petkov večer na Viti s koncertom Športni center Vita

Sob., 31. 5. Izlet udeležencev otroškega abonmaja v Trubarjevo deželo

Sob., 31. 5. 
7:30

Tekmovanje gasilske mladine in starejših gasilcev Gasilske zveze Trebnje Trebnje

Sob., 31. 5. 
8:00 – 13:00

Ekološka tržnica Mercator center Trebnje

Sob., 31. 5. Prireditev s svečanim prevzemom gasilske opreme Gasilski dom Volčje Njive

Sob., 31. 5.
19:00

OLMN Trebnje, 4. krog Šentlovrenc

Ned., 1. 6. Tradicionalni pohod na Vrhtrebnje
Veliki Gaber – Medvedjek – Pluska – Grmada – Vrhtrebnje – Trebnje. 4 – 5 ur hoje. Org. 
PD Trebnje.

Ned., 1. 6. 
8:00

Pohod po Urbanovi pohodni poti
Urbanova pohodna pot poteka po vinskih goricah, gričih in dolinah. Prične se v Rodinah 
pri Trebnjem pri stari preši in gre po lepi vinski gorici Gradišče do Blatnega klanca. Pot se 
nadaljuje skozi Zabukovje do Trigonometrične geodetske točke Zglavnica. Od tu je v 
lepem vremenu neverjetno lep razgled. Skozi vas Vrh in gorico Čilpah vodi pot do Češnjic 
in skozi vinsko gorico Reber do Vinskega Vrha, prav tako vinske gorice. V Vinskem Vrhu je 
kapelica sv. Urbana, zavetnika vinogradnikov iz leta 1702. Ob kapelici je posajena potomka 
najstarejše trte na svetu, žametna črnina iz Lenta.
Pot je dolga okoli 15 km in traja 3 – 4 ure. Org. VTD Trebelno.

Rodine

Pon., 2. 6. 
17:00

Ura pravljic Knjižnica PG Trebnje

Pon., 2. 6. 
19:00

Strokovni večer z Vlasto Nussdorfer
Tema večera je nasilje nad otroki.

Knjižnica PG Trebnje

Tor., 3. 6. 
19:00

Literarni večer z Anatolom Šternom
Trubar pred slovensko procesijo: monodrama ob 500-letnici Trubarjevega rojstva.

Knjižnica PG na Mirni

Čet., 5. 6. 
17:00

Prireditev ob poimenovanju vrtca Mokronožci
Nastopajo otroci vrtca Mokronog.

KD Mokronog

Pet. – ned.
6. – 8. 6
9:00 – 19:00

Dan odprtih vrat v Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje (»Iz trebanjskega koša«)
Vstop prost.

Galerija samorastnikov 
Trebnje

6. 6. pet
16:00

Learning English is fun
Učenje angleščine je zabavno

CIK Trebnje

Pet., 6. 6. 
17:00
Pet. – ned.
6. – 8. 6.

20. prireditev »Iz trebanjskega koša«
Na letošnji jubilejni, tradicionalni 20. prireditvi »Iz trebanjskega koša« se bo v treh dneh 
zvrstilo obilo zabavnih in kulturnih dogodkov, dobre glasbe, športa in otroške igrivosti.
Celoten program prireditve je objavljen na spletni strani www.td-trebnje.si. Center 
Trebnjega bo spet pokal po šivih, zatorej vsi prav lepo povabljeni!
17:00 povorka društev, slavnostna otvoritev in kulturni program
19:30 zabavni večer: Boštjan Konečnik in Mladi Dolenjci

Center Trebnjega

Sob., 7. 6. Planinski pohod Metlika – Krašnji vrh – Metlika. Na srečanje slovenskih planincev. 
Lahka pot, traja 3 ure. Org. PD Polet.

Sob., 7. 6. 
8:00 – 13:00

Ekološka tržnica Mercator center Trebnje

Sob., 7. 6. 
9:30 – 17:00

Državno prvenstvo za posameznike in dvojice do 15 let ŠD OŠ Mirna

Sob., 7. 6. 
9:30 – 14:30

Šahovsko tekmovanje (»Iz trebanjskega koša«) toplar Florijan na Blatu

Sob. – ned.
7. – 8. 6.

Razstava domačih izdelkov Društva podeželskih žena Tavžentroža (»Iz trebanjskega 
koša«)

Baragova dvorana

Sob., 7. 6. 
10:00 – 20:00

Vožnja s konjsko vprego do Jurjeve domačije (»Iz trebanjskega koša«)

Sob., 7. 6. 
10:00

Dan odprtih vrat strelišča v Prapročah (»Iz trebanjskega koša«) Praproče, Trebnje

Sob., 7. 6. 
10:00

Dan odprtih vrat Golf & Country club Trebnje (»Iz trebanjskega koša«) Blato

Sob., 7. 6. 
15:00

20. prireditev »Iz trebanjskega koša«
15:00 delavnice za otroke v parku
16:00 mednarodno srečanje mažoretk, 4 Play, D'Neeb, Vika Zore s skupino, Schoolmates
19:30 osrednja večerna prireditev: OPO Trebnje, GS Trebnje,
20:30 zabavni program: Helena Blagne, ansambel Vrisk

center Trebnjega

Sob., 7. 6. 
16:00

Spretnostna vožnja z motornimi kolesi (»Iz trebanjskega koša«) center Trebnjega

Ned., 8. 6. 
8:00

Ribiško tekmovanje Ribiški car 2008 (»Iz trebanjskega koša«) ribnik Blato

Ned., 8. 6. 
9:00

Turnir v odbojki na mivki Vita (»Iz trebanjskega koša«) Športni center Vita Trebnje

Ned., 8. 6. 
10:00

OLMN Trebnje, 5. krog Šentlovrenc

Ned., 8. 6. 
10:00

4. Trebanjski kolesarski maraton – Dana  (»Iz trebanjskega koša«)
Kolesarsko društvo Gorenje Ponikve organizira 4. Trebanjski kolesarski maraton dolžine 
27 in 65 km, ki v celoti poteka po asfaltni cesti. Start maratona bo pred občinsko stavbo v 
Trebnjem. Maraton je primeren za vse starostne skupine in lahko je tudi prijeten družinski 
izlet. Vsem udeležencem, ki prispejo na cilj do 13:30, bodo podeljene vetrovke. Možna je 
tudi predhodna prijava. Trasa maratona: Trebnje - Štefan - Pluska -  Medvedjek -  Veliki 
Gaber - Radohova vas - Šentlovrenc - Velika Loka - Štefan  - Trebnje (mali maraton) - Dol. 
Nemška vas - Rodine - Gomila - Mirna - Rakovnik - Mokronog - Pijavce - Hrastovica - Ra-
kovnik - Mirna - Gomila - Dol - Trebnje.

Center Trebnjega

Ned., 8. 6. 
15:00

20. prireditev »Iz trebanjskega koša«
15:00 otroški program
17:00 kulturni program
- cilj tekaškega maratona Beograd – Trebnje
18:30 Dalmatinska klapa
19:00 zabavni program: ansambel Pogum

center Trebnjega

Pon., 9. 6. 
17:00

Ura pravljic, zaključek pravljic z gostom presenečenja Knjižnica PG Trebnje

Tor., 10. 6. 
17:00

Ura pravljic, zaključek pravljic z gostom presenečenja Knjižnica PG na Mirni

Čet., 12. 6. 
17:00

9. abonmajska otroška predstava Obuti maček v izvedbi gledališča Mini teater
iz Ljubljane

KD Trebnje

Sob., 14. 6. 
8:00 – 12:00

Sobotni sejem v Trebnjem park v Trebnjem

Sob., 14. 6. 
8:00 – 13:00

Ekološka tržnica Mercator center Trebnje

Sob., 14. 6. 
17:00

Čateška cvičkarija
17:00 okrogla miza«, podelitev priznanj za nagrajena vina
20:00 zabavni program s skupino Mi trije pa še en, degustacijo vin, srečelovom … 
Pričakujejo vas na Čatežu!

Čatež

Sob., 14. 6. 
18:00
16. 6. – 3. 10.

Otvoritev razstave Francine Genot: Slike in pesmi
Priložnostna razstava bo do 3. oktobra 2008.

Galerija samorastnikov 
Trebnje

Sob., 14. 6. 
18:00

14. 6. – 21. 6.

Otvoritev 41. mednarodnega tabora likovnih samorastnikov
Vsako leto se v Trebnjem odvija tabor likovnih samorastnikov, na katerem ustvarjajo 
umetniki iz vsega sveta. Dela, narejena na taboru, so razstavljena v Galeriji likovnih 
samorastnikov v Trebnjem.

Galerija likovnih 
samorastnikov Trebnje

Sob., 14. 6. 
19:00

OLMN Trebnje, 6. krog Šentlovrenc

Ned., 15. 6. Planinski pohod Kamniška Bistrica – Gamsov skret – Kogel – Kokrško sedlo – Kamni-
ška Bistrica.
Brezpotje, zahtevna pot, traja 7 – 8 ur. Org. PD Trebnje.

Ned., 15. 6.
15.00

10. regijsko srečanje upokojenskih pevskih zborov Dolenjske, Bele krajine in Posavja DSO Trebnje

Ned. – pet.
15. – 20. 6.
9:00 – 19:00

41. mednarodni tabor likovnih samorastnikov
Obiščite Galerijo likovnih samorastnikov in se pridružite likovnim samorastnikom ob 
ustvarjanju.

Galerija samorastnikov 
Trebnje

Tor., 17. 6. 9. Mali likovni tabor, poteka v sklopu tabora likovnih samorastnikov v Trebnjem in je 
namenjen učencem

Trebnje

Sre., 18. 6. 
20:00

Lunohodci, po najkrajši poti iz trga v Šentrupertu v Nebesa

Prireditelji si pridržujejo pravico do sprememb.
Info: TIC Trebnje, 07/30 44 717,  tictrebnje@volja.net
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Rokometna sezona 2007/08 se je že skoraj zaključila in lahko rečemo, da je bila za 
RK Trimo Trebnje zelo uspešna. Članska ekipa je po razburljivi končnici osvojila 
končno 4. mesto v državnem prvenstvu, prav tako pa je osvojila 4. mesto v pokal-
nem tekmovanju. Tako bomo tudi v prihajajoči sezoni 2008/09 v Trebnjem lahko 
spremljali evropske tekme v pokalu EHF ali pokalu pokalnih zmagovalcev.
Zelo uspešno pa so tekmovale tudi mlajše selekcije RK Trimo Trebnje (rezultati 
so predstavljeni v tabeli). Izpostaviti je potrebno mladinsko ekipo, ki se še bori za 
osvojitev končnega 3. mesta v državi in ekipo starejših dečkov B, ki se je uvrstila 
na zaključni turnir ter osvojila končno 4. mesto. 
Največ pa lahko pričakujemo od kadetske ekipe RK Trimo Trebnje, ki se bo na 
zaključnem turnirju četverice potegovala za naslov državnih prvakov. Ta ekipa 
je že pred dvema sezonama v kategoriji starejših dečkov A osvojila naslov držav-
nih prvakov (1. naslov prvakov za RK Trimo Trebnje), sedaj pa se jim ponovno 
obeta naskok na sam vrh. Kadetska ekipa RK Trimo Trebnje pod vodstvom tre-
nerja Marka Mežnaršiča je najprej nastopila v skupini center II. in brez poraza 
osvojila 1. mesto ter se uvrstila v polfi nalno skupino B. Zopet so z enim samim 
porazom osvojili 1. mesto in se uvrstili na fi nalni turnir četverice, kamor so se 
uvrstile še ekipe RK Celje Piv. Laško, RK Cimos ter RK Knauf Insulation. Finalni 
turnir se bo odigral 24. in 25. 5. v Ško� i Loki in obeta se nam še en lep uspeh 
trebanjskih rokometašev. 

Ali bodo kadeti RK Trimo Trebnje ponovili uspeh izpred dveh let?

Robi Glavan

Anej Pust

Žiga Starič

Rok Florjančič

Aleš Tomažin

Dejan BlažičMatjaž Longar

Miha Zarabec

Andrej Kastelic

Jernej Papež

Anže Ratajec

Maj Grandovec

Miha Murčehajič

Rok Bregar

Dejan Erjavec

Rok Rajar

Uroš Florjančič

Luka FlorjančičMatic Germovšek

Rezultati vseh selekcij RK Trimo Trebnje v sezoni 2007/08:
ČLANI: 4. mesto v državnem prvenstvu

4. mesto v pokalnem tekmovanju
uvrstitev v evropski pokal za sezono 2008/09

MLADINCI (l. 88-90): trenutno 5. mesto v 1.državni ligi
KADETI (l. 91-92): fi nalni turnir četverice, 24. in 25.05.2008
ST. DEČKI A (l. 93): 6. mesto v državnem prvenstvu
ST. DEČKI B (l. 94): 4. mesto v državnem prvenstvu
ML. DEČKI A (l. 95): 12. do 15. mesto v državnem prvenstvu
ML. DEČKI B (l. 96): 9. mesto v državnem prvenstvu


