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150 LET OSNOVNE ŠOLE V TREBNJEM

Regijsko tekmovanje mladih 
glasbenikov v Trebnjem
V Trebnjem je 9. in 10. februarja potekalo 11. regijsko tekmovanje mla-
dih glasbenikov z glasbenih šol Brežice, Črnomelj, Kočevje, Krško, 
Novo mesto, Ribnica, Sevnica in Trebnje, in to v naslednjih tekmoval-
nih disciplinah: harmonika, trobila, tolkala, petje, komorne skupine z 
godali, kitarski in klavirski duo. Tekmovalcev je bilo letos več kot obi-
čajno, tekmovalo je kar 75 nadarjenih učencev s področja Dolenjske, 
Posavja in Bele krajine v več starostnih kategorijah. Tekmovalni nasto-
pi učencev so potekali v predavalnici Osnovne šole, v prostorih Glas-
bene šole, predavalnici in avli Centra za izobraževanje in kulturo Treb-
nje. Podeljeno je bilo 23 zlatih, 19 srebrnih in 9 bronastih priznanj; z 
Glasbene šole Trebnje so tekmovali: v 1. a kategoriji tolkal Jan Čibej 
(učitelj Benjamin Kos), ki je prejel zlato priznanje; v 1. b kategoriji tro-
bente Matej Kravcar (učitelj Igor Hribar), prejel je zlato priznanje; go-
dalni trio, ki ga sestavljajo Dominika Peskar, Manca Kukenberger in 
Ana Zlobko (učiteljica Galina Golodnikova), pa je prejel bronasto pri-
znanje. Vsi prejemniki zlatih priznanj so se predstavili na zaključnem 
koncertu 10. februarja v Kulturnem domu Trebnje, marca pa se bodo 
udeležili še državnega tekmovanja.

TMG

Jan Čibej, dobitnik zlatega priznanja
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Ustanovitelj in izdajatelj: 
Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje
Odgovorni urednik: Igor Teršar
Namestnica urednika: Živa Zakšek
Uredniški svet: Katarina Zupančič, Valerija Šket Jarm, 
Ivanka Višček, Jože Povšič, Jožko Tomšič, Dušan 
Zakrajšek, Dušan Mežnaršič, Živa Zakšek, Igor Teršar
Lektorica: Ivanka Višček
Grafi čna realizacija: Tiskarna Jordan, Krško
Naklada: 4800 izvodov, ki se razdelijo brezplačno vsem 
gospodinjstvom in podjetjem v občini Trebnje.

Uredništvo si pridržuje pravico do objave, neobjave, 
delne objave ali krajšanja nenaročenih prispevkov v 
skladu s prostorskimi možnostmi in uredniško politiko. 
Pridržuje si tudi pravico, da neprimerne in žaljive 
vsebine ne objavi. Nenaročeni in nedogovorjeni 
prispevki so lahko dolgi največ 1500 znakov skupaj s 
presledki in morajo biti podpisani s polnim imenom. 
Slike, ki bodo prilepljene v word, zaradi slabe kakovosti 
ne bodo objavljene. Prispevki političnih strank in 
poslancev DZ so lahko dolgi največ 2500 znakov s 
presledki, županov prispevek pa 4000. V Glasilu 
občanov pa je možna tudi brezplačna objava osmrtnic 
oz. zahval ob smrti občanov iz naše občine, in sicer v 
velikosti 10x12 cm, kar pomeni največ 600 znakov s 
presledki oz. nekoliko manj, če želite priložiti še sliko.
Prispevke lahko pošljete po elektronski pošti na naslov 
glasilo.obcanov@trebnje.si ali na naslov uredništva: 
Glasilo občanov, Goliev trg 5, Trebnje. Rok oddaje 
prispevkov za naslednjo številko je 7. aprila 2008. 
Prispevki, ki bodo prispeli na uredništvo po tem 
datumu, bodo objavljeni v kasnejši številki, če bodo še 
aktualni.

V šolskem letu 2007/2008 smo se v OŠ Trebnje 
vključili v projekt EKO šola. Odločili smo se, da 
bo naša vodilna tema v tem šolskem letu: od-
padki. 
Naša šola je velika. Vanjo hodijo učenci iz deve-
tih krajevnih skupnosti. Ker smo imeli kratek 
čas za izvedbo projekta Očistimo Slovenijo ne-
varnih odpadkov, smo se odločili, da najprej po-
iščemo divja odlagališča v krajevni skupnosti 
Trebnje, kje se šola nahaja. 

Z anketiranjem prebivalcev KS Trebnje smo 
ugotovili:
• da ima 13 % anketiranih prebivalcev krajevne 

skupnosti Trebnje z azbestno kritino pokrite le 
manjše objekte (hiše v 5 primerih, kozolec, pes-
jak, čebelnjak), ki jih bodo v prihodnjih letih 
zamenjali.

• azbestne vodovodne cevi ima še 11 % prebival-
cev. Nahajajo se predvsem v starejših hišah.

• 27,27 % ljudi ima namen zamenjati azbestne 
cevi z neazbestnimi, ostali pa o tem ne razmi-
šljajo, oziroma povedo, da jih bodo zamenjali, 
ko se bo za to pokazala potreba (npr. puščanje 
vode).

• za odvržene azbestne odpadke vprašani veči-
noma  niso vedeli ali pa so povedali, da zanje 
vedo, a se ne nahajajo v KS Trebnje, večina an-
ketiranih pozna nevarnosti azbestnih bolezni.

• da ljudje vedo za večje število odlagališč nevar-
nih odpadkov. Opazijo jih tudi na poti na de-
lovna mesta. V KS Trebnje smo našli štiri črna 
odlagališča. Ljudje menijo, da se nekateri še ne 
zavedajo nevarnosti, ki jih sami sebi povzroča-
jo z neprimernim odlaganjem odpadkov. Tisti, 
ki so delali z nevarnimi snovmi, so morali do 
nedavnega molčati o nevarnostih.

• več kot 50 % anketiranih meni, da je premalo 
poskrbljeno za odlaganje nevarnih odpadkov. 
Resnično ljudje ne vedo, kam z akumulatorji, 

Očistimo Slovenijo nevarnih odpadkov

Divja odlagališča v krajevni 
skupnosti Trebnje

baterijami, računalniki, TV, ker o tem niso bili 
obveščeni ali pa so kdaj le bežno slišali.

• da se po mnenju anketirancev pravilnega rav-
nanja z odpadki ne zavedajo niti odgovorni na 
občini.

Če bi ljudi bolj ozavestili – tudi s pošiljanjem 
reklamnih gradiv, bi se zmanjšalo število črnih 
odlagališč in količina odpadkov, ki jih proizve-
demo.
Gotovo bi kazni za odlaganje odpadkov v okolje 
ali celo kurjenje teh pripomoglo k skrbnejšemu 
ravnanju prebivalcev. Prebivalci bi tudi doma 
skrbno ločevali odpadke, jih stiskali in skrbeli, da 
bi jih bilo čim manj, če bi podjetje, ki odvaža od-
padke, te tehtalo in zaračunavalo dejansko koli-
čino, ne pa pavšal po številu prebivalcev. Predlog: 
industrija naj že sama poskrbi s primerno emba-
lažo, da bo odpadkov čim manj (vračljive stekle-
nice …).
V krajevni skupnosti Trebnje smo našli štiri divja 
odlagališča, ki smo jih popisali, določili njihovo 
natančno lokacijo, vrsto odpadkov  in jih  foto-
grafi rali.
Črna odlagališča nevarnih odpadkov nastajajo 
pri malomarnem ravnanju pri zamenjavi kritin, 
podiranju stavb, zamenjavi opreme v bivalnih 
objektih, avtomobilske pnevmatike … Tudi pra-
zne pločevinke živil so za živali in ljudi, ki se 
sprehajajo ob odlagališčih, nevarni odpadki.
Zelo žalostno je to, da ljudje kljub ekološkim oto-
kom še vedno odmetujejo papir, plastiko, ploče-
vinke, folijo … v naravo. Vemo, da vse te materi-
ale lahko recikliramo.
Tudi vse nevarne odpadke (barve, laki, kozmeti-
ka, pralna in čistilna sredstva) zbiramo in odda-
mo delavcem Komunale, ki jih pobirajo enkrat 
letno. Gradbene odpadke lahko uporabimo kot 
tampone za zasipe ali jih oddamo v zbirno sor-
tirni center Globoko.  

Marija Strah, OŠ Trebnje

Drage občanke in občani!

Trebanjska občina bo kmalu spet zelena. 
Čas med sivimi in deževnimi dnevi, ko nam 
misli lahko preganjajo tudi siva in z življenj-
sko težo prežeta občutja, bo kmalu za nami. 
Takrat bo svetloba drugačna in življenjska 
volja za pozitivno mislijo močnejša. Pomlad 
bo namreč kmalu prinesla vonj ljubezni. 
Zato jo pričakujmo veseli in v prijateljskem 
vzdušju. Naš kraj bo tako bolj vesel in bo 
dihal v enotnosti in prijateljstvu, ki ju 
potrebuje vsak človek, vsak občan.

Želim vam vse lepo in kmalu spet nasvide-
nje!

mag. Igor Teršar, 
urednik

Občina Trebnje – 
Spominski dan 
Pavla Golie
Letošnji spominski dan Pavla Golie bo obči-
na Trebnje praznovala od torka, 8. aprila, do 
sobote, 12. aprila. Obeležen bo z mladinsko 
predstavo Jurček, avtorja Pavla Golie,  v iz-
vedbi dramske skupine OŠ Mirna pod men-
torstvom Dragice Hazdovac, za osnovnošol-
ce od 1. do 5. razreda, s svečano akademijo 
ter z gledališko predstavo amaterske skupine 
iz Ljutomera.
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Je 13. seja odnesla 1.300.000 EUR 
nepovratnih sredstev … in denar za študente? 
Najprej dobre ali »manj dobre« novice?
Dobre, seveda! V naslednjih tednih se bo razdelilo 
1.719.039,00 EUR med upravičence. Pripravlja se odlok o 
vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacij-
sko omrežje v Občini Trebnje. To pomeni, da bo vsak 
občan, ki je med leti 1970 in1990 kupil telefonski priklju-
ček, dobil povrnjenih med 500 in 1.000 EUR. (Upravi-
čenci lahko izvedo več na svoji krajevni skupnosti.)
Odlok je pripravljen, usklajen z zakonodajo in napisan v 
skladu z željami upravičencev. Izboljšan je do te mere, da 
se sredstva ne bi nakazovala skozi posrednika (Občinsko 
upravo), pač pa direktno na krajevne skupnosti (KS), ki 
naj bi ga v skladu z odlokom razdelile med upravičence. 
KS-i imajo veliko boljši vpogled v lokalno bazo prebivalstva, kot pa ga ima Občina, kar bo pri 
razdeljevanju denarja zelo pomembno. Treba bo namreč ugotoviti, kdo je upravičenec za vsak 
priključek in kdo ga danes uporablja. Povračilo bo namreč dobil tisti, ki ga je plačal in morda 
danes ne živi več na tem naslovu.
Manj dobra novica? Ljudje že 5 let čakajo na vrnitev teh sredstev in na zadnji, 13. (!) seji občin-
skega sveta (OS) bi lahko svetniki odlok potrdili, s čimer bi se lahko začel odvijati postopek. 
Odloka žal niso dali v obravnavo, ker so izrazili nezaupanje v KS-e, ki, po njihovem mnenju, naj 
ne bi bile sposobne izvesti razdelitev denarja – čeprav KS-i praktično vsak dan izvajajo veliko 
zahtevnejše fi nančne operacije. Pa tudi občinska uprava je izrazila popolno pripravljenost in 
maksimalno pomoč za sodelovanje na tem projektu. 
No, dobra novica je vsekakor to, da mora biti odlok slej ko prej sprejet in upravičenci bodo do-
bili denar … 
Še ena dobra novica. Na isti, očitno nesrečni 13. seji sem predlagal sprejetje pravilnika za dode-
ljevanje nagrad za diplomske, magistrske in doktorske naloge v občini Trebnje. Z nagradami bi 
spodbudili mlade strokovnjake, da bi opravljali naloge iz domačega okolja. 
Od tega bi imeli korist vsi, tudi občinska uprava, ki ji velikokrat zmanjka denarja in časa za raz-
lične študije, zato na določenem področju nimamo dobrih podatkov. Te študije bi bile zlahka 
izvedene v okviru diplomskih in ostalih nalog. 
S tem bi se študent aktivno vključil v razvoj domačega okolja, istočasno pa se tudi potegoval za 
nagrado. 
Slaba novica? Svetniki so predlog zavrnili. Upam, da bodo razmislili in spoznali pomembnost 
vključitve mladih v lokalni razvoj. (Vsekakor bom sam še vedno vztrajal na tem.) 
Dobra novica? Naša občina dobiva novo identiteto. Ljudje iz praktično vseh koncev Slovenije 
nas zadnje čase povezujejo s hitrim razvojem na gospodarskem in stanovanjskem področju ter 
z veliki potenciali, ki se odpirajo z izgradnjo avtoceste.
Slaba novica: na 13. seji niso bile obravnavane nekatere zelo pomembne zadeve, saj jih svetniki 
niso uvrstili na dnevni red: odlok o komunalnem prispevku, dve pomembni točki o delovanju 
javnega podjetja Komunala, predlog za letni načrt pridobivanja nepremičnin … 
Žal je izpadel tudi predlog rebalansa proračuna, ki je med drugim ključen tudi za pridobitev 
1.300.000 EUR nepovratnih evropskih sredstev. Ta denar je med drugim namenjen za čistilno 
napravo Veliki gaber, za projekt »Po poteh dediščine« in za dodatni oddelek trebanjskega vrtca.
Danes je na moji mizi pogodbe za 1.300.000 EUR, ki jih zaradi nesprejetja proračuna ne smem 
podpisati. Izgubljamo težko iz pogajan  denar 1.300.000 EUR. Naj se le vprašajo v LDS-u in 
Desusu ali nagajajo županu ali vsem nam.
Dobra novica: ta trenutek je na občinski upravi zaposlenih le 25 redno zaposlenih, ki samostoj-
no obvladujejo vse izzive. Primernost števila zaposlenih se lahko meri z razmerjem med števi-
lom ljudi in velikostjo proračuna, kjer smo daleč nad slovenskim povprečjem učinkovitosti. 
Žel nekateri še vedno menijo, da je zaposlenih preveč, oziroma jim je najvažnejše, da je zaposle-
nih čim manj, četudi to pomeni manjši proračun, manj projektov, počasnejši razvoj itd. 
Ampak tak ozek pogled na življenje in delo ni več moj problem (niti slaba novica za vas!). 

Vaš župan Alojzij Kastelic
 
PS: Naj vseeno zaključim z dobro novico. Še vedno traja program za pomoč socialno šibkim, 
kjer lahko vsak pomoči potreben dobi 250 EUR enkratne pomoči. Javite se ali prijavite znance ali 
sosede, ki potrebujejo pomoč!

ŽUPANOV KOTIČEKŽelezniške 
nesreče
Koliko časa se bomo bali prevoziti 
železniški prehod?
Sredi februarja so se na dolenjski progi v roku 
24 ur zgodile tri prometne nesreče (teden dni 
prej pa tudi ena) na prehodu ceste in železnice. 
Dve nesreči sta bili v Novem mestu, kjer je vlak 
zadel gasilsko vozilo, drugi vlak pa mestni avto-
bus. Dve nesreči sta se dogodili na območju 
Trebnjega, in sicer na prehodu v Štefanu, kjer je 
svetlobni in zvočni signal, ter na prehodu pri 
Surovini, kjer je prehod z železnico označen z 
andrejevim križem. Zaradi srečnega naključja 
ni bilo smrtnih žrtev, bilo pa je kar nekaj poško-
dovanih oseb ter velika gmotna škoda, tako na 
cestnih vozilih kakor tudi na vlakih. Res so za 
nesreče krivi vozniki zaradi nepazljivosti pri 
prehodu preko proge, vendar pa je bilo pri vseh 
nesrečah ugotovljeno, da jih je oslepilo sonce. 
Zato križišča železnice in ceste ne bodo varna, 
če ne bodo povsod postavljene zapornice, ki so 
največji garant za varno prečkanje proge.
Postavlja se nam vprašanje, ali so človeška ži-
vljenja res tako malo vredna, da se ne najdejo 
sredstva za varno ureditev križišč z železnico. 
Se mora zgoditi tragedija, kakršna se je zgodila 
v lanskem letu na Štajerskem, da se bodo ne-
varnosti zavedli tudi v odgovornih organih! Je 
samo občina odgovorna za rešitev problemov 
– ali ni pri tem še bolj odgovorna država?!
Si lahko predstavljate, kakšna tragedija bi se 
lahko zgodila v nesreči pri Surovini, ko se je 
vlak zaletel v kamion, naložen s hlodi. Na vlaku 
pa je bila množica dijakov, ki se je vračala iz šol.  
Kaj bi bilo, če bi se vlak iztiril …

Zanimivi sta bili izjavi dveh starejših oseb, ki sta 
bili v nesreči lažje poškodovani. »Prepričani sva 
bili, da se po treh nesrečah z vlaki res ne more 
zgoditi še četrta, zato sva se odločili, da se na-
mesto z avtobusom odpeljeva z vlakom …«
Nesreča nikoli ne počiva. Življenje ponesre-
čencev pa se marsikdaj reši, če so na kraju ne-
sreče hitro prisotne reševalne ekipe. Trebanjci 
smo lahko ponosni in veseli, da imamo dobro 
usposobljene gasilce PGD Trebnje in medicin-
ske ekipe Zdravstvenega doma. Ustvarili so do-
bro medsebojno sodelovanje, kalili so se že v 
mnogih prometnih nesrečah na našem obmo-
čju. Vsako leto pa preverjajo svoje znanje tudi 
na vajah civilne zaščite.
Zato se jim iskreno zahvaljujemo.

Dušan Mežnaršič      

Poškodovani kamion na prehodu v Štefanu
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Iz Državnega zbora
Na  izredni seji Državnega zbora smo poslanci odločali o sklepu 
vlade, da Slovenija podpre neodvisnost in samostojnost Kosova. 
Praktično smo glasovali vsi za ta sklep z izjemo treh poslancev. 
Podporo je dobil tudi zakon o fi nanciranju pokrajin. Vprašanje 
pa je, če bo dobil zakon o ustanovitvi pokrajin, saj zanj potre-
bujemo dve tretjini poslancev. Četudi bi prišlo do slednjega 
zakona, se volitve v pokrajine ne bodo izvajale istočasno z dr-
žavnozborskimi volitvami.
Kako zagotoviti višje plače ali prihodke delavcem, smo se več-
krat spraševali, še zlasti v času povečane infl acije. Novi zakon o 
delitvi dobička omogoča delavcem, da so udeleženi pri delitvi 
dobička v višini do 5.000 evrov. Nizke plače, draginja vsekakor 
niso stimulativni dejavniki za delavce. Ker pa se v mnogih fi rmah ustvarjajo dobički, smo z zako-
nom omogočili, da bodo delavci lahko deležni dela dobička. Da pa bi bili tudi delodajalci zainte-
resirani za to, da se del  dobička razdeli med delavce, se uvaja davčne olajšave za delodajalce.
Novela zakona o kmetijsko gozdarski zbornici se je dolgo časa pripravljala na ministrstvu. Ja-
sno, da se to najbolj dotika zborničnega urada, ki si preko obvezne članarine zagotavlja del 
stabilnega prihodka. Res pa je, da nad obveznim članstvom niso navdušeni člani, še zlasti zato, 
ker je v njem praktično vsak lastnik zemljišča, četudi se ne ukvarja s kmetovanjem in ne koristi 
uslug KGZS. Čeprav je bila novela lanske jeseni usklajena med vlado, zbornico, sindikatom, pa 
za silo tudi v koaliciji, se zdi, da so na zbornici želeli zakon speljati po svoje. Tako je zbornica 
pohitela z objavo volitev ravno v času, ko je državni zbor sprejemal spremembe zakona. Po 
novem zakonu bo za 35 % manj obveznih članov zbornice, saj se sedaj dviguje prag katastrske-
ga dohodka na 167 evrov. Vsi obvezni člani pa imajo volilno pravico in možnost kandidirati in 
biti izvoljeni v organe stranke. Iz sedanjih 172.000 obveznih članov jih bo po novem še 11.000. 
Zbornica mora razpis volitev preklicati in prilagoditi svoj statut zakonu. Volitve pa bodo pred-
vidoma junija.
Zakon o dijaški prehrani zagotavlja sofi nanciran topli obrok za dijake na šolah. Zakon o fi nan-
ciranju vzgoje in izobraževanja pa omogoča za družine, ki imajo več otrok hkrati v dijaškem 
domu, za drugega ali naslednjega brezplačno bivanje, podobno kot zakon o vrtcih, kjer bo dru-
gi otrok brezplačno v vrtcu. Naj bo to tudi darilo vsem mamam ob njihovem prazniku. 

Marjeta Uhan, državna poslanka

Kdo je kdo v Občinskem 
svetu Občine Trebnje?
Politične razmere v občini Trebnje so se leto 
dni po volitvah močno spremenile.
Programska koalicija, ki sta jo oblikovali LDS in 
DeSuS s pomočjo SLS, SMS, SD, Županove li-
ste za razvoj in romskega svetnika, kljub večini 
ne more biti vladajoča. Koalicija brez župana je 
kvečjemu lahko opozicija, ki pa tudi ne more 
biti, saj smo prava opozicija v občini Trebnje 
svetniki Nove Slovenije in SDS. Programska 
koalicija zdaj ni nič drugega kot koalicija za-
mernikov. Bojim se, da bo le-ta ovirala delo žu-
pana in nadaljevala z načinom dela kot do se-
daj, ko ni opravila svojega poslanstva, saj je bilo 
pri njihovem delovanju vključenih vse preveč 
osebnih interesov. Župana Kastelica smo že na 
začetku mandata opozarjali, da bo z ljudmi, ki 
si jih je izbral za koalicijske partnerje, težko de-
lal, oziroma bo delal samo tisto, s čimer se bodo 
strinjali »botri«. Leto 2007 je bilo za občino  iz-
gubljeno. Lahko pa bodo izgubljena tudi že pri-
dobljena evropska sredstva za leto 2008, saj 
programska koalicija na zadnji seji OS ni pod-
prla rebalansa proračuna, čeprav je kar 60 od-
stotkov denarja namenjenega investicijam. Pri 
rebalansu gre le za  premik denarja iz leta 2007 
v letošnje leto, in sicer za projekte, ki lani niso 
bili realizirani. Ker programska koalicija ni pod-
prla rebalansa proračuna, je še en dokaz več, da 
skušajo še naprej zgolj uveljevljati politične in 
osebne interese. Poudariti moram, da odgovor-
nost za razvoj občine po volitvah 2006 nosi 
zdajšnja programska koalicija, ki je imela »škar-
je in platno« v svojih rokah in tudi večino v OS 
ter odločala o vsem, kar se je dogajalo v občini.
Zdi se mi nekorektno, da se včasih opozicijo 
obtožuje destruktivnega delovanja, saj smo le 
opozarjali na nepravilnosti in  na morebitne pa-
sti projektov koalicije. To je naša naloga. Ko 
bomo imeli večino v občinskem svetu, bomo za 
vodenje občine odgovorni mi. Do takrat pa ni-
mamo realne moči, da bi lahko kaj spremenili.
Nova Slovenija se bo še naprej trudila za realiza-
cijo dobrih občinskih projektov. Naredili smo že 
veliko v dobrobit občine tudi na državnem ni-
voju in s pomočjo poslanke Marjete Uhan pri-
pomogli k uspešnemu reševanju projektov kot 
sta podružnični šoli v Dolenji Nemški vasi in 
Dobrniču ter prizidek k domu starejših obča-
nov v Trebnjem. Politika je ena od poti – ni pa 
seveda edina – da storiš nekaj dobrega za obči-
no, državo. Mislim, da je bistveno, da v času svo-
jega političnega delovanja, ki so ti ga zaupali 
volivci, narediš vse, kar moreš in zmoreš ter se 
trudiš za dobro vseh občanov, državljanov.

Marjan Pavlin,
vodja svetniške skupine Nove Slovenije

Spomnili smo se našega 
pokojnega člana
V soboto, 9. februarja 2008, smo se zbrali prijatelji in 
strankarski kolegi pokojnega Alojzija Metelka, dol-
goletnega člana, poslanca in župana občine Trebnje. Na njegov grob smo položili cvetje, član 
stranke in dolgoletni predsednik OO SLS g. Anton Strah pa je orisal njegovo življenjsko pot. 
Srečanja se je udeležil tudi njegov dolgoletni prijatelj, nekdanji minister za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano g. Ciril Smrkolj s prijatelji. Pot smo nadaljevali do Arenberga, kjer se je po-
kojni Alojzij Metelko zelo rad zadrževal v svojem vinogradu. Čas je ob pogostitvi, dobri do-
lenjski kapljici ter obujanju spominov hitro minil. Ob slovesu smo si obljubili, da se čez leto 
ponovno srečamo.

Tone Zaletel, predsednik OO SLS Trebnje
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V Trebnjem je v petek, 7. marca 2008, potekal sestanek vodstva stranke 
Nove Slovenije s predstavniki občinskih odborov Dolenjske, Bele krajine Po-
savja in Zasavja ter redni letni občni zbor občinskega odbora N.Si Trebnje.
Gostje večera so bili poslanca Evropskega parlamenta, Ljudmila Novak in 
Lojze Peterle, ter poslanka Državnega zbora, Marjeta Uhan.
Ljudmila Novak, evroposlanka je povedala, da je Evropska unija leto 2008 
razglasila za leto medkulturnega dialoga zato, da bi v tem času bolj pogloblje-
no in intenzivno razmišljali o potrebnosti dialoga, sodelovanja in mirnega 
sobivanja med različnimi narodi, etničnimi skupinami, pripadniki različnih 
ver, kultur in držav.  
Izpostavila je tudi nizko zastopanost žensk v politiki, tako na lokalni kot dr-
žavni ravni, pa tudi v EP, čeprav ga sestavlja že 30 odstotkov žensk. Nekoliko 
je za to vzrok tradicija, nekoliko pa tudi ženske same, ki smo premalo ambi-
ciozne ali bolj obremenjene in najdemo zato manj časa za politiko. 
Zbrane je tudi opozorila na nadvse zanimiv dogodek. Od 15. do 20. marca 
bo v Ljubljani potekala parlamentarna skupščina za AKP-EU (Afriko, Kari-
be, Pacifi k in Evropsko unijo), zato naj ne bomo presenečeni, ko bomo na 
ljubljanskih ulicah v tem času srečevali številne, pisano oblečene ljudi najra-
zličnejših narodnosti in polti. EU poslanka Ljudmila Novak, ki je redna čla-
nica te skupščine, bo tokrat gostiteljica. Glavna naloga srečanja bo namenje-
na širitvi človekovih pravic, demokracije in splošnih človekovih pravic.
Evropski poslanec Lojze Peterle je ob predstavitvi programa predsedovanja 
Slovenije Svetu EU izrazil veselje in prepričanje, da bo Slovenija s predsedo-
vanjem pokazala, da ji ni šlo samo za pravo geopolitično umestitev, ampak da 
hoče odgovorno soustvarjati svobodno, demokratično in združeno Evropo. 

Občni zbor N.Si in tiskovna konferenca Podprl je ambicije glede izvajanja Lizbonske strategije in izrazil pričakova-
nja, da bo Slovenija v tem duhu storila vse za napredek skupne politike na 
področju telekomunikacij in informacijske tehnologije. Poudaril je pomemb-
nost boja proti raku, ki je tudi ena od prioritet slovenskega predsedovanja in 
katerega odbor pri EU vodi. »To bolezen lahko pričakuje vsak tretji državljan 
Evrope. Trendi niso obetavni. Gre za širše družbeno in politično vprašanje, 
ki je tudi v povezavi z izvajanjem lizbonske strategije.«
Državna poslanka Uhanova se je na konferenci  dotaknila priprav na jesen-
ske volitve, med drugim tudi zagotovitev ženskih kvot. Iz zakonodajnega 
področja je predstavila pravkar sprejeti zakon o KGZS, ki zmanjšuje število 
obveznih članov. Poudarila je zavzemanje poslancev N.Si za zakon o vrtcih, 
o sofi nancirani dijaški prehrani, zakon o delitvi dobička tudi med delavce. 
Izmed prioritet v lokalnem okolju je Marjeta Uhan spregovorila o gradnji 
avtoceste, ki je le stekla tudi na našem območju; nadalje o sofi nanciranju 
dograditve ZD Trebnje, dograditve Doma starejših občanov in Delovno var-
stvenega centra. Povedala je, da potekajo priprave na dograditev in adaptaci-
jo podružničnih šol v Dolenji Nemški vasi in v Dobrniču, »iščemo rešitve za 
potrebne investicije na OŠ Trebnje in OŠ Šentrupert, pogovarjamo se o mo-
žnosti prenosa kulturnega spomenika Lanšprež na občino, itd. Tudi novo 
ustanovljene občine so delo Nove  Slovenije. Čeprav so bila mnenja različna, 
bo čas pokazal prednost te odločitve.« 
Pomemben premik je bil dosežen na področju kmetijstva, kjer so dosegli, da 
je celotna občina Trebnje spet uvrščena v območje z omejenimi dejavniki, za 
kar prejemajo obdelovalci zemljišč nadomestilo, ki ne bo obdavčeno. »Ve-
dno smo v Novi Sloveniji delali za vse ljudi, za vso Slovenijo, ne delamo razlik 
pri zakonodaji. Zagovarjamo temeljne človeške vrednote, verjamemo v de-
mokracijo. Smo ponosni, da pripadamo stranki, ki ni obremenjena s korup-
cijo, lahko se soočamo  s sedanjostjo in z optimizmom zremo v prihodnost,« 
je zaključila poslanka DZ Marjeta Uhan.
Srečanje  članov in simpatizerjev Nove Slovenije z gosti, na rednem letnem 
občnem zboru so izkoristili tudi za pregled dela v iztekajočem mandatu in 
priprave na letošnje državnozborske volitve.                                                         I.V.

V DROTu odločno zavračamo namigovanja in izjave, ki so se v zadnjih 
dneh pojavile v nekaterih medijih, da naj bi naša Lista za razvoj oz naši 
svetniki podpisali nekakšen koalicijski sporazum skupaj s 14 svetniki 
trebanjskega občinskega sveta. 
Sicer smo zelo veseli, da mnogi vidijo v nas velik potencial in nas iz 
dneva v dan vabijo v te ali one politične koalicije, vendar želimo pou-
dariti, da je DROT vedno bil in vedno tudi bo združevalni element, 
generator dobrih idej in vsesplošnega razvoja občine. Trudimo se in to 
smo že dokazali, da delujemo v dobrobit vseh Trebanjcev ne glede na 
politično ali kakršnokoli drugo opredelitev. 
Naš program, je bil v velikem delu podlaga za pred kratkim sestavljen 
Strateški razvojni načrt občine, ki smo ga v DROTu s podpisi svetni-
kov tudi podprli, zato ob tej priložnosti vabimo vse, župana, občinsko 
upravo, kakor tudi vse svetnike in odbornike ter člane komisij, da s 
podporo temu programu dajo možnost hitrejšemu in še uspešnejšemu 
razvoju naše občine. 
Zavrnitev rebalansa proračuna, ki ga je predlagal župan, je bila tako 
logična posledica te naše odločitve. Cel čas smo opozarjali, da je pre-
dlog rebalansa preveč potrošniški, saj je npr. župan postavko za svojo 
lastno potrošnjo povišal kar za 35% in sicer na skoraj 130.000 €, za pro-
mocijo in obveščanje (torej za metanje peska v oči nam občanom in to 
z našim denarjem) pa kar za 138%, za dodatne zaposlitve, kljub temu, 
da smo zmanjšana občina, za 47% in sicer na kar 1,2 miliona €, za ma-
terialne stroške pa za 60%... Na drugi strani pa smo razočarani nad in-
vesticijskim delom rebalansa, saj župan ni predvidel recimo denarja 
za Osnovni šoli v Dol.Nemški vasi in v Dobrniču itd.
Pozivamo vse, da nam na naslov info@drot.org pošljete vaše sugestije 
in videnje razvoja naše občine. Tudi vse vsakodnevne težave povezane 
z delovanjem občine, infrastrukturo (cestami, vodovodom…), šolsko 
in socialno problematiko ter ostalim, nam sporočite na naš elektronski 
naslov. Z veseljem bomo vaša podaljšana roka do občinske uprave.

DROT
Dejan Smuk, predsednik
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V zadnjem času smo bili priča (glede na delo 
v občinskem svetu) dokaj razburljivim do-
godkom. Z izstopom župana iz koalicije si je 
le ta prizadeval z nagovarjanjem posameznih 
svetnikov, tako iz levega kot desnega pola, da 
bi si zagotovil dovolj somišljenikov. Glede na 
to, da je svetnikom LDS, DeSUS, SMS, SLS, 
SD in delom Županove liste uspelo pripraviti 
in uskladiti razvojne projekte za mandatno 
obdobje do 2010, je bilo pričakovati, da bo 
župan le sledil tem razvojnim programom in 
ob pripravi rebalansa za 2008 to upošteval. 
Žal je energijo, ki naj bi jo vložil v pripravo re-
balansa, uporabil za lobiranja za sprejem, z 
vidika LDS, slabega rebalansa za 2008. Prora-
čun za 2008, ki je bil sprejet v veliki naglici 
junija 2007, je bil že ob samem sprejemu inva-
liden, saj ni urejal fi nanciranja KS, kot je to 
določil Statut Občine Trebnje. Tudi za 13. 
sejo OS župan ni predlagal rešitev, kot jih na-
kazuje Odlok o fi nanciranju KS. Županov 
predlog, da bi se KS Mirna in Velika Loka, ki 
bi po njegovem predlogu dobili manj sred-
stev, kot bi jih iz naslova za stavbna zemljišča, 
razliko zagotavljalo z nekakšnim korekcijskim 
faktorjem, ne more biti pregledna rešitev. Ob-

činski svet je na zadnji seji soglasno podprl 
predlog Odloka o fi nanciranju KS pripravljen 
s strani mag. Janeza Slaka z upoštevanjem 
predlogov odbora za proračun in fi nance ter 
pobud KS Trebnje. Ob potrditvi odloka pa je 
OS, na predlog staroste v občinskem svetu g. 
Cirila Pungartnika, zahteval od župana, da ob 
pripravi proračuna zagotovi višino glavarine 
v višini, da bo spoštovano načelo, da nobena 
KS ne dobi manj sredstev, kot do sedaj. 
LDS prevzema popolno odgovornost za od-
ločitev svojih svetnikov ob nepotrditvi župa-
novega rebalansa na zadnji seji. Poleg tega, da 
županov rebalans ni rešil fi nanciranja KS, je 
bil skrajno razsipniško naravnan, saj samo za 
plače in materialne izdatke za občinsko upra-
vo ter investicije v občinsko stavbo namenja 
najmanj za 400.000 € previsok znesek. Ali ne 
bi bilo ta znesek bolj gospodarno nameniti za 
zavarovanje železniškega prehoda na Veliki 
Loki? V celotnem županovem mandatu bi z 
racionalnim pristopom k zaposlovanju v 
upravi lahko tako prihranili za štiri take pre-
hode. Tudi programa nakupa nepremičnin in 
programa prodaje nepremičnega premože-
nja, ki sta bila posredovana v sprejem, nista 
mogla dobiti ustrezne podpore, saj župan 
ubira pri nakupih čudno politiko in ponuja 
toliko, kot prodajalec zahteva, na drugi strani 
pa istovrstna zemljišča v lasti občine prodaja 
po tržni ceni, ki je manjša od 2- pa tudi do 10-
krat. Podpiramo odločitev OS, da mora žu-
pan ob rebalansu proračuna za 2008 pripravi-
ti tudi proračun za leto 2009. Taka odločitev 
je še posebej utemeljena ob predpostavki, da 

ima župan v letošnjem proračunu 7 mio € iz-
rednih prihodkov (3 mio od prodaje vseh 
stavbnih zemljišč, ki ta trenutek kaj pomenijo 
v občinski lasti in 4 mio na računu, kot nepo-
rabljena v letu 2007) in je v samem odhod-
kovnem delu proračuna predvidel le 83.000 € 
za projektno dokumentacijo za OŠ Dolenja 
Nemška vas in nič za Dobrnič. Od župana 
pričakujemo, da bo rebalans in proračun pri-
pravil v roku, da ga bo OS sprejel še v marcu. 
Zavračamo pa vsakršna namigovanja župana, 
da so občinski svetniki odgovorni za neizva-
janje programov, ker ni bil na 13. seji potrjen 
rebalans. Župan ima proračun za leto 2008 
sprejet že v začetku junija 2007, zato lahko 
vse potrjene programe izvaja že od 1. 1. 2008 
dalje in to ne samo v višini 100 % sprejetega 
proračuna, temveč se lahko posamezne pro-
jekte predobremeni še do višine 60 % v breme 
proračuna 2009. Občinski svetniki so mu 
tako možnost dali lanskega junija s sprejetjem 
Odloka o izvrševanju proračuna. Odgovor-
nost za eventualno neizvedene naloge bo 
moral prevzeti sam, tako kot je na županu v 
celoti odgovornost za slabo realizacijo lan-
skega proračuna, saj ta na investicijskem delu 
komaj dosega 34 %. V prejšnjih mandatih rea-
lizacija proračuna ni nikoli padla pod 82 %.   
Stranko v sredini meseca marca čakajo voli-
tve, nadejamo se, da bo novo vodstvo vsaj to-
liko, če ne bolj uspešno pri krmarjenju v poli-
tično razburkanem trebanjskem okolju.

Predsednik OO LDS Trebnje
Franc Jevnikar   

                      Občinski odbor Trebnje

V občinskem svetu občine Trebnje se do-
gajajo čudne reči. LDS in DeSUS sta skupaj 
z SLS in Listo za razvoj (LR) sestavili levo 
programsko »koalicijo« brez župana. To je 
opozicija, ki nima z nami nič skupnega. 
Združuje jih interes v Komunali in Reba-
lans 2008. LR, ki jo vodi Dejan Smuk, je še 
pred tedni pogojevala, da župan najprej 
razreši oba podžupana in razpusti koalici-
jo, nato se bodo z njim dogovarjali. Iz tega 
ni bilo nič. Na seji občinskega sveta je ta 
opozicija zavrnila rekordni Rebalans pro-
računa 2008, ki vsebuje za dva milijona 
EUR več denarja za investicije kot Prora-
čun 2008. V Komunali so odvzeli poobla-
stila pravnici v zadevi Vujasin (LDS), nato 
imenovali direktorja Velečića, ki jim je po-
litično blizu. Tako so omogočili, da je Vuja-
sin nezakonito prejel velike vsote denarja. 
Isti svetniki so glasovali proti točki dnev-
nega reda o odgovornosti za to nezakonito 
izplačilo, glasovali so tudi proti točki dnev-
nega reda o vračanju denarja občanom za 
telekomunikacijsko omrežje. Vujasin je v 
letu 2003 odpravnino že prejel. Sedaj so 

Koalicija – opozicija, odpravnina in anketa
mu izplačali še 35.651,00 EUR neto na osebni 
račun, brez vsakršne pravnomočne sodbe. 
Osnovo so vzeli kar plačo iz individualne po-
godbe iz leta 2002, čeprav je bil takrat prav-
nomočno razrešen. V bruto znesku so mu iz-
plačali okoli 70.000,00 EUR. Plačali so mu 
celo vse prispevke za tretji, nadstandardni 
pokojninski steber. Vse to sta izpeljala dva od-
vetnika (eden je Vujasinov), brez sklepa Nad-
zornega sveta Komunale in brez podpisa Ve-
lečića, saj ga na poravnavi sploh ni bilo. Tako 
so iz blagajne Komunale za Vujasina »pote-
gnili« denar brez pravnomočnih sodb in brez 
podpisov odgovornih oseb Velečića in Jevni-
karja (LDS). Mahinacija, ki jo ne pozna zgo-
dovina občine Trebnje. Občinskemu svetu 
Občine Trebnje bomo predlagali, da ju takoj 
razreši s funkcije.
V občini Trebnje je agencija Parsifal pred ne-
kaj dnevi izvedla javnomnenjsko anketo. Kli-
cani vzorec je bil 1350 oseb, starih nad 18 let. 
Ker je bil realizirani vzorec visok, so rezultati 
ankete dokaj točni. S sedanjim županom ob-
čine Trebnje je zadovoljnih 47,3 % vprašanih, 
31,1 % pa z njim ni zadovoljnih. Na vprašanje, 

ali se strinjate s predlogom Vlade RS, da se 
uvedejo pokrajine, je 68,4 % odgovorilo pri-
trdilno, ne strinja pa se 18,7 % vprašanih. 
Vprašani ste tudi bili, ali poznate določene 
osebe. Najbolj ste prepoznali Jožeta Povši-
ča, 76,3 % vprašanih ga pozna, 23,7 % pa ne. 
33,1 % opredeljenih bi Povšiča volilo na jav-
no funkcijo. Če bi bile volitve jutri, bi naj-
več, 20,6 % vprašanih podprlo stranko SDS, 
najmanj 5,0 % pa listo LR, ostale stranke so 
vmes. V občinskem svetu bi SDS pridobila 
enega svetnika, levica pa enega izgubila. 
Zelo je izgubila LDS, podprlo bi jo le 11,0 % 
vprašanih Trebanjcev. Če zaključimo, v an-
keti ste občani in občanke občine Trebnje 
dobro prepoznali nenormalne dogodke in 
nepravilnosti v občini Trebnje.

Jože Povšič, 
vodja svetniške skupine SDS Trebnje
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Občinski odbor Socialnih demokratov v Treb-
njem je pred kratkim podpisal Sporazum o sode-
lovanju pri uresničevanju razvojnega načrta za 
mandatno obdobje do leta 2010, pri nastajanju 
katerega je sodeloval tudi naš Programski svet. 
Strinjali smo se, da naj bo ta program tudi osnova 
za rebalans, vemo pa, da je potrebno verjetno 
vključiti še kakšne druge projekte in aktivnosti.
ObO SD je tekom preteklih treh mesecev poslal 
županu in na občinsko upravo kar nekaj pobud: 
pobudo za občinski prostorski načrt, pobudo o 
Odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o 
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v 
občini Trebnje, predlog amandmajev k predlo-
gu Odloka o spremembah in dopolnitvah odlo-
ka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje 
občine Trebnje, pobudo v zvezi z odloki o usta-
novitvi javnih zavodov in podjetij v solastništvu 
občin Trebnje, Šentrupert in Mokronog-Trebel-
no, pobudo v zvezi s športno dvorano ter pobu-
do v zvezi z gradnjo oz. adaptacijo podružničnih 
šol v Dol. Nemški vasi in Dobrniču. Od vseh po-
bud se je začela premikati v pozitivno smer samo 
tista v zvezi s podružničnima šolama, vendar pa 
na niti eno izmed ostalih pobud nismo dobili 
niti odgovora. Predsednik Odbora za družbene 
dejavnosti mag. Marko Grandovec se je sicer 
udeležil sestanka s predstavniki ostalih občin v 
zvezi z pripravo novih odlokov o ustanovitvi 

Pobude za razvoj spregledane, rebalans vprašljiv
skupnih javnih podjetij, vendar tudi tu zadeve 
sedaj stojijo. 
Čedalje bolj se nam zdi, da župan ne želi pregle-
dnega poslovanja in uživa v zavajanju javnosti, na 
kar smo že večkrat opozorili. Zadnji primer je 
sprejem rebalansa proračuna za leto 2008. Župa-
nove izjave presegajo mero dobrega okusa, saj 
govori, da mu svetniki želijo nagajati in da niso 
razvojno naravnani. Sprašujemo pa se, ali pome-
ni biti razvojno naravnan, če glasuješ za rebalans, 
v katerem izbija navzven kar nekaj postavk: na-
kup kmetijskih zemljišč tudi za ceno 40 €, po 
drugi strani pa prodaja stavbnih zemljišč na Mir-
ni za 19,90 oz. 29,90 €, skoraj 500.000,00 € preveč 
sredstev za zaposlene v občinski upravi in s tem 
povezane materialne stroške, zadolževanje v vi-
šini 900.000,00 € ob dejstvu, da naj se letos ne bi 
izvajala zelo pomembna projekta na podružnič-
nih šolah Dol. Nemška vas in Dobrnič, neupo-
števanje amandmajev, ki so jih pripravili Odbor 
za družbene dejavnosti (povečanje sredstev za 
šolstvo), Odbor za okolje in prostor (ki zahteva 
tudi preglednost poslovanja pri porabi sredstev 
za nazaj) ter  posamezni svetniki (tudi tisti, ki so 
glasovali za sprejem rebalansa).
Neko nenačelnost pri pripravi rebalansa prora-
čuna pa kaže tudi dejstvo, da je sam župan, ki je 
sicer pripravljalec proračuna, zadnji trenutek 
vložil kar 6 amandmajev, med njimi tudi projekt 

Heritage Trails v višini 384.090,00 €, s katerim bi 
se uredile pohodne poti v 19 občinah. Mi tak 
projekt sicer podpiramo, vendar pa ne načina, na 
kateri naj bi se fi nanciral, saj naj bi trebanjska ob-
čina vnaprej fi nancirala delo, po izvedbi pa dobi-
la povrnjena sredstva. Vendar pa trebanjska ob-
čina po našem mnenju ni banka in zavzemamo 
se, da vsaka od 19 občin sproti fi nancira svoj del. 
V ObO SD Trebnje bomo rebalans vsekakor 
podprli takrat, ko bodo določene anomalije od-
pravljene in bo mogoče iz dokumenta vsaj za-
znati neko transparentnost.
V zvezi z vsemi pobudami pa želimo dati vsem 
jasno vedeti, da bo naš programski svet nadalje-
val z delom, se vključeval v projekte, ali pa jih celo 
predlagal. In v zvezi z neizvajanjem ali pa nede-
lom odgovornih ljudi, bomo obvestili javnost, ki 
to mora vedeti.
Poleg tega bi le še omenili, da je prišlo do spre-
membe v predsedstvu Območne organizacije 
SD, kjer je bila dosedanji predsednici izglasovana 
nezaupnica, tako da je novi predsednik Območ-
ne organizacije postal član predsedstva ObO SD 
Trebnje Lojze Ratajc. 

ObO SD Trebnje

KS Trebnje poziva
Mesec marec že vse nas kliče v naravo, saj za letošnjo zimo lahko re-
čemo, da ni »zima, zima bela« ampak »zima, zima zelena«, ker je nara-
va samo dremala, »snežno preprogo« pa smo prejeli le za vzorec. 
V KS Trebnje se trudimo, da bi v letošnjem letu realizirali vsa načrto-
vana dela. Za dan žena smo podarili krajankam in krajanom komedijo 
»DVE NEVESTI« v izvedbi KUD KLAS Mirna. Na pokopališču ter 
poslovilnem objektu je zamenjano in posodobljeno ozvočenje, mon-
tirana so držala na stopnišču od parkirišča do pokopališča, ki nudijo 
varno hojo vsem uporabnikom. Kot ste morda sami opazili, smo v 
centralnem parku bogatejši za štiri nove masivne klopi, ki sprehajal-
cem omogočajo prijetnejše bivanje v parku. Od Občine Trebnje smo 
v upravljanje prevzeli gozd na Cvibljah (Jurčkov gozd) v izmeri 9800 
m2, ki je nujno potreben čistilne akcije, namenjen bo rekreacijski de-
javnosti ter sprehajalnim potem. V sodelovanju z Občino Trebnje, 
JSKD OI Trebnje, Komunalo Trebnje, CGP Trebnje, obrtniki in pod-
jetniki skrbimo, da je urejenost v KS Trebnje in v mestu Trebnje vzdr-
ževana in zadovoljiva. Načrtujemo investicijska dela na cestnem in 
komunalnem področju (Trubarjeva ulica, Prešernova ulica, Cankar-
jeva ulica, Rimska cesta, Rožna ulica, Jurčičeva ulica). 
Pozivamo Vas, da s svojimi predlogi in kritikami prispevate svoj delež 
za izboljšanje življenja v KS Trebnje. Opazili smo, da redki posame-
zniki ob praznikih izobesijo zastave, zato pozivamo vse tiste, ki še ni-
mate zastav RS ali EU, nosilcev in drogov, da se oglasite v pisarni KS 
Trebnje, kjer bomo glede na vašo zainteresiranost pridobili najugo-
dnejšo ponudbo. Pokličete lahko na mobilni telefon 041 673 073. Ve-
čje bo naročilo, nižja bo cena (količinski rabat, popust …). Organizira-
li bomo tudi možnost montaže nosilcev zastave na vašem objektu. 
Naj bo mesto Trebnje vsaj ob praznikih prijaznejše in urejeno, saj tudi 
tako kažemo svojo odprtost ter prijaznost.
Ob vseh praznikih, ki jih nudi pomladni mesec marec Vam predsednik 
Sveta KS Trebnje Peter Agnič in vsi člani želimo prijetno praznovanje.

Čistilna akcija Trebnjega in okolice
Turistično društvo Trebnje ima v svojem programu dela tudi akcijo 
Moja dežela – čista dežela. 22. marec je svetovni dan voda, zato 
društvo vsako leto organizira čistilno akcijo. Marsikdo bo dejal: »Saj 
jaz ne odmetujem smeti v naravo, zakaj bi potem moral čistiti.« Člani 
društva se o tem ne sprašujemo, kdo in zakaj onesnažuje naše bivalno 
okolje. Naš cilj je – naredimo naš kraj čim lepši in čistejši.

Vsa društva v Trebnjem in posameznike zato 
vabimo, da se naše akcije udeležijo 

v petek, 28. marca, ob 16. uri, zbor pri gasilskem 
domu PGD Trebnje.

Turistično društvo Trebnje pa bo priskrbelo vreče, pijačo in ričet! 
Pokažimo, da nam ni vseeno, v kakšnem okolju živimo.

D.M.
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Alojz Špec je dobro leto predsednik Krajevne skupnosti Knežja vas, ki ob-
sega devet vasi oziroma 13,4 km2 in ima 416 prebivalcev ter 118 gospo-
dinjstev. Krajevna skupnost združuje vasi Občine, Lužo, Knežjo vas, Gore-
nje in Dolenje Kamenje, Gornje in Dolenje Selce, Krušni Vrh in Roženpelj, 
najvišja točka je Kozjek na 465 metrih. Sedež KS je v Knežji vasi.

Vodite manjšo krajevno skupnost, ki pa je bogata s znamenitostmi, med 
katerimi so nekatere stare kar nekaj stoletij. Jih občani poznajo?    
Res je, da imamo kar nekaj znamenitosti. Na Občinah se nahaja kulturno 
etnološki spomenik Jurjeva domačija s kmečko arhitekturo, ki je značilna 
za 18. stoletje. Ta domačija postaja vse bolj prepoznavna tudi v občini Treb-
nje, saj se tam odvija več prireditev. V Mali vasi je rojstna hiša škofa Frideri-
ka Barage, kamor zaide kar nekaj turistov. Na Kozjeku so ruševine gradu, 
zaselek pa je najbolj prepoznaven po povesti Josipa Jurčiča z naslovom Jurij 
Kozjak slovenski janičar. Sicer je grad na Kozjeku prvič omenjen v 13. stole-
tju. V vasi Selce je cerkev sv. Antona iz 16. stoletja ter v Knežji vasi cerkev sv. 
Neže, ki je prvič omenjena 1526. leta. Ti dve cerkvi sta omenjeni pred dobr-
niško, čeprav sta podružnični. Cerkvi sta lepo ohranjeni in redno vzdrževa-
ni. Obstajajo tudi zapisi, da so bili v Gorenjem Kamenju rimski grobovi. V 
Dolenjem Kamenju je zanimiv kal, ki je bil stalen vir vode na kraškem tere-
nu za okoliške vasi in zaselke tudi v sušnih obdobjih, uporabljali so ga že 
pred šeststo leti graščaki s Kozjeka.  Mislim, da ljudje najbolj poznajo roj-
stno hišo Barage, vedo za povest Jurij Kozjak, vse bolj se uveljavlja Jurjeva 
domačija, le malo pa jih ve za rimske grobove. Po naši KS potekata tudi 
tradicionalna Baragov pohod in pohod Društva vinogradnikov Lisec.

S čim se ukvarjajo prebivalci? 
Prebivalci večinoma hodijo v službo v Trebnje, Ivančno Gorico, Novo 
mesto in Ljubljano. Nekaj je tudi kmetovalcev, vendar se izključno s kme-
tovanjem preživljajo štiri gospodinjstva, dve kmetiji sta ekološki, sicer ima 
okrog 80 odstotkov gospodinjstev tudi kmetijo, ki je bila pred leti edini vir 
prihodka, danes pa je to le še dopolnilna dejavnost. Nekaj je tudi samo-
stojnih podjetnikov. V krajevni skupnosti delujejo: Prostovoljno gasilsko 
društvo Občine, Krajevni odbor Rdečega križa, Društvo podeželskih 
žena in Turistično društvo Jurij Kozjak. Veliko krajanov je vključenih v 
Društvo vinogradnikov Lisec, ki pa ima sedež v KS Dobrnič, ker je vino-
gradniška gora Lisec v KS Dobrnič. 

Zakaj ste se odločili za kandidaturo in katere cilje želite uresničiti v tem 
mandatu?  
Za kandidaturo za svet KS, predsednik sem nato postal na predlog novoi-
zvoljenega sveta KS,  sem se v največji meri odločil z namenom izboljšanja 
infrastrukture, predvsem zimskega vzdrževanja in cestne infrastrukture. V 
tem mandatu želimo narediti preplastitev vseh javnih kategoriziranih poti 
in novo asfaltiranje kategoriziranih javnih poti, da bi omogočili vsakemu 
prebivalcu naše KS kakovosten dostop do šole in službe v vseh letnih časih. 
To problematiko osebno dobro poznam, ker sem od regionalne ceste odda-
ljen kilometer in pol. Načrti na tem področju so res veliki in so napisani tudi 
v štiriletnem planu. Nekateri so že realizirani, in sicer je organizirano pluže-
nje ter posamezni odseki so asfaltirani. Seveda so tu še drugi načrti, kot je 
javna razsvetljava, dom v Selcih … Upam, da bomo začrtane cilje dosegli, 

kljub temu da smo omejeni s fi nančnimi sredstvi. KS se trenutno za potrebe 
cestne infrastrukture fi nancira od nadomestila stavbnih zemljišč in od dav-
ka od premoženja, kar na letni ravni znese približno 4000 €. Dodatni vir fi -
nanciranja so transferi občine, kjer pa se glavnina porabi za administrativno 
delo, plačevanje javne razsvetljave, obdarovanje otrok in starejših ter dota-
cije društvom. Glede na novi Odlok o fi nanciranju KS, ki je bil sprejet na 
zadnji seji občinskega sveta, vemo le to, da krajevne skupnosti ne bodo do-
bile manj denarja, kot so ga do sedaj, koliko je to, pa natančno ne zna v ob-
činski upravi povedati nihče, čeprav so se v javnosti že pojavljale nekatere 
številke. Po zadnjih podatkih se delajo novi izračuni in upamo, da manjše 
KS ne bodo spet prikrajšane, kot se je to dogajalo do sedaj. Treba se je zave-
dati, da so težave in prioritete ljudi v vaseh drugačne kot v Trebnjem in da 
so želje, ki jih imajo prebivalci na vasi, za ljudi v mestu že pozabljene.

V katere ceste bo KS investirala?
Na preplastitve še čakajo odseki cest v Kamenju, Roženpelju in na Luži v 
skupni dolžini 1600 metrov. Kilometer preplastitve stane 25000 €. Kaj to-
rej lahko naredimo s 4000 evri, ki jih dobimo iz NUSZ in DP? Pa vendar 
smo optimisti in računamo, da bomo te odseke preplastili do prihodnjega 
leta, seveda bo potrebno sredstva dobiti še iz drugih virov. V načrtu ima-
mo tudi asfaltiranje treh kilometrov povezovalnih kategoriziranih javnih 
poti, in sicer Selce-Roženpelj-Kamenje-Železno in javna pot na Kozjek. 
Vse te poti se vodijo pod kategorizirane javne poti, za katere je zadolžena 
KS. Realizacija bo odvisna od novega odloka o fi nanciranju KS. V Krajev-
ni skupnosti imamo sicer skupaj 10,7 kilometra kategoriziranih javnih 
poti, dobra dva kilometra lokalnih poti, čez krajevno skupnost pelje tudi 
regionalka. Že lani smo imeli v načrtu preplastitev dela lokalne ceste od 
Knežje vasi do Babne Gore, v vrednosti 10000 €, vendar  dela, ki so bila že 
dogovorjena, niso bila realizirana, se pa bo preplastitev, po zagotovilu ob-
čine,  izvedla letos.  Pri urejanju poti, posebej tistih, ki niso asfaltirane, se 
srečujemo s težavo, da bo treba določene razširiti, za kar pa posamezni 
lastniki zahtevajo odmero in vnos v kataster. Na teh odsekih bo zagotovo 
prišlo do zamika investicij, ker je to pogojeno z dodatnimi fi nančnimi 
sredstvi. Vsako leto načrtujemo izvesti posamezne odmere, prioriteto pa 
bo imela cesta, ki je v načrtu za posodobitev. 

Omenili ste tudi avtobusna postajališča. 
Na lokalni cesti Knežja vas-Selce smo v letu 2007 uredili dve avtobusni po-
stajališči. Ta cesta je lokalna, torej v pristojnosti občine. Veliko večja težava 

Življenje krajevne skupnosti Knežja vas 
Pogovor z Alojzem Špecem

Alojz Špec
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pa je ureditev postajališč ob regionalni cesti Dobrnič-Občine, kjer avtobus 
ustavlja v Knežji vasi in na Občinah. Za ureditev postajališč ob tej cesti pa 
država določa precej stroge pogoje. Avtobus sicer ustavlja na teh mestih že 
40 let, vendar označiti tega ne smemo, saj bi morali postajališče označiti in 
urediti ob cesti in ne na njej, morali bi odkupiti zemljišče in pripraviti pro-
jektno dokumentacijo. Ta problem sem izpostavil na zadnjem srečanju z 
županom in obljublja se pomoč s strani občine. Upam, da bomo v priho-
dnje težavo ustrezno uredili, saj želimo našim otrokom zagotoviti varnost. 
Ko bo izvedena modernizacija povezovalnih poti, pa načrtujemo uvedbo 
dodatnih poti za šolski avtobus, ki bi otroke pripeljal še bližje domu.  

Urediti pa želite tudi dom v Selcih, ki bi postal večnamenski.  
Dom je bil pred štiridesetimi leti grajen za potrebe gasilstva. Gasilski dom 
imamo sicer na Občinah. Trenutno je stavba v zelo slabem stanju. Naša 
želja je, da bi bil večnamenski, tako za gasilce, rdeči križ, mladino … 
Objekt je treba najprej legalizirati, potem pa temeljito obnoviti. Ker je ob-
čina lastnik stavbe in zemlje, smo županu predlagali, da bi občina investi-
rala obnovo v materialu, krajani pa bi svoj delež dodali z delom. Pri tem 
smo izrazili željo oziroma zahtevo, da bi postala KS delni lastnik v deležu 
vložka krajanov. Zaenkrat še nismo našli skupnega jezika, vendar mislim, 
da se bodo stvari uredile. V načrtu imamo tudi, da bi ob domu uredili 
športno igrišče. V štiriletnem načrtu KS je bila tudi ureditev travnatega 
igrišča v Kamenju pod Kozjekom v Rupi, kjer je lastnik zemljišča občina. 
Mladi, ki koristijo to lokacijo, so obljubili, da bodo ustanovili športno dru-
štvo, prek katerega bi bilo bistveno lažje črpati sredstva, vendar se to še ni 
zgodilo. Sicer je nogometni klub aktiven in člani se udeležujejo raznih 
turnirjev. Pogoji za športne aktivnosti so na tem mestu idealni.
 
Tudi v vaši krajevni skupnosti je dostop do medmrežja nekoliko otežen. 
Bo kaj bolje v prihodnosti? 
Možnost dostopanja do interneta je zelo pomembna, vendar se tudi v 
naši KS pojavljajo podobni problemi kot v ostalih krajih. Ni težava v od-
daljenosti od bazne postaje, pač pa preslabo omrežje, vendar zaenkrat še 
ne vemo, kdaj bo Telekom težave odpravil. V vsaki vasi je nekaj priključk-
ov, vendar bi jih želeli še več. Sicer pa v pogovorih s krajani opažam, da je 
dostop do interneta bolj zaželen kot javna razsvetljava, ki jo tudi namera-
vamo bolj pospešeno graditi po zaključku navedenih investicij. Tudi z 
ureditvijo kanalizacije se še nismo veliko ukvarjali, bo pa treba tudi to v 
prihodnosti urediti. Do kdaj bomo to uspeli, še ni znano, odlok sicer 
predvideva, da naj bi imela vsaka vas z najmanj 50 prebivalci do leta 2017 
urejeno kanalizacijo. Ob koncu pa bi se rad zahvalil posameznim občin-
skim svetnikom in županu, ki prisluhnejo našim težavam. V pogovorih z 
ljudmi in na sejah sveta KS omenim svetnike, ki se zavzemajo za manjše 
KS in za posamezne projekte, krajani pa se naj na koncu odločijo, komu 
bodo namenili svoj glas na naslednjih volitvah. Še enkrat bi apeliral na vse 
odgovorne, da se manjšim KS nameni vsaj toliko fi nančnih sredstev, kot 
jih je navedel župan v Cajtngu in Glasilu občanov. 

Valerija Š. Jarm

Občni zbor TD Trebnje
Turistično društvo Trebnje je februarja izvedlo že 29. občini zbor. Novo 
vodstvo  TD Trebnje je s svojim delom v preteklem letu dokazalo, da 
kljub neizkušenosti zmore izpeljati zastavljeni program, da imamo člani 
energijo, voljo, pa tudi znanje, da svoje cilje uresničimo. 
Primarna naloga društva je skrb za kvalitetno, zdravo in varno življenje 
krajanov. Zato je poleg nalog, ki so bile sprejete v programu dela, naša 
naloga tudi opozarjati na problematiko v bivalnem okolju, posredovati 
ideje in nudenje pomoči pri realizaciji programov tako drugim dru-
štvom, s katerimi se povezujemo, kakor tudi institucijam, ki imajo moč 
in odgovornost za izboljšanje stanja. Predvsem pa je naša želja, da se 
prične turizmu polagati več pozornosti in sredstev tudi s strani občine, 
da se odpre turistična pisarna s profesionalnim kadrom, ki bi povezoval 
vsa turistična društva v občini, se povezoval z gostinci in drugimi desti-
nacijami, ki želijo naš kraj narediti privlačen tudi za turiste.     
Delo turističnega društva lahko opredelimo na naslednje dejavnosti:
1. Socialni program ( pomoč sočloveku): novoletno srečanje starejših 
občanov, izlet socialno ogroženih otrok, trgatev za varovance DSO, so-
delovanje z DSO pri izvajanju njihovega programa, obiski na domu sta-
rejših občanov, ki praznujejo okrogle obletnice, ter fi nančna podpora 
socialno šibkim družinam ali starostnikom.
2. Turistično zabavni in kulturni program: pustovanje za mladino, valen-
tinov ples, tekmovanje v kuhanju marmelade, zabava za najmlajše v me-
stnem parku pod imenom V Božičkovem gozdu, novoletno rajanje v 
mestnem parku in seveda najpomembnejša in najbolj odmevna akcija 
društva – tridnevna prireditev Iz trebanjskega koša, ki bo potekala od 6. 
do 8. junija in bo izvedena že 20. leto in predstavlja celostno turistično 
ponudbo naše občine. Še vnaprej  bomo izvajali  kulturno prireditev 
pod imenom Slovenski večeri v kraljestvu zlatoroga. Vodili pa bomo 
tudi akcijo, da se postavi v mestnem parku drsališče ter akcijo oživljanja 
mestnega jedra. 
3. Varstvo okolja: obsega akcijo Moja dežela, lepa in gostoljubna, s katero 
želimo zanimirati vsa društva in posameznike, v programu pa je tudi 
tekmovanje za najlepšo ulico, hišo in balkon. S tako akcijo bomo prispe-
vali k izboljšanju kakovosti življenja, urejenemu in zdravemu okolju, tu-
ristični privlačnosti in promociji našega mesta, hkrati pa prispevali k 
ekološkemu osveščanju naših občanov. 
4. Med druge aktivnosti sodijo sodelovanja z osnovno šolo in vrtcem (v 
lanskem letu je bila odmevna akcija Od zrna do kruha), pohodi članov 
društva ter povezovanje z drugimi turističnimi društvi.
Sodelovali pa bomo tudi pri ambicioznem projektu čebelarskega dru-
štva pri ustanovitvi destinacije Lanšprež, ki je lahko prihodnost razvoja 
turizma v občini. 
Za konec lahko poudarimo, da je program društva zastavljen izredno 
ambiciozno in zajema vrsto področij delovanja. Zato zahteva od članov 
društva veliko angažiranost, odrekanje prostega časa, pa na žalost mar-
sikdaj tudi osebne stroške. 

 Dušan Mežnaršič, predsednik TD Trebnje                                                                                      
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Mladi knjigoljubci v knjižnici 
Vprašanje, s katerim se pogosto ukvarjamo zaposleni v knjižnicah, je pove-
zano z razmišljanjem o tem, kako najstnike privabiti v knjižnico. Kako jim 
pokazati, da so knjige še vedno zanimive, kot so jim bile pred nekaj leti. Da ni 
nujno, da je obisk knjižnice omejen samo na uporabo računalnika. Kaj naj-
stniki še radi počnejo? Zelo radi se pogovarjajo!

Tako smo se v Knjižnici Pavla Golie Trebnje odločili, da organiziramo bralno 
skupino za zadnjo triado osnovnošolcev. Za sodelovanje smo se obrnili na 
Osnovno šolo Trebnje in knjižničarki Mojco Bahun in Majo Šalehar. Z Moj-
co smo se dogovorili, da bo tudi moderatorka pogovora, obenem pa sta knji-
žničarki povabili s seboj v našo knjižnico tudi učence. Do sedaj smo se z 
Markom Mežnaršičem pogovarjali o športu, z Marinko Sila o pobegu od 
doma, z Danico Sila o strahu pred šolo ter z Majdo Gačnik o AIDS-u. Po-
novno se bomo srečali 26. marca 2008 ob 17. uri, ko bo beseda tekla o vedno 
aktualni temi – hujšanju. Naša gostja bo Majda Šoško, ki se je udeležila delav-
nice za zdravo hujšanje v Zdravstvenem domu Trebnje. Koordinatorke bral-
ne skupine se odločamo za pogovor o temah, ki zanimajo mlade, in upamo, 
da bomo imele pri izbiri gostov takšno srečo kot do sedaj. Medse bomo knji-
goljubci sprejeli vsakega, ki ga zanimajo knjige in pogovori o življenju na-
sploh. Vabljeni tudi učenci iz drugih šol naše in ostalih občin!

Elizabeta Vovko Ozimek, bibliotekarka
Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Obvestilo o poteku veljavnosti 
osebnih dokumentov
V letu 2008 pričakujemo povečano število strank zaradi zamenjave 
osebnih izkaznic in potnih listov, še zlasti v poletnih mesecih (junij, julij, 
avgust, september). Da bi zamenjava osebnih dokumentov potekala te-
koče, brez čakalnih vrst in v zadovoljstvo  državljank in državljanov Re-
publike Slovenije kot uporabnikov storitev, predlagamo, da čimprej 
pregledate veljavnost vaših osebnih dokumentov ter da pravočasno ozi-
roma tudi pred datumom poteka veljavnosti dokumentov vložite vlogo 
za izdajo nove osebne izkaznice  in/ali novega potnega lista.  Vlogo za 
izdajo nove osebne izkaznice ali potnega lista lahko vložite na kateriko-
li upravni enoti v Republiki Sloveniji. V nadaljevanju vas seznanjamo 
tudi  z naslednjimi koristnimi informacijami.
Osebna izkaznica
Vlogi za izdajo nove osebne izkaznice morate priložiti staro osebno 
izkaznico, če je bila izdana, oziroma drug dokument za identifi kacijo 
in svojo fotografi jo. Za novorojenčka je potrebno predložiti izpisek 
iz matičnega registra o rojstvu (rojstni list).
Osebna izkaznica za otroka do polnoletnosti se izda z veljavnostjo 
petih let in stane 13,16 €. 
Osebna izkaznica za polnoletno osebo se izda z veljavnostjo desetih 
let in stane 16,70 €.
Potni list
Vlogi za izdajo novega potnega lista morate priložiti star potni list, 
če je bil izdan, oziroma drug dokument za identifi kacijo in svojo fo-
tografi jo. 
Potni list za otroka do 3. leta starosti se izda z veljavnostjo 3 let in 
stane 27,52 €.
Potni list za otroka od 3. do 18. leta starosti se izda z veljavnostjo 5 let 
in stane 30,71  €.
Potni list za polnoletno osebo se izda z veljavnostjo 10 let in stane 
36,03 €.
Vlogo lahko vložite zgolj osebno, za mladoletnega otroka vlogo vloži 
zakoniti zastopnik. Če je otrok starejši od 8 let, mora biti navzoč, da 
se na vlogo podpiše.
Ob vložitvi vloge se lahko odločite za vročitev izdelanega dokumen-
ta na upravni enoti ali na domu s priporočeno pošto.
Glede na vse navedeno vam predlagamo, da vlogo vložite čimprej.
Upravna enota Trebnje ima uradne ure: 
- v ponedeljek in torek od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00 ure;
- v sredo od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 18.00 ure;
- v petek od 8.00 do 13.00 ure,
- prvo soboto v mesecu od 8.00 do 12.00 ure.

  Upravna enota  Trebnje                                                                                         

Delovanje Šolskega Sklada 
OŠ Veliki Gaber
Osnovna šola Veliki Gaber je v letu 2007 ustanovila Šolski sklad, katerega 
osnovni namen je zviševanje standarda predšolske vzgoje in pouka v šoli s 
pomočjo prostovoljnih prispevkov in donacij ter pomoč otrokom iz social-
no šibkejših družin. Veseli smo, da je ideja zaživela tudi v praksi. Na naše 
prošnje je bilo kar veliko odziva. Odzvale so se družbe Betonal d.o.o. Treb-
nje, Treves d.o.o. Bič, Mercator d.d., Avto-Slak d.o.o. Trebnje, Avto-tek d.o.o. 
Ivančna Gorica  ter samostojna podjetnika  Glihatrans s.p. Cesta in Boštjan 
Prijatelj s.p. Šentrupert. Vsem donatorjem se za izkazano pomoč iskreno 
zahvaljujemo in jim sporočamo, da bomo zbrana fi nančna sredstva porabi-
li za ureditev terase za otroke prvega starostnega obdobja vrtca.
K sodelovanju pa še naprej vabimo vse, ki ste pripravljeni s svojimi fi nanč-
nimi prispevki izboljšati in polepšati življenje naših vrtičkarjev in šolarjev. 
Sredstva lahko nakažete na transakcijski račun številka: 01330-
6030684791, sklic 00291-000.

Tanja Falkner, podpredsednica Šolskega sklada 
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S E K A N J E   P I R H O V
ZA BOGATE  NAGRADE

VINA  GORICA
VELIKONOČNI  PONEDELJEK

9.4.2007  ob  10.00

Ure pravljic na vseh enotah 
knjižnice Pavla Golie Trebnje
Dragi otroci, ta članek je namenjen predvsem vam. V knjižnici Pa-
vla Golie Trebnje za vas organiziramo ure pravljic in ustvarjalnih 
delavnic. Otroci boste prisluhnili pravljici in skupaj bomo pobegni-
li v čarobni svet pripovedk, legend ter sodobnih pravljic. Skupaj 
bomo odkrivali spletke čarovnic, prigode kraljev in kraljic, trepetali 
z junaki, pa tudi pošastim ne bomo ušli. Ustvarjalne delavnice bodo 
še  spodbudile vašo domišljijo in ročne spretnosti.  Namenjene so 
druženju in širjenju bralne kulture med vami, otroki. Starši, ki jih 
boste pripeljali s sabo, pa bodo med urami pravljic v naši čitalnici 
prebirali časopise in knjige.
Ure pravljic potekajo na vseh enotah naše knjižnice in sicer:
- v Trebnjem vsak ponedeljek ob 17.00,
- na Mirni vsakih 14 dni ob torkih ob 17.00,
- v Šentrupertu vsakih 14 dni ob sredah ob 17.00,
- v Mokronogu vsakih 14 dni ob četrtkih ob 17.00.
V začetku poletnih počitnic bomo zopet organizirali počitniške 
ustvarjalne delavnice Jurček bere in ustvarja za vse osnovnošolske 
otroke. Potekale bodo od 30. 6. do 4. 7. 2008.

Pridite na pravljično dogodivščino!

Čistilne akcije, očistimo naše okolje!
22. marec je svetovni dan voda. Ob tem dnevu se spomnimo na pitno 
vodo, tekoče vode in podtalnico. Voda je vir vsega življenja. Še posebno 
moramo biti pozorni na pitno vodo in vire – izvire pitne vode. Zaradi 
splošne onesnaženosti okolja so viri pitne vode, reke, potoki, izviri zelo 
ogroženi. Za to so krivi vsi tisti, ki hote ali nehote odmetavajo v naravo 
raznovrstne odpadke, kemikalije in druge snovi, ki vodo onesnažujejo.
Pozivamo vse krajevne skupnosti, šole, društva, združenja, ribiške, lovske 
in čebelarske družine, da letos spomladi s čistilnimi akcijami očistijo breži-
ne rek, potokov in izvirov, gozdove, osamele poti in podobno. Čistilne ak-
cije so tudi oblika ekološkega ozaveščanja ljudi, mladih in starih, ter prije-
tno druženje v naravi. Kadar naletite na večje črno odlagališče odpadkov, 
je občina po Zakonu o varstvu okolja dolžna sodelovati in pomagati, da se 
črno odlagališče odstrani in odpravi. Nekatere občine in javna komunalna 
podjetja za čistilne akcije brezplačno zagotovijo vreče za pobiranje odpad-
kov in rokavice. Po izvedeni čistilni akciji zavezane vreče z odpadki odloži-
te na odjemna mesta za odpadke ali jih sortirajte na ekoloških otokih!

DEZ Dolenjski ekološki zavod Novo mesto
direktor Jože Povšič, univ.dipl.org.,str.inž.    

Načrti Godbe Trebnje in 
Trebanjskih mažoret 
Članice in člani Občinskega pihalnega orkestra Trebnje in Trebanjskih 
mažoret se že intenzivno pripravljajo na nastope, ki jih čakajo v leto-
šnjem letu. V petek, 21. marca, bodo imeli občni zbor na katerem bodo 
izvolili nove organe društva, saj je starim potekel mandat. Sprejeli 
bodo tudi načrt za delo v letošnjem letu. Tako so 15. junija povabljeni 
na festival v italijansko mesto Castions di Strada, 13. septembra pa na 
prireditev ob 10. obletnici slovenskega doma Lipa v Monošter na Ma-
džarskem. Trebanjske mažorete bodo nastopile na državnem prven-
stvu Mažoretne in twirling zveze Slovenije, ki bo od 25. do 27. aprila v 
Radečah. Tekmovale bodo v nedeljo, 27. aprila, z dvema skupinama v 
kategorijah junior in senior. Uvrstitev med prve tri na državnem pr-
venstvu jim zagotavlja nastop na evropskem prvenstvu, ki bo meseca 
septembra. Poleg teh nastopov bodo skupaj ali vsak zase opravili še 
okoli 45 nastopov.

Vabilo
Kulturno društvo Trebnje vse vas, spoštovani bralci in bralke, kakor 
tudi člane vaših družin,  vabi na tradicionalno praznovanje materin-
skega dneva, ki bo 25. marca ob 19. uri v Kulturnem domu Trebnje. 

Z nami bo Adi Smolar, 
pripravljamo pa tudi drobno presenečenje.

Vstop prost.



občanov občine Trebnje

12 št. 26/15. marec 2008



50 let geodetske službe v Trebnjem
Svečane prireditve ob 50-letnici se je udeležilo preko 150 povabljenih 
predstavnikov političnega življenja, geodetske stroke in zainteresirane 
javnosti. Prireditev je bila popestrena z bogato razstavo o delu trebanjskih 
geodetov v zadnjih 50 letih in kulturnim programom. 
V četrtek, 21. 2. 2008, so trebanjski geodeti v prostorih Centra za izobra-
ževanje in kulturo predstavili svoje delo v minulih 50 letih. Ob slovesnosti 
so izdali publikacijo, v kateri so predstavili: razvoj geodetske stroke na 
področju geodetske opreme, fl uktuacijo zaposlenih in posodobitev geo-
detskih evidenc od popolnoma (včasih) papirnatih do v celoti (danes) 
digitalnih podatkov. Svoje zadovoljstvo z minulim delom so izrazili vsi 
trije župani, poslanski kolega Koren in generalni direktor Geodetske 
uprave Republike Slovenije Aleš Seliškar, ki je povedal, da so bili trebanj-
ski geodeti vedno en korak pred ostalimi.        
»Katastrski urad Trebnje se je rodil leta 1956 očetu Okraju Novo mesto in 
materi Občini Trebnje, ki je že po 8 letih postala samohranilka. Bila je 
dobra mama, geodezija pa hvaležen otrok. To simbolno razmerje je traja-
lo vseh 50 let. 
V dobi otroštva je bila značilna skrb dobre revne mame, ki je poskrbela, 
da otrok ni bil lačen. Zagotavljala je prostore in opremo za delo, skrbela za 
kadre in njihovo izobraževanje, otrok je občini in občanom vračal ljube-
zen z opravili, ki jih je zmogel. Posnemal je svoje vrstnike, se odzival na 
dnevne potrebe mamine hiše, si nabiral znanje, pridobival izkušnje in sa-
mozavest.
Že po desetih letih se je pričelo obdobje, ko so postajali koraki samozave-
stnejši. Kolektiv je pričel kovati načrte, kako ujeti vlak slovenskega kata-
stra. Sledilo je obdobje 20-letnega solidnega dela, urejanja evidenc, servi-
sa za občane ter pubertete in zorenja kolektiva.
Minila so Kristusova leta (33 let) in otrok je zbral moč, da z znanjem in 
izkušnjami prične vračati dolg domači hiši. Kataster je postajal geodezija, 
področje dela se je širilo na celotno področje prostora. Trebanjski geode-

ti so postajali cenjeni in zaželeni: v občinski upravi, na področju komuna-
le in prostora, v državni geodeziji.
Posebej vrhunsko znanje, odlične delovne navade, smisel za organizacijo 
dela, vizija razvoja in delaven kolektiv je dal rezultate, ki se odražajo v 
najsodobnejši opremi, urejenih evidencah, pravočasni in kakovostni 
opravljeni storitvi za naročnike. Geodezija v Trebnjem je postala gibalo 
razvoja prostora v občini ter predmet zgledovanja v stroki.
Po 50 letih je geodezija zopet čisto drugačna, centralizirana in državna, 
postaja elektronska, multimedijska, satelitska, slovenska, evropska, glo-
balna …
In kaj bodo o geodeziji v Trebnjem pisali čez 50 let? Bodo sploh še pisali?« 
je zapisal svoje videnje o trebanjski geodetski službi v uvodu publikacije 
»50 let geodetske službe v Trebnjem« mag. Franci Bačar, direktor Ob-
močne geodetske uprave Novo mesto.

Foto: Mateja Janežič

MESTO ŠT.  SALAME TOČK SALAMAR 
1. 65 53,60 Felicijan  Stanislav, Boštanj
2. 69 53,00 Fišter  Edvard, Karteljevo
3. 20 52,00 Daničič Milan, Boštanj
4. 57 51,80 Markovič  Gregor,  Straža
5. 44 50,10 Gorenc  Marjan,  Tržišče
6. 55 50,00 Janežič  Ana,  Škocjan
7. 52 48,80 Dragan  Janez,  Mirna
8. 22 48,70 Vovk  Damjan,  Trebnje
9. 64 48,10 Revinšek  Alojz,  Boštanj

10. 11 47,40 Blažič  Martin, Ždinja vas

Gostilna Meglič Trebnje

8. SALAMIADA

SKUPNO 78 VZORCEV  je ocenjevala 6-članska komisija, ki jo je 
vodil Stane Krnc – predsednik Zveze društev salamarjev  Slovenije. 
Na fi nalno prireditev se uvrsti  prvih 8  salamarjev, ki bo v Šentjanžu, 
17. 5. 2008.

Terezija Štupar – izdelovalka 
umetnega cvetja
Terezija je že kot dekle, ko je še 
živela v vasi Dolž na Gorjancih, 
rada izdelovala rože iz krep pa-
pirja. Ko sta z mamo hodili na 
tržnico in prodajali gobe, borov-
nice …, se je tudi za lepo nareje-
no cvetje dalo dobiti kakšen di-
nar, ki je v skromnih razmerah 
prišel zelo prav. 
Terezija se je poročila, si z možem ustvarila dom na Dobravi 28 pri 
Dobrniču. Za mnoga leta je skoraj pozabila na svoj prosti čas, na reči, 
ki so ji nekoč davno veliko pomenile. Zdaj, ko so otroci odrasli, ko 
skrb za vsak dan ni več na njenih ramenih, ko prihajajo vnuki in je čas 
za pogovor …, se je spomnila svojih nekdanjih cvetov.
»O celo lepše in lažje je danes delati. Več izbire je v kvaliteti papirja, v 
žičkah in ostalih drobnarijah, ki jih je danes moč kupiti,« pravi mama 
Terezija. Sicer pa skromno dodaja, da se pač nekaj mora početi v dol-
gih večerih in v deževnih dnevih. 
Pri delu uporablja tudi naravne materiale. Obrezane jablanove veje in 
veje drugega sadnega drevja so primerne, da jih oživi in z drobnimi 
cvetovi pričara pomlad, ki traja vse leto. Poleg tega pa za izdelavo cve-
tja uporabi  tudi različen odpadni material (koščki lesa, najlon). 
Še največja spodbuda pa so ji vnuki, ki so navdušeni, ko nastajajo novi 
in novi cvetovi. Tako se je izurila, da lahko imitira katerokoli cvetje, ki 
potem krasi domove njenih domačih, prijateljev, pa tudi kapelice, 
kdaj pa z urnostjo svojih prstov razveseli širši krog.

S.P.
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Z veseljem vam sporočamo, da 
naše društvo v letu 2008 praznuje 
prvo obletnico delovanja. Svečko 
na torti smo, sicer z dvomesečno 
zamudo, upihnili 6. 3. na našem 2. 
zboru članov. Ob tej priložnosti 
smo si čestitali za uspehe, ki smo jih 
v prvem letu dosegli z veliko napora in požrtvovalnosti. Polni zadovolj-
stva smo si še obljubili, da nadaljujemo s širjenjem kinološke kulture v 
mirnski dolini in tudi širše. Na zboru članov smo ugotovili, da smo ure-
sničili vse cilje z lanskega plana dela in ga celo obogatili. Zato smo si tudi 
letos zadali kopico nalog, od šolanja psov in njihovih vodnikov, predavanj, 
izobraževanja inštruktorjev do prireditev, pohodov in zabav. O vsem pa 
vas bomo, tako kot lani, sproti obveščali.

Spomladanski tečaji so že 
v polnem zagonu, vendar 
imate zamudniki še vedno 
priložnost, da se nam pri-
družite. Predvsem apelira-
mo na lastnike mladičev, 
da ne odlašate z obiskom 
male šole. Za svojega no-
vega ljubljenca boste naj-
več naredili, če ga začnete 
pravilno vzgajati že od 
drugega, tretjega meseca 
starosti. Naš prvi druža-
ben dogodek letošnjega 
leta pa je že pred vrati. V 
ponedeljek, 24. 03., orga-
niziramo velikonočni po-
hod, ki bo kmalu tradicio-

nalen, saj smo ga pripravljali že pred ustanovitvijo društva. Nanj ste 
vabljeni čisto vsi, ki bi se želeli med prazniki malce razmigati v prijetni 
družbi.  Posebej pozdravljamo tudi naše sponzorje in donatorje ter se jim 
še enkrat iskreno zahvaljujemo. Dobro se zavedamo, da smo veliko dose-
gli prav z vašo pomočjo, saj so bila za urejanje vadišča še kako potrebna 
vaša sredstva. Naši zvesti donatorji so poimensko navedeni na spletni 
strani www.kd-mirna.net.  Kontakt: 031-270-557 (Meta) in  kinolosko-
drustvomirna@gmail.com.

Lep pozdrav z našim sloganom: »Moj pes ni nikjer v napoto!«

Na 124. volilnem občnem zboru PGD Trebnje preteklo soboto so 
novi 5-letni mandat ponovno zaupali predsedniku Leonu Gerdenu 
(levo) in poveljniku Damjanu Bajcu (desno). Mladinsko komisijo bo v 
novem mandatu vodil predsednik Mitja Jaklič, veteransko komisijo 
pa Adolf Požes. 

Občni zbor veteranov
Potreba po srečanju, pregledu opravljenega dela, razpravi o načrtih za 
tekoče leto je bila vsebina  občnega zbora ZVV za Slovenijo občine 
Trebnje 1. 3. 2008. Letošnji zbor je bil še  pomembnejši, ker je  bilo vo-
lilno leto za regijske in republiške funkcije društev veteranske zveze.
Občni zbor se je začel s kulturnim programom, ki ga je izvedel pevski 
zbor »Zimzelen« z Mirne pod vodstvom zborovodje Staneta Pečka.
Sledila je izvolitev delovnih organov in poročila predsednika Janeza 
Bobnarja, sekretarja Mira Resnika in poročilo nadzornega odbora. Vsa 
poročila so bila potrditev, da je Zveza vojnih veteranov za Slovenijo ob-
čine Trebnje delala dobro in odgovorno. Opravljenih je bilo veliko de-
lovnih akcij, pohodov, udeležb na raznih prireditvah pokrajinskega in 
državnega nivoja. Organizirana je bila proslava ne Medvedjeku, vetera-
ni pa so obiskali tudi mamo padlega Uršiča, ki je bil ranjen na Medved-
jeku, a je drugi dan v bolnici umrl. Veterani hočejo z družino Uršič go-
jiti in ohraniti vez spoštovanja in spomina. Med letom so potekala tudi 
različna tekmovanja, za konec leta je bilo organizirano srečanje vetera-
nov in njihovih družinskih članov na skupnem pikniku. Za leto 2008 je 
bil predstavljen plan del in tekmovanj po mesecih. 
V poročilu je bilo omenjeno in pohvaljeno dobro sodelovanje z Zdru-
ženjem veteranov vojne za Slovenijo Sever, kakor tudi z regijskimi od-
bori in njihovimi člani. Poudarjeno je bilo dobro sodelovanje z občino 
in županom Kastelicem. 
Letos je  bilo volilno leto za funkcije na regijskem in državnem nivoju. 
Leopold Pungerčar iz Trebnjega je predsednik pokrajinskega odbora 
za Dolenjsko in obenem tudi član predsedstva zveze, Janez Bobnar pa 
član  nadzornega odbora zveze.
Novoizvoljenima so bile izrečene čestitke in zaželjeno uspešno in ve-
stno delo v prid vseh veteranov Dolenjske in Bele krajne. Poudarjeno je 
bilo tudi, da se bodo poslej tudi veteranske organizacije bolj aktivno 
vključevale v dogajanja, ki krojijo življenje slehernega Slovenca.
Ob koncu so bile podeljene zahvale in priznanja zaslužnim članom. 
Prejeli so jih veterani Rajko Florjančič, Vladimir Livk, Igor Mlakar in 
Jože Zupančič. Branko Kobetič, dosedanji predsednik pokrajinske zve-
ze, je prejel posebno zahvalo. Župan Alojzij Kastelic je za vso pomoč 
pri izpeljavah nalog OOVV Trebnje ter za dobro sodelovanje prejel 
spominsko plaketo območnega združenja VVZS. 
Slovesen je bil tudi trenutek pri podelitvi izkaznic novim članom.

Iz vrst občinske organizacije veteranov Trebnje
Pavlina Hrovat
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Rožica Zakšek

Osnovna šola Trebnje, ki kraljuje na griču nad centrom mesta, je ena naj-
bolj opaznih značilnosti mesta. Je kraj mnogih prijetnih spominov, prijatelj-
stev in simpatij, predvsem pa kraj, kjer smo iz domačega zavetja začeli vsto-
pati v življenje. In kot rastejo njeni učenci, raste tudi šola. Letos Osnovna 
šola Trebnje praznuje že svoj 150. rojstni dan. Od svojih skromnih začetkov 
leta 1858 je zrasla v veliko ustanovo s tremi podružničnimi šolami v Dobr-
niču, Dolenji Nemški vasi in Šentlovrencu, svojim učencem pa poleg osnov-
nega izobraževanja ponuja tudi bogat izbor interesnih dejanosti. Ob viso-
kem jubileju smo se pogovarjali z ravnateljico Rožico Zakšek, ki je zagotovo 
pustila velik pečat v življenju šole, tako kot učiteljica, kot že šest let  tudi v 
vlogi ravnateljice.

Osnovna šola Trebnje te dni praznuje visok jubilej, 150-letnico svojega 
delovanja. Kateri so bili mejniki njenega delovanja?
Mejniki šolstva so različni: trajanje izobraževanja, lokacije oziroma 
zgradbe, številni projekti, priznani učitelji ... Osebno pa mi je najpo-
membnejše trajanje izobraževanja – leta 1858 je začela delovati enora-
zrednica, 1873 dvorazrednica, 1890 štirirazrednica, 1924 petrazredni-
ca, 1934 šestrazrednica, 1948 sedemletna šola, 1958 osemletka, 2008 pa 
devetletka v celoti. 
Velik mejnik je bila selitev šole na Kidričevo 11 leta 1982. V njej smo bili 
do septembra 2007 brez uporabnega dovoljenja. Poleg šole je bila hkrati 
zgrajena tudi športna dvorana, s katero so povezane različne obšolske 
dejavnosti, zlasti pa rokomet – v zadnjih petih letih so bili tako starejši 
dečki kar dvakrat državni prvaki. Šola je prepoznavna tudi po mažoret-
kah, ki polepšajo prireditve ne samo na šoli, temveč tudi v kraju in širom 
Slovenije. 
Pred desetimi leti smo se med prvimi vključili v projekt Zdrava šola, lani 
pa še v Eko projekt. Ime naše šole so po domovini ponesli številni učenci 
z uspehi na različnih tekmovanjih iz matematike, kemije, fi zike, jezikov, 
zgodovine, geografi je, tehnike ... 

Kako bo Osnovna šola Trebnje proslavila svojo obletnico?
Visok jubilej obeležujemo s projektnim delom, ki ga bomo zaključili 29. 
marca. Takrat bo na šoli potekal dan odprtih vrat, na katerega vabimo 
starše, stare starše in ostale krajane. Veseli pa bomo tudi vseh ostalih, ki 
želijo z nami praznovati. Ob tej priložnosti bomo pripravili razstavo, za-
ključno slovesnost in izdali tematsko številko šolskega glasila Zarje. 

Med vašim ravnateljevanjem se je šola začela preoblikovati iz osemletke 
v devetletko. S kakšnimi spremembami ste se ob tem srečali?
Pred petimi leti smo šli zadnji v devetletko. Letos se po programu osem-
letke šola zadnja generacija petošolcev. V zvezi s tem smo se morali stro-
kovni delavci izobraževati. Spremenil se je tudi delovni čas. Prvošolci so v 
šoli od 5:50 v jutranjem varstvu, popoldne pa v podaljšanem bivanju do 
16:00. Velike spremembe so tudi v drugem triletju, kjer učence enkrat te-
densko razdelimo v skupine pri slovenščini, matematiki in angleščini (fl e-
ksibilna diferenciacija). V zadnjem triletju pa imajo učenci še izbirne 
predmete. V zvezi s tem lahko rečem, da je zelo težko sestaviti urnik. Sem 
pa vesela, da smo kadrovsko dovolj močni, zato imajo učenci malo »lu-
kenj« v urniku. 
V zvezi z devetletko se ves čas spreminja zakonodaja, o čemer moramo 
obveščati učence in starše. Devetletka je z novimi predmeti in delitvijo v 
skupine prinesla prostorsko stisko, ki je iz leta v leto večja. 

Kakšni so načrti za nadaljnjo prihodnost trebanjske osnovne šole?
V svojem mandatu bi rada dvignila kakovost dela na šoli, izboljšala mate-
rialne pogoje, vključila čim več učencev v interesne dejavnosti in projek-
te. Moji nasledniki pa bodo morali reševati tudi izredno prostorsko stisko, 
saj je videti, da se bo Trebnje tudi v prihodnje širilo.

Visok jubilej trebanjske osnovne šole
Pogovor z Rožico Zakšek

Kaj menite o tem, da bi podružnična šola v Dolenji Nemški vasi imela 
devet razredov?
Trenutno si želim, da bi takoj rešili prostorski problem za pet razredov, pri 
načrtovani obnovi podružnice pa razmišljali tudi o možnosti razširitve na 
devetletko, s čimer bi prostorsko razbremenili trebanjsko šolo.

Kakšna je bila vaša osebna poklicna pot?
V Trebnje sem prišla leta 1975. Zaposlila sem se na osnovni šoli. Hkrati 
sem poučevala tudi v dislociranem oddelku novomeške gimnazije. Če-
prav je gimnazijski program propadel, sem ostala v kraju. Na osnovni šoli 
sem poučevala zgodovino, geografi jo, etiko in družbo ter vodila različne 
interesne dejavnosti. Za pedagoško delo sem leta 2000 prejela Jesenkovo 
priznanje. Istega leta sem postala tudi pomočnica ravnatelja in čez dve 
leti ravnateljica. 

Kako ste doživeli poslovitev od razreda in selitev v ravnateljevo pisarno?
Rada sem poučevala, vendar sem po 25-ih letih potrebovala nekaj nove-
ga. Tudi moja otroka sta odrasla in sem se lahko tako napotila novim pro-
fesionalnim izzivom naproti. Kot pomočnica ravnatelja sem ugotovila, da 
me to delo zanima in izpopolnjuje, zato sem se javila tudi za ravnateljico. 
Prvo leto sem še poučevala en oddelek. Kasneje sem se temu odpovedala, 
ker sem želela kakovostno opravljati naloge ravnateljice. Stik z učenci sem 
obdržala, saj jih pogosto obiščem po razredih. Kot učiteljica sem se sreče-
vala predvsem z učenci predmetne stopnje, zdaj pa tudi z najmlajšimi, ki 
so naivno odkriti in prisrčni. Kot ravnateljica pa sem spoznala tudi delo 
podružnic, s katerimi prej nisem imela stikov.

Katerega trenutka v vaši karieri se najrajši spominjate?
Teh trenutkov je veliko. Spominjam se uspehov učencev, kot razredničar-
ka številnih akcij (na primer: skupaj z učenci sem se ob pustu našemila), 
kot ravnateljici pa mi bodo ostali v spominu številni projekti, še zlasti za-
ključek projekta Stoji, stojim tam beli grad, ki smo ga ustvarjali vsi – od 
prvega do zadnjega razreda, od centrale šole do podružnic, vsi delavci in 
tudi starši. Najtopleje pa mi bo pri srcu, kadar se bom spomnila podpore 
kolektiva pri ponovnem imenovanju za ravnateljico.  

Katarina Zupančič
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ZAHVALA
V 21. letu starosti nas je mnogo 
prezgodaj zapustil naš dragi sin, 

brat in stric

JANEZ BREGAR
iz Stehanje vasi 14.

Težko je najti prave besede zahvale za vso pomoč in tolažbo, 
ki ste nam jo nudili v teh žalostnih trenutkih. Hvala vsem 

sorodnikom in prijateljem za podarjeno cvetje, sveče, svete 
maše in izrečena sožalja ter vsem, ki ste Janeza v tako velikem 

številu pospremili k večnemu počitku. Hvala g. župniku 
Jenstrletu in g. župniku Erjavcu za lepo opravljen obred, 
pevkam, praporščaku, izvajalcu Tišine in pogrebni službi 

Perpar.
Žalujoči: vsi njegovi. 

Sto domačih zdravil za lepše 
zakonsko in družinsko sožitje
V nedeljo, 2. marca, je v Šentrupertu v okviru projekta Zdrave občine 
potekal seminar Sto domačih zdravil za lepše zakonsko in družinsko 
sožitje, ki ga je vodil dr. Jože Ramovš. Seminarja se je udeležilo 32 
udeležencev, ki so obogatili znanje predvsem na področju pomena 
komunikacije med staršema. Za večino udeležencev je bil seminar 
nadgradnja programa Priprave na zakon, ki se ga izvaja v okviru de-
kanije Trebnje. 
Pomembno sporočilo predavatelja je bilo, da družine in partnerski 
odnos večinoma ne propadejo zaradi zunanjih problemov ali zaradi 
razlik v potrebah partnerjev, temveč zaradi načina, kako se partnerja 
pogovarjata o tem. Sožitje v družini je najbolj odvisno od tega, kako 
se starša pogovarjata med seboj – njun lep ali grd pogovor otroci pre-
vzamejo kot »svoj materni jezik« za sožitje z drugimi ljudmi. V par-
tnerskem odnosu se je možno naučiti tudi lepega pogovarjanja o sle-
herni stvari, ki je pomembna za srečno življenje obeh staršev in vseh 
njunih otrok. Lepo sožitje v družini ni nič manj pomembno kot ma-
terialna blaginja in varna vožnja z avtom. Kdor hoče uživati srečo le-
pega sožitja v družini, mora posvetiti učenju lepe komunikacije vsaj 
toliko pozornosti kot učenju varne vožnje z avtomobilom. Življenje je 
kvalitetno, če ima človek poskrbljeno za svoje materialne potrebe in 
če živi v lepih medčloveških odnosih. Kakovostno življenje in med-
človeško sožitje sta vrhunski vrednoti, zato se splača zanju potruditi. 
Nihče si ne more narediti lepega življenja sam, brez pomoči drugih: 
ne sam oče, ne sama mati, kaj šele otroci, ki so odvisni od njiju. Uspeh 
in sreča vsakega v družini sta odvisna od uspeha in sreče drugih – kar 
naredimo za skupni družinski kapital, se nam v življenju vrača z 
obrestmi. V družini smo drug od drugega odvisni pri delu, pogovoru 
in doživljanju. Kdor se uči doživljati sebe, druge in svet najprej z lepe 
strani, ima pogoje za lepo komuniciranje in uspešno sodelovanje. Ko-
munikacija v družini se razvija v čedalje boljšo, če se starša zavestno 
usmerjata in učita lepo pogovarjati. Učenje komuniciranja in lepega 
sožitja med staršema je najboljša naložba za telesno, duševno in soci-
alno zdravje, za kakovost vzgoje in srečo vseh v družini. Lepo sožitje 
v družini pa je le drug izraz za srečno družino.
V okviru projekta Zdrave občine, ki ga podpirajo občine Trebnje, 
Mokronog-Trebelno in Šentrupert, se izvajajo številni programi za 
obogatitev medsebojnih odnosov, zato vabljeni, da se povabilom od-
zovete.  

Mateja Vrabec, koordinatorka projekta 

Podružnična šola 
Dolenja Nemška vas 
Zgodba obnove in dograditve PŠ Dolenja Nemška vas se nadaljuje. Po 
končni pridobitvi zemljišča za dograditev šole in izvedeni javni razgrnitvi 
osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za šolski 
kompleks, ki ga je Občinski svet tudi sprejel, je do dokončne uveljavitve 
tega načrta še nekaj korakov (pridobitev mnenj soglasodajalcev, priprava 
predloga OPPN …).

Ne glede na izvajanje aktivnosti v zvezi z OPPN pa starši otrok te podru-
žnične šole opozarjamo, da je nujno potrebno vzporedno voditi pripravo 
projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Občinska 
uprava se menda kadrovsko (ponovno) krepi, zato upamo, da bo celoten 
projekt končno dobil nosilca znotraj občinske uprave, ki bo sposoben ko-
ordinirati delo in spodbujati sodelovanje med vsemi udeleženimi stranmi 
(Osnovna šola Trebnje, Podružnična šola Dolenja Nemška vas, projek-
tanti, Ministrstvo za šolstvo in šport, izvajalci, itd.), sicer bomo to vlogo 
po sili razmer še naprej opravljali starši.
Ne smemo pozabiti, da je za namen obnove in dograditve naše šole rezer-
viran denar v državnem proračunu za leto 2008. Nikakor se ne sme zgo-
diti, da bi zaradi premajhne angažiranosti občinske uprave ostal državni 
denar, ki je namenjen za PŠ Dolenja Nemška vas, neporabljen. Zato ape-
liramo na župana in občinsko upravo, naj se resno in hitro lotijo dela, saj 
bo leto, čeprav se je šele dobro začelo, ob vseh potrebnih aktivnostih hitro 
naokrog.
Gospoda župana bomo držali za besedo, da bo otvoritev obnovljene šole 
s telovadnico 1. septembra 2009, ob njeni stoletnici. 

Odbor staršev za izgradnjo Podružnične šole Dolenja Nemška vas

Slovensko kulturni praznik
(dopolnitev poročila)
Ker poročilo o svečani akademiji v počastitev kulturnega praznika v 
prejšnji številki Glasila občanov na strani 11 (tudi če ga beremo z na-
javo prireditve v predhodni številki) ne odslikuje najbolje resničnosti 
dogajanja, dodajamo naslednje:
Počastitev kulturnega praznika sta za tri občine organizirala ZKD 
Trebnje in JSKD OI Trebnje, sama počastitev pa je bila sestavljena iz 
dveh prireditev: otvoritve razstave ilustracij in portretov akademske 
slikarke Melite Vovk v Baragovi galeriji in iz svečane akademije v 
Kulturnem domu v Trebnjem, kot si jo je v celoti zamislil in režiral 
Ivan Gregorčič in zanjo pripravil izbor Prešernovih ljubezenskih pe-
smi za recital z naslovom »Jaz pa tebi sami, draga, želel sem dopasti«  
ter  uvodno razmišljanje o tej poeziji. Recital je bil jedro akademije in 
organsko povezan z v ta namen načrtno izbrano glasbo v sodelova-
nju z Boštjanom Dimnikom, dirigentom godalnega orkestra Glasbe-
ne šole Trebnje, ki jo je s solisti tudi izvedel, razen dveh Prešernovih 
uglasbenih ljubezenskih pesmi, ki jih je ob klavirski spremljavi Mirja-
ne Tumpej odpela Urška Urbanija. 
Skupne osrednje počastitve kulturnega praznika treh občin naj bi 
postale tradicionalne, ciklično pa naj bi se odvijale v občinskih sre-
diščih.
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Obvestilo vlagateljem zbirnih vlog 
Vse kmetovalce, ki bodo v letošnjem letu uveljavljali neposredna plači-
la, obveščamo, da lahko oddajo Zbirno vlogo 2008  za pridobitev nepo-
srednih plačil med  5. marcem in 15. majem ter še v 25-dnevnem roku 
za zakasnele vloge, do 9. junija 2008. Elektronski vnos bo potekal na 
sedežu Kmetijske svetovalne službe Trebnje. 
Vlagatelji, ki so v letu 2007 oddali vloge, bodo posamično vabljeni na 
elektronski vnos. Ostali vlagatelji, ki bodo želeli opraviti elektronski 
vnos, pa se lahko dogovorijo za termin z vodjo Izpostave Trebnje na 
tel.: (07) 34 60 670. Pred prihodom na elektronski vnos Zbirne vloge 
2007 je potrebno natančno prebrati pred tiskanim obrazcem priloženi 
Priročnik za oddajo zbirne vloge in zahtevkov 2008, natančno pregle-
dati grafi čne karte kmetijskega gospodarstva in predhodno uskladiti 
popravke GERK-ov (vsaj en dan pred vnosom na UE Trebnje). Na ele-
ktronski vnos je potrebno prinesti tudi vse priloge, ki bodo zahtevane 
na vabilu. 
Opozarjamo, da je za preprečevanje širjenja koruznega hrošča na na-
šem območju poleg ostalih zahtev potrebno izvajati tudi ustrezni ko-
lobar.  

Tone Zaletel, ing.kmet., vodja izpostave KSS Trebnje

KGZS – Zavod NM, Izpostava Trebnje, Temeniška pot 1, 8210 Trebnje 
tel.: (07) 34 60 672, fax: (07) 34 60 673

Obnova in razvoj vasi po 
evropsko
Pred kratkim sta bila objavljena razpisa Obnova in razvoj vasi in Ohra-
njanje in izboljševanje podeželja iz Programa razvoja podeželja 2007–
2013.
Razpis Obnova in razvoj vasi omogoča občinam, ki so edini vlagatelji, 
pridobiti največ 750.000 € v programskem obdobju za projekte, kot 
so:
1. urejanje površin za skupne namene – avtobusna postajališča, 

pločniki, javna razsvetljava, rekreacijske površine, itd.;
2. urejanje vaških jeder – lokalne tržnice, tlakovanje javnih trgov, 

postavitev klopi, tabel, itd.;
3. urejanje infrastrukture znotraj naselij – dohodne poti, klopi, 

stojnice, table, itd.;
4. obnavljanje in gradnje večnamenskih stavb – obnova, gradnja, 

nakup opreme, itd.
Torej bomo lahko v Trebnjem postavili avtobusna postajališča za šol-
sko mladino, zgradili pločnike, na primer v Dobrniču, postavili infor-
mativne table v naseljih, končali obnovo domov v Selih pri Šumberku, 
na Mirni, v Dobrniču, na Veliki Loki, v Dolenjem Selcu, na Čatežu in še 
kje.
Razpis Ohranjanje in izboljševanje podeželja je namenjen fi zičnim in 
pravnim osebam, tudi občinam, ki so lastnice objektov ali prostora za:
1. obnovo kulturne dediščine – nepremičnin – stanovanjskih hiš in 

gospodarskih poslopij, ki so spomeniki lokalnega ali državnega 
pomena, itd.;

2. muzeje na prostem – opremo za predstavitev (avdiovizualni 
pripomočki, vitrine, panoji, itd), parkirišča za obiskovalce, sanitarije, 
table, trgovinice s spominki, itd.;

3. ekomuzeje – obnove objektov in nakupi opreme;
4. prostore za postavitev stalnih razstav etnološke dediščine – opre-

mo, table, itd.;
5. ureditev in izgradnjo tematskih poti, ki povezujejo naravne in 

kulturne znamenitosti določenega območja.
Za posamezen projekt je možno pridobiti do 180.000 €.
V Trebnjem bomo lahko končno spodobno opremili Jurjevo domači-
jo, pogledali, kaj in kako z vasjo Selo pri Mirni, končali poti Speča lepo-
tica in Po sledeh Jurija Kozjaka in še kaj.
Več o razpisih najdete na spletni strani: http://www.arsktrp.gov.si/si/
javni_razpisi/.

Gorazd Marinček

ZAHVALA
V 85. letu nas je zapustila naša draga 

mama in stara mama

JOŽEFA RUS
(roj. Zajec) iz Ceste pri Velikem Gabru.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče, maše in 
ostale dobre namene ter spremstvo na njeni zadnji poti. Hvala 

gospodu župniku Davidu Jensterletu za sveto mašo, salezijancem 
za udeležbo in pogrebni obred. Zahvala za lepo petje in Perparje-

vim za oskrbo pogreba. Hvala osebju Zdravstvenega doma 
Ivančna Gorica, Trebnje in negovalkam DSO Trebnje.

Žalujoči: vsi njeni.
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Možnost razvoja kmetijstva tudi 
v naravni pridelavi?
Združenje za ekološko kmetovanje za Dolenjsko, Belo krajino in Posavje 
je konec februarja organiziralo dvodnevno strokovno ekskurzijo v Nem-
čijo, kjer smo si ogledali dve ekološki kmetiji ter svetovni sejem ekoloških 
izdelkov Biofach 2008 v Nuernbergu.
V okolici Glonna smo si ogledali »eko vas« Herrmannsdorfer, ki je oskrb-
ni center z ekološkimi živili za mesto München. V Herrmannsdorfu ima-
jo svojo predelavo ekološkega mesa, pekarno, sirarno, pivovarno, prosto 
rejo svojih lastnih ekoloških prašičev, bioplinarno in rastlinsko čistilno 
napravo. Njihovi dobavitelji ekološkega mleka in govejega mesa so sose-
dnje ekološke kmetije. V okviru Herrmannsdorfa deluje tudi trgovina in 
bio restavracija. Omenjena kmetija je registrirana tudi kot učna kmetija. 
Obiskovalcem predstavijo tehnologijo predelave ekoloških pridelkov v 
končne izdelke. Pogoji pridelave in predelave ekoloških pridelkov so po-
dobni kot pri nas. Na površinah, ki so namenjene ekološki proizvodnji, 
ne uporabljajo nobenih mineralnih gnojil ali škropiv za zatiranje škodljiv-
cev. Tudi v vrtnariji in sadovnjaku ne. Izvajajo 7-letni kolobar, ki vključuje 
detelje, rž, posevke za zeleno gnojenje ter šele zadnje leto žita s krmnim 
grahom za krmo živine.  Na kmetiji preizkušajo možnost celoletne reje 
živali na prostem ter možnost simbiozne reje, ker menijo, da bi s tema 
dvema načinoma reje klavnih živali dosegali še višjo kvaliteto mesa. Na-
men našega obiska ni bil kopiranje tujih praks, ampak jih »kapirati«, se iz 
njih nekaj naučiti ter jih prilagoditi našim razmeram.
Na enem od največjih svetovnih ekoloških sejmov Biofach so bili pred-
stavljeni certifi cirani proizvodi največje kakovosti s celega sveta. Med 
razstavljalci so se predstavili tudi naši ekološki pridelovalci, ki tržijo svoje 
izdelke pod blagovno znamko Biodar. Zaradi naraščanja zavesti o zdra-
vem načinu življenja se moramo na podlagi napovedi strokovnjakov v 
bodoče pripraviti na večje povpraševanje tudi po tovrstnih izdelkih. 

Silva Slak, Občina Trebnje

Govedorejsko društvo Trebnje
Prvega februarja 2008 smo se aktivni člani Govedorejskega društva Trebnje 
zbrali na rednem letnem občnem zboru, ki ga je vodil predsednik društva 
Anton Kukenberger. Pozdravil je več kot sto zbranih članov in se jim zahvalil 
za delo v minulem letu. Člani društva prihajamo iz občin Trebnje, Šentru-
pert in Mokronog-Trebelno. 

V letu 2007 smo izpeljali celoten plan dela, ki je bil bogat s predavanji, izobra-
ževanji in strokovnimi ekskurzijami. Nekateri člani smo se aktivno udeležili 
21. državnih kmečkih iger v Trebnjem, ki so jih pripravili naši otroci, člani 
Društva podeželske mladine Trebnje.
S strani gostov smo prejeli veliko pohval za opravljeno delo in spodbud, da bi 
tudi v prihodnje delovali čim bolje ter uspešno usklajevali medsebojne inte-
rese. Občni zbor smo zaključili z družabnim večerom. Za ples in dobro raz-
položenje je poskrbel ansambel Polček. 
Vse, ki še niste člani Govedorejskega društva Trebnje, pa bi to radi postali, 
vabimo, da se nam pridružite. Več o nas lahko izveste na KGZ Novo mesto, 
izpostavi Trebnje ali pri predsedniku društva (tel.: 031-306-547). 

UO Govedorejsko društvo Trebnje
Andrej Lenarčič

Državno prvenstvo v taroku
Tretji turnir za državno prvenstvo posameznikov v Trebnjem se je od-
vijal v restavraciji Galaksija in se ga je udeležilo rekordnih 180 tekmo-
valcev iz 19 slovenskih tarok klubov. Zbrane je pozdravil tudi župan 
Alojzij Kastelic. Tekmovanje je organiziralo najmlajše tarok društvo 
PIK Trebnje, ki ima sedež na Kidričevi 26, in je edino registrirano do-
lenjsko tarok društvo, ki obstaja dobro leto in ima 28 članov. Ne le v 
organizaciji tudi v doseženem rezultatu se je trebanjsko društvo vr-
hunsko odrezalo. Na turnirju je zmagal Leon Nemšak iz Ormoža, ki 
po treh odigranih turnirjih vodi tudi v skupnem seštevku, sledi mu 
Marko Podvršnik iz Merkurja, na visokem 3. mestu je Stane Višček iz 
PIK-a Trebnje, na 11. mestu pa Stane Lokar iz Šentruperta. Med redni-
mi igralci taroka je tudi Ignac Hribar, lastnik Galaksije. 15. marca pa 
bodo igralci spet ogreli dlani na 4. turnirju državnega prvenstva posa-
meznikov v Ormožu, kamor so se odpravili tudi člani PIK kluba.     I.V.

Uspeh Alena Alukiča v tajskem boksu
V soboto, 1. marca, se je odvijalo 
državno prvenstvo in srečanje Slo-
venije in Hrvaške v šolski dvorani 
Drska Novo mesto v tajskem boksu 
ali drugače Muay � ai v znamenju 
boja s športom proti drogi. 
Lahko se pohvalimo s sodelova-
njem na tekmovanju trebanjskega 
kluba No Fear,  in sicer pod men-
torstvom Jožeta Trlepa  z edinim 
Trebanjcem, mladim, 16-letnim di-
jakom Alenom Alukičem, ki že 5. 
leto pridno trenira. V dvoboju proti 
Tomažu Hočevarju iz Škorpijon 
kluba Novo mesto je prinesel do-
mov v Trebnje prisluženo zmago z 
enotno sodniško odločitvijo 3 : 0. 
V klubu No Fear, ki ima dvakrat te-
densko treninge v telovadnici 
CIK-a, trenira vse več mladih in 
obetavnih Trebanjcev in tudi Tre-
banjk, tako lahko v prihodnje priča-
kujemo še več uspehov. Mentor Jože Trlep tudi sam aktivno trenira tajski 
boks in je v tem športu dosegel že številne mednarodne uspehe, v poklic-
nem življenju pa opravlja pomembno nalogo, in sicer je osebni varnostnik 
predsednika države gospoda Danila Türka. Jože verjame v mlade igralce, ki 
s trdno voljo lahko marsikaj dosežejo, predvsem pa aktivno preživljajo pro-
sti čas.  borilnim pozdravom JUD!

Dejan Erjavec
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Stari trg 48, Trebnje, tel.: 07 34 82 060

Vsako soboto v marcu, od 8.00 ure dalje

Sobota, 15. marec, ob 10.00 uri

Sobota, 22. marec, ob 11.00 uri

Petek, 28. marec, od 17.00 do 19.00 ure

Ekološka tržnica
Veseli smo, da živimo na tako čudovitem koščku zemlje, ki našim ekološkim kmetom s svojimi danostmi omogoča 
pridelovanje čiste ekološko neoporečne hrane pod skrbnim nadzorom. Sveže obrani pridelki vsebujejo še vitalno
energijo, kar je vsekakor dober razlog za obisk naše ekološke tržnice.

Zvončki in trobentice
Vabljeni na ustvarjalno delavnico, kjer bomo iz različnih materialov izdelovali 
šopke iz spomladanskega cvetja, ki bo krasilo vaše bivalne prostore.

Velikonočni zajček / glasbeno animacijska predstava
Čisto navaden zajček pobegne kuharju in pri pobegu se zgodi čudež. Zajček se
odloči, da bo pogumen in bo ljudem izpolnjeval želje. Ker je njegova odločitev
trdna, dobi moč, da jo zares izpelje. S pomočjo prijateljev deklici Ani izpolni
vse želje in nam pokaže, kako lahko vsak izmed nas postane čaroben.

Naredimo nekaj za svoje zdravje!
Naredite nekaj za svoje zdravje in se nam pridružite, ko bomo v sodelovanju z Društvom za zdravje srca in ožilja
Slovenije izvajali brezplačne meritve krvnega sladkorja, holesterola in krvnega tlaka. Vabljeni!

Razigrani zvončki /zabavna prireditev
Mesec marec je eden najlepših v letu. Po dolgi zimi se 
začne prebujati narava. Toplo sonce nas kar samo vabi 
ven, v naravo. Na travnikih in jasah nas vsako leto znova 
razveselijo zvončki - prvi znanilci pomladi. Ta nežen cvet 
bo naš navdih pri zanimivem druženju z vami! V znamenju 
zvončkov  bomo ustvarjali, plesali in peli, za posebno atrakcijo 
pa bo poskrbel Mišo Melanšek, slovenski kralj zvoncev, 
eden redkih v Sloveniji, ki obvladajo igranje na alpske 
zvonce. Vabljeni!

Sobota, 29. marec, ob 18.00 uri
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NAPOVEDNIK PRIREDITEV

Datum Prireditev Lokacija

15. 3.,
7:00 – 14:00

Gregorjev sejem na Veseli Gori z bogato 
ponudbo domačih in ostalih izdelkov

Vesela Gora,
Šentrupert

15. 3.,
8:00 – 12:00

Tradicionalni kramarsko živinski sejem Mokronog

15. 3.,
8:00 – 13:00

Eko tržnica Mercator center 
Trebnje

15. 3., 10:00 Ustvarjalna delavnica Zvončki in trobentice MC Trebnje
15. 3., 19:00 Prvenstvena rokometna tekma: člani, MIK 1. 

liga, 22. krog, RK Trimo Trebnje : RK Jeruzalem 
Ormož

Športna dvorana 
OŠ Trebnje

15. 3., 19:00 Območno srečanje odraslih folklornih skupin KD Mokronog
15. 3., 22:00 Electrical orgasm night Africa 
17. 3., 
14:00 – 17:00

Svetovalna točka – zaposlitveni kotiček Knjižnica Pavla 
Golie Trebnje

17. – 21. 3.
pon – pet
16:00 – 17:30

Hitri tečaj harmonike in kitare
Začetni tečaj traja 5 dni po 2 šolski uri na dan. V tem 
času se naučite 2 – 3 pesmi. Cena tečaja harmonike je 
90 €, kitare 90 €.

OŠ Mokronog

17. 3., 17:00 Ura pravljic in ustvarjalna delavnica Velika noč Knj. Trebnje
17. – 21. 3.
18:30 – 20:00

Hitri tečaj harmonike in kitare OŠ Trebnje

17. 3., 19:00 Literarni večer, Andrej Fric, predstavitev knjige Knj. Trebnje
18. 3., dop. Območno srečanje otroških gledaliških skupin KD Mokronog
18. 3., 17:00 Ura pravljic in ustvarjalna delavnica Velika noč Knj. Mirna
19. 3., 17:00 Ura pravljic in ustvarjalna delavnica Velika noč Knj. Šentrupert
20. 3., 17:00 Ura pravljic in ustvarjalna delavnica Velika noč Knj. Mokronog
21. 3., 16:00 Čistilna akcija Trebnjega in okolice Gasilski dom 

Trebnje
21. 3., 18:00 Lunohodci po najkrajši poti s trga v Šentrupertu v 

Nebesa
Šentrupert 

22. 3.,
8:00 – 12:00

Velikonočni sejem v Trebnjem Park v  Trebnjem

22. 3., 
8:00 – 13:00

Eko tržnica Mercator center 
Trebnje

22. 3., 11:00 Glasbeno animacijska predstava Velikonočni 
zajček

MC Trebnje

24. 3. Planinski pohod Primorska – Glinščica, lahka 
pot, traja 5 ur. Prijave do 22. 3. Odhod iz AP Trebnje 
ob 6:30. Org. PD Trebnje.

Primorska 
– Glinščica

24. 3., 10:00 Družabno srečanje s sekanjem pirhov Vina Gorica
24. 3., 10:00 10. vseslovenski blagoslov motorjev in 

motoristov z mašo ob 10h in blagoslovom motorjev 
ob 11h. V zabavnem delu ansambel Lojzeta Slaka s 
fanti s Praprotna.

Mirna Peč

25.3., 17.30 Likovna razstava Maje Kastelic Baragova galerija
Trebnje

25. 3., 19:00 Prireditev ob materinskem dnevu z gostom 
Adijem Smolarjem, organizira Kulturno društvo 
Trebnje

KD Trebnje

26. 3., 17:00 5. srečanje bralne skupine Branje = kul
Tema srečanja je hujšanje, gostja Majda Šoško.

Knjižnica Pavla 
Golie Trebnje

27. 3., 19:00 Potopisno predavanje: G'Day Australia
Predavateljici Petra Potočnik in Alenka Hribar.

Knjižnica 
Mokronog

28. 3.,
17:00 – 19:00

Naredimo nekaj za svoje zdravje!
Brezplačne meritve krvnega sladkorja, holesterola in 
krvnega tlaka.

Mercator center 
Trebnje

28. 3., 20:00 Gledališka predstava Spiritistična komedija v 
izvedbi Špas teatra. Igrajo: Violeta Tomič, Nina 
Ivanič, Jernej Kuntner…

KD Trebnje

28. 3., 22:00 Electrical orgasm presents Electro animals
 vol. 8

Africa

29. 3.,
8:00 – 13:00

Eko tržnica Mercator center 
Trebnje

29. 3., 17:00 Prvenstvena kegljaška tekma: 1. B liga, ženske, 
18. krog, Trebnje I : Kočevje

Kegljišče 
Vodnjak Nm

Prireditelji si pridržujejo pravico do sprememb.
Info: TIC Trebnje, 07/30 44 717,  tictrebnje@volja.net

29. 3., 18:00 Zabavna prireditev Razigrani zvončki MC Trebnje

29. 3., 19:00 Koncert ženskega pevskega zbora in glasbene 
skupine Zvezdice

KD Veliki Gaber

29. 3., 19:00 Koncert Me PZ Kres KD Čatež

29. 3., 19:00 Proslava ob dnevu žena Partizan Mirna

29. 3., 19:30 Gledališka predstava Stevardese padajo z neba KD Dobrnič

30. 3., 10:00 Prvenstvena kegljaška tekma: 2. liga zahod, 
ženske Trebnje II : Medvode

Kegljišče 
Vodnjak Nm

31. 3., dop. Območno srečanje lutkovnih skupin KD Trebnje

31. 3.,
14:00 – 17:00

Svetovalna točka – zaposlitveni kotiček Knjižnica Pavla 
Golie Trebnje

31. 3., 17:00 Ura pravljic, pripovedovalka Mojca Nose Knj. Trebnje

1. 4., 17:00 Ura pravljic Knj. Mirna

2. 4. Območna revija otroških in mladinskih 
pevskih zborov

KD 
Mokronog

2. 4., 17:00 Ura pravljic Knj. Šentrupert

3. 4., 17:00 Ura pravljic Knj. Mokronog

4. 4. Območna revija otroških in mladinskih 
pevskih zborov

OŠ 
Šentrupert

5. 4., 20:00 Gledališka predstava Stevardese padajo z neba KD Mokronog

7. 4., 17:00 Ura pravljic Knj. Trebnje

8. 4., dop. Golievi dnevi: predstava Jurček v izvedbi 
dramske skupine OŠ Mirna za učence OŠ Trebnje

KD Trebnje

9. 4., dop. Golievi dnevi: predstava Jurček za učence 
podružnične šole OŠ Trebnje in OŠ Veliki Gaber

KD Trebnje

10. 4., dop. Golievi dnevi: predstava Jurček za učence OŠ 
Mirna

KD Mirna

10. 4., 17:00 7. abonmajska otroška predstava Od kod si 
kruhek, v izvedbi gledališča Unikat iz Ljubljane

KD Trebnje

11. 4., 19:30 Golievi dnevi: otvoritev razstave in svečana 
akademija
Razstava Golievi junaki v očeh otrok, dela učencev 
OŠ Veliki Gaber.

CIK Trebnje

11. 4., 22:00 Space DJZ � e Retrospective Africa
12. 4. Planinski pohod Soriška planina – Ratitovec 

– Prtovč, lahka, mestoma zahtevna pot, traja 6 ur. 
Org. PD Polet Šentrupert.

Soriška planina 
– Ratitovec – Pr-
tovč

12. 4.,
8:00 – 12:00

Sobotni sejem v Trebnjem Park v Trebnjem

12. 4., 20:00 Golievi dnevi: gledališka predstava Denar z 
neba v izvedbi gledališke skupine KD Ivan Kaučič 
Ljutomer.

KD Trebnje
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Najboljši športniki leta 2007 

Nagrado športnik leta 2007 so na odlično pripravljeni prireditvi, ki je na-
polnila dvorano kulturnega doma v Trebnjem, v četrtek, 6. marca, pode-
lili smučarski skakalki Maji Vtič, rokometašu Sebastjanu Skubetu in 1. 
ekipi badmintonskega kluba Tom Mirna. »Trebanjska občina ima odlične 
športnike, ki tekmujejo na najzahtevnejših tekmovanjih svetovnega ran-
ga in vsem iskreno čestitam za njihove dosežke,« je dejal župan občine 
Trebnje Alojzij Kastelic. 
Komisija za izbor in podeljevanje priznanj najboljšim športnicam, špor-
tnikom, športnim delavcem, delavkam ter športnim ekipam je imela zah-
tevno nalogo, da je med nominiranci, ki so vsi odlični športniki, izbrala 
nagrajence. Nagrade najboljšim sta podelila trebanjski župan Alojzij Ka-
stelic in predsednik Športne zveze Trebnje Boštjan Kolenc, in sicer je na-
grado za športnico leta 2007 prejela smučarska skakalka Maja Vtič, špor-
tnik leta 2007 je postal rokometaš Sebastjan Skube, nagrado za najboljšo 
ekipo leta 2007 pa je prejela 1. ekipa badmintonskega kluba Tom Mirna. 
Pet športnih znakov Trebnjega, ki sta jih podelila predsednik odbora za 
družbene dejavnosti Marko Grandovec in športni pedagog Alojz Radelj, 
so prejeli badmintonist Matevž Bajuk, smučarka Vanja Brodnik, nogome-
taš Borut Metelko, Klemen Kos v športni panogi tajski boks in mladinska 
ekipa rokometnega kluba Trimo Trebnje. Športne plakete Trebnjega za 
zasluge na področju športa sta podelila predsednik prireditvenega odbo-
ra Miran Jurak in slovenski olimpionik ter član izvršnega odbora Olimpij-
skega komiteja Slovenije Miro Cerar. Plaketo je prejela kegljačica Milena 
Veber Jarc, ki z zavzetim delom promovira kegljaštvo, skrbi za mlade in 

dosega odlične rezultate. Športni plaketi sta prejela tudi učitelja športne 
vzgoje na OŠ Veliki Gaber Jože Kocjan in na OŠ Mirna Veljko Kolenc, ki 
s svojim delom mlade navdušujeta za športne aktivnosti, v katerih dose-
gajo tudi dobre tekmovalne rezultate, in krepita moto zdrav duh v zdra-
vem telesu. Miro Cerar je poudaril pomembnost ukvarjanja in razvijanja 
športa na lokalni ravni, kjer se razvijajo tudi vrhunski športniki.
Župan Alojzij Kastelic je tudi povedal, da je bilo v letu 2007 za šport iz 
občinskega proračuna namenjenega precej več denarja, enako velja tudi 
za letošnje leto. »Tudi na področju investicij za športno infrastrukturo se 
stvari premikajo v pravo smer. Hkrati bi želel pohvaliti organizacijski od-
bor Športne zveze Trebnje in vse, ki so sodelovali in prispevali k odlični 
izvedbi in programu prireditve Športnik leta 2007.«   
Na prireditvi so sodelovali oktet Lipa, skupina Akrobatik breakers, glas-
bena skupina 4 play in ansambel Zlati muzikantje, vodil pa jo je vedno 
poln humorja Robert Erjavec. 

Valerija Š. Jarm 
Fotografi je: Foto Studio Boršnar 

Dosežki najboljših športnikov in 
ekip v občini Trebnje v letu 2007 
Maja Vtič je lani postala državna prvakinja, osvojila je bronasto medaljo 
na mladinskem svetovnem prvenstvu ter v celinskem pokalu, ki je žen-
ska različica svetovnega pokala, dosegla 3. in 4. mesto in s tem dokazala, 
da spada med najboljše smučarske skakalke na svetu.
Sebastijan Skube je član rokometnega kluba Trimo Trebnje in tudi mla-
dinske reprezentance Slovenije in njen najboljši strelec, nastopil je tudi 
za člansko državno reprezentanco. S člansko ekipo rokometnega kluba 
Trimo je dosegel 5. mesto na državnem prvenstvu in 3. mesto v pokalu 
Slovenije. 
1. ekipa badmintonskega kluba Tom Mirna je v letu 2007 osvojila naslov 
državnega ekipnega prvaka, kar je ekipi, ki jo sestavljajo Taja Borštnar, 
Urška Silvester, Katja Kolenc, Tjaša Delak, Aleš Murn, Matevž Bajuk, 
Aljoša Turk, Urban Turk, Tadej Jezernik in trener Dušan Skerbiš, uspelo 
že tretjič. 
Matevž Bajuk velja za najperspektivnejšega slovenskega badmintonista. 
V preteklem letu je osvojil prva mesta na državnih prvenstvih v katego-
rijah do 17 let in do 19 let posamezno kot tudi v igri moških in mešanih 
dvojic ter prva mesta na mednarodnih mladinskih prvenstvih Hrvaške, 
Češke in Finske v kategoriji do 19 let. 
Vanja Brodnik je članica slovenske B reprezentance v alpskem smuča-
nju. Na državnem prvenstvu za starejše mladinke je zasedla 2. mesto v 
smuku, na mladinskem svetovnem prvenstvu v Altenmarktu je bila 5. v  
kombinaciji, na FIS tekmah pa se je petkrat uvrstila med prvih deset. 
Borut Metelko je član nogometnega kluba Domžale, ki je postal lani dr-
žavni prvak v kategoriji starejših dečkov in je eden od nosilcev igre. 
Klemen Kos je lani postal državni prvak v članski kategoriji do 75 kilo-
gramov, osvojil pa je tudi 1. mesto na odprtem prvenstvu Slovenije. Zelo 
odmeven rezultat je dosegel na svetovnem prvenstvu v Bankoku, kjer je 
bil 3., enak rezultat pa je dosegel tudi na odprtem prvenstvu Evrope. 
Mladinska ekipa RK Trimo Trebnje je končala državno prvenstvo v letu 
2007 na 2. mestu in pripravila največje presenečenje v 1. državni mla-
dinski ligi. 

Najboljšim športnikom v letu 2007 smučarski skakalki Maji Vtič, v 
njenem imenu je nagrado prevzela njena mama, rokometašu Sebastjanu 

Skubetu in 1. ekipi badmintonskega kluba Tom Mirna sta nagrade 
podelila trebanjski župan Alojzij Kastelic in predsednik Športne zveze 

Trebnje Boštjan Kolenc.

Prejemniki športnih znakov: badmintonist Matevž Bajuk, smučarka 
Vanja Brodnik, nogometaš Borut Metelko, Klemen Kos v športni panogi 

tajski boks in mladinska ekipa rokometnega kluba Trimo Trebnje. 

Nastop skupine Akrobatik Breaker


