
občanov občine Trebnje št. 23/16. november 2007

21. razhodnja
Tradicionalna zaključna prireditev 21. pohoda po Levstikovi poti od 
Litije do Čateža je potekala ob 13. uri na vaškem trgu na Čatežu. So-
delovale so domače in druge kulturne skupine. Na prireditvi so spre-
govorili župani treh občin, kjer poteka pohodna pot, Litije, Šmartna 
pri Litiji in Trebnjega. Kot zanimivost letošnjega pohoda je bilo lepo 
in zelo naklonjeno vreme pohodnikom (v zadnjih 10-ih letih ni bilo 
tako lepega vremena). Kot druga zanimivost pa je tudi to, da so letos 
prvič vsi trije župani skupaj prehodili Levstikovo pot od Litije do Ča-
teža. V njihovi družbi je pot delil tudi akademik prof. dr. Boštjan Žekš, 
predsednik SAZU-ja, ki je bil slavnostni govornik ob zaključku pre-
hojene poti na Čatežu. Po strokovnih ocenah naj bi letos Levstikovo 
pot prehodilo preko 15.000 pohodnikov. 

Besedilo: M. F.

Stane Peček in njegovih 70 let
Stane je v našem prostoru poznan kot zavzet, poln energije in izvrstnih 
idej, predan ljubiteljski kulturi že dolgo vrsto let. Njegovo delo na podro-
čju kulture je tako široko in sega preko občinskih meja tudi na državne in 
mednarodne nivoje. Poznan je kot zborovodja, avtor spevoiger, gledali-
ških in lutkovnih predstav …, avtor številnih kvalitetnih scenarijev za pri-
reditve. Poznan je tudi po vrsti znanih projektov državnega značaja. Naj-
bolj znan in ambiciozen projekt njegove jeseni življenja pa je zagotovo 
mokronoški festival »(ah), TE ORGLICE«, ki ga je uspešno razširil celo v 
mednarodne vode. 
Za njegovo zares bogato kulturno delo in bogat prispevek ljubiteljski kul-
turi v bivši občini Trebnje so pozornost ob njegovi okrogli obletnici izra-
zili kulturniki na tretjem grajskem večeru. Predsednica Zimzelena Breda 
Kranjc je dolgoletnemu zborovodji čestitala v imenu članic zbora, Petra 
Krnc, predsednica Sveta trebanjske območne izpostave JSKD, pa v imenu 
vseh kulturnikov in kulturnih ustanov bivše občine Trebnje z ilustracijo 
Jelke Godec Schmidt iz slavljenčeve knjige Mokronožci. 

Besedilo in foto: Mojca F.

Objavljeni razpisi Programa 
razvoja podeželja 2007–2013 
 V UL RS št. 98/2007 sta bila objavljena javna razpisa za dodeljevanje 
sredstev iz naslova ukrepa Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za 
leti 2007 in 2008 in javni razpis za ukrep Pomoč mladim prevzemni-
kom kmetij za leti 2007 in 2008 in v UL RS 100/2007 javni razpis za 
ukrep Povečanje gospodarske vrednosti gozdov iz Programa razvoja 
podeželja 2007–2013 (PRP) za obdobje 2007. Za vse razpise s podro-
čja kmetijstva je mogoče pridobiti informacije na spletni strani Agen-
cije za kmetijske trge in razvoj podeželja, http://www.arsktrp.gov.si/, 
kjer se nahaja razpis in razpisna dokumentacija ter na info točki 
KGZS Zavod Novo mesto pri Zdenki Kramar, tel. (07) 373 05 74 in 
na sedežu Kmetijske svetovalne službe Trebnje pri Antonu Zaletelu. 
Za razpis s področja gozdarstva dobite informacije na zgoraj navede-
ni spletni strani in pri vašem gozdarju. 

Anton Zaletel, vodja Kmetijske svetovalne službe

Odkritje in blagoslov doprsnega kipa 
dr. Alojzija Šuštarja 
Vrhtrebnje, 11. 11., ob 15. uri je bila v cerkvici sv. Jakoba slovesna maša, ki 
jo je vodil novomeški škof msgr. Andrej Glavan ob somaševanju domače-
ga župnika Miloša Koširja, dekanijskih duhovnikov in duhovnikov, ki iz-
hajajo iz tega okolja. Prenovljeni del cerkve – kor s spovednico – sta po 
načrtu arhitektov Miha in Draga Nahtigala izdelala Peter in Alojz Kaste-
lic, blagoslovil pa dr. Roman Globokar, direktor Zavoda sv. Stanislava v 
Ljubljani. Doprsni kip dr. Alojzija Šuštarja, delo kiparja Miha Kača iz Sta-
hovice, pa je blagoslovil novo-
meški škof Andrej Glavan. S tem 
dejanjem so se vaščani vasi Gr-
mada, Vrhtrebnje in Repče pod 
vodstvom domačega ključarja 
Janeza Smoliča simbolično po-
klonili velikemu Trebanjcu in 
velikemu Slovencu ob njegovem 
rojstnem dnevu. Številne župlja-
ne, pohodnike in prijatelje dr. 
Alojzija Šuštarja, ljubljanskega 
nadškofa in metropolita, je ob 
tem nagovorila poslanka Držav-
nega zbora Marjeta Uhan.

I. Višček, 
foto: Arhiv Družine
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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: TiskarnaJordan, 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.
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 
3. december 2007. Prispevki, ki bodo prispeli na 
uredništvo po tem datumu, bodo objavljeni v 
kasnejši številki, če bodo še aktualni.

Pot od Litije do Čateža

Alojzij Kastelic: »Te poti sem se malce bal, ker 
je nisem dobro poznal. Tudi drugače se ukvar-
jam s pohodništvom, vendar hodim predvsem 
na krajše razdalje kot npr. 5 km. Izredno po-
membno je, da se gibljem, vendar županska 
funkcija vedno ne dopušča dovolj časa, tako da 
mi kdaj sobotno ali nedeljsko popoldne »ukra-
de« kakšna prireditev.«

Natalija Stopar: »Ker sem priseljenka v te kraje, 
sem se letos po Levstikovi poti podala šele dru-
gič. Pohod je bil dobro pripravljen, pot je bila 
lepa, srečala sem veliko znanih ljudi. Drugače 
pa se precej rekreiram. Ponavadi trikrat teden-
sko tečem ali hodim, čez zimo pa se ukvarjam 
tudi z aerobiko.«

Tatjana Bregar: »Po Levstikovi poti še nisem 
šla, ker imamo vedno veliko dela z organizacijo 
(Bregarjeva je predsednica Turističnega društva 
Čatež). Se poskušam ukvarjati z rekreacijo, ven-
dar se premalo. Sem neaktivna planinka. Kadar 
pa imam čas, grem na sprehod s psom ali druži-
no. Sem ter tja grem tudi na aerobiko.«

Lojze Vencelj: »Pot od Litije do Čateža sem pre-
hodil še 14- ali 15-krat. Od začetka poti še ni-
sem toliko poznal, ker o njej v javnosti niso toli-
ko govorili. Odkar sem se prvič udeležil pohoda, 
nisem šel le dvakrat, drugače pa grem v vsakem 
vremenu. Tudi drugače veliko pešačim, včasih 
kolesarim – kolikor mi dopušča čas.«

10. novembra se je 15. tisoč pohodnikov podalo na 22 kilometrov dolgo pot od Litije do Čateža. 
Med njimi so bili tudi številni trebanjski občani. Ob tej priložnosti smo jih nekaj povprašali, koli-
kokrat so se podali po Levstikovi poti in kako se sicer ukvarjajo z rekreacijo.  

Moje mesto Trebnje – čisto mesto

Kljub dežju in slabi udeležbi je akcija dobro uspela
Kljub pozivu Turističnega društva Trebnje na vsa društva v KS Trebnje, so se akcije udeležili 
le člani Turističnega društva in člani Sveta KS Trebnje. Po razdelitvi vreč, ki jih je dostavila 
Komunala Trebnje, so se »čistilci« napotili po ulicah Trebnjega ter pridno polnili vreče. Kot 
ponavadi je bilo največ odpadkov pri diskoteki Afrika ter gradbiščih na novi obrtni coni in 
gradbišču komunalne ureditve na Cvibljah. Čeprav je pričelo kar močno deževati, se akcija 
ni prekinila in program nalog, ki so bila dana s strani predsednika Turističnega društva, se je 
izvedel zelo uspešno. Premražene člane pa je v gasilskem domu čakal okusen ričet, ki ga je 
skuhal član društva Petelin Frane. Res škoda, da ni bilo več ljudi na akciji, saj je kar veliko ri-
četa ostalo. So se pa člani društva le vprašali, če nam je že kar vseeno, v kakšnem okolju biva-
mo, da ni bilo pravega odziva drugih društev.
Ob prijetnem druženju po izvedeni akciji so lahko člani društva razpravljali tudi o akcijah, ki 
jih ima društvo namen izvesti še v tem letu: srečanje starostnikov, izlet otrok, veseli decem-
ber, postavitev drsališča v mestnem parku ter novoletno druženje v mestnem parku.
Turistično društvo pa se zahvaljuje gasilcem PGD Trebnje, ki so jim za akcijo odstopili pro-
stor.

D.M.

Spoštovane občanke in občani, 
veseli me, da vas lahko v novi številki 
Glasila občanov spet pozdravim.  

V zadnjem času naši občini opažamo 
pravi razcvet ustvarjanja občanov v raz-
ličnih društvih. Prav to daje naši občini 
posebno kvaliteto življenja, saj ima veči-
na društev medgeneracijsko sestavo. 
Celo ena od značilnosti društev je, da 
jim pripadajo cele družine ali kar cela so-
rodstva in se v raznih projektih pojavlja-
jo pripadniki dveh ali treh generacij.  

Tudi v Glasilu občanov dajemo velik 
prostor ustvarjalnosti na različnih po-
dročjih, od kulture, športa, civilne zašči-
te pa do dejavnosti mladih. Ustvarjalnost 
po mnenju mnogih psihologov ni samo 
sposobnost, ampak predvsem osebno-
stna lastnost, celo značilnost tempera-
menta.  

Zato vabljeni k sodelovanju v naslednji, 
decembrski številki našega glasila. 
Prijetno branje. 

mag. Igor Teršar, 
urednik
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Predvečer levstikovega pohoda
na Čatežu

V družbi dveh organizatorjev Kulturno umetniškega društva Fran Lev-
stik Čatež in trebanjske območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne 
dejavnosti je v čateškem kulturnem domu najprej potekala otvoritev raz-
stave slik Viktorja Magyarja, nekdanjega učitelja na Čatežu. Direktorica 
CIK-a Trebnje je v svojem nagovoru poudarila besede, da je Viktor Ma-
gyar pomembno vplival na oblikovanje in udejanjenje ideje o taborih – 
srečevanju naivnih umetnikov v Trebnjem in na nastanek galerije. Čate-
ški slikar je bil pobudnik in prvi udeleženec Tabora likovnih samorastnikov 
v Trebnjem. 
V nadaljevanju večera je bila misel posvečena še enemu učitelju – Franu 
Levstiku, ki je pred 150 leti začrtal pot od Litije do Čateža. V literarnem 
pogovoru s prof. Ivanom Gregorčičem, ki ga je vodila gospa Barica Smole, 
je njen sogovornik zelo preprosto in hkrati strokovno predstavil veliki po-
men Levstikovega dela in poudaril, da se premalo držimo njegovih kritič-
nih misli in vse prehitro pozabljamo na materin jezik. V programu so so-
delovali učenci in učitelji Glasbene šole Trebnje ter domači mešani pevski 
zbor Kres pod vodstvom Katje Jarm, kot povezovalec pa Luka Bregar. 

Besedilo: M. F.

prof. Ivan Gregorčič in gospa Barica Smole

Prvi rojstni dan … 
Vam podarimo drsališče? 
22. novembra mineva eno leto od županskih volitev. Kako bi ga opi-
sal? Morda takole: ogromno dela in priložnosti, a žal premalo pod-
pore in sodelovanja svetnikov. 
Pa vendar, če pogledamo okoli sebe, lahko opazimo spremembe, 
napredek. Pravi napredek pa ni viden z očmi, temveč se bo pokazal 
v glavah ljudi. 
Cilj bo dosežen, ko bomo vsi vzeli naše okolje za svoje. To pomeni, 
da se bomo jasno in odgovorno zavedali, da vse, kar načrtujemo, 
gradimo ali izvajamo, počnemo zase in za svoje zanamce. V rokah 
imamo škarje in platno, da ustvarimo lepše okolje in boljši svet za 
vse. 
Včasih pa dobim občutek, da se obnašamo, kot da smo v neki raču-
nalniški igrici: ko nam ne bo več všeč, bomo pritisnili na gumb in 
vse bo izginilo. Seveda, vsi bomo odšli s položajev, vendar pa ne tudi 
iz svojega kraja. Kakor si bomo ustvarili, tako bomo živeli. 
Na primer, če ne bomo sistematično odpravili pomanjkljivosti na 
meteornih jarkih in kanalih v Trebnjem, nas lahko doleti ne le po-
novna usoda pogina rib v Temenici, pač pa tudi poplave večjih raz-
sežnosti. Ali: če ne bomo razvili projekta »Zeleni gumb«, ki staro-
stnikom omogoča klic v sili, bodo lahko ostali brez pomoči v 
najnujnejših trenutkih. 
Vztrajati moramo na projektih železniški prehod Mirna, deponija 
Globoko, podružnični šoli Nemška vas in Dobrnič, nadzidava zdra-
vstvenega doma v Trebnjem, projekt nujne medicinske pomoči in 
tako dalje. 
Vse to in še mnogo, mnogo več je zlahka uresničljivo … ko bodo 
svetniki podprli projekte.
Kljub vsemu imam še vedno upanje, da bomo le stopili skupaj in 
usmerili vse sile v realizacijo ciljev. To je, mimogrede, moja edina 
želja za prvi rojstni dan … 

Župan Alojzij Kastelic 

PS: Ali želite, da v decembru postavimo javno drsališče za otroke? 
Morda si pravite: »Kdo je pa sploh lahko proti, da otroci končno 
dobijo neko zabavo v decembru – še posebej, če so sredstva na raz-
polago?!« Sredstva so in čakajo na prerazporeditev. Tudi zagnani 
smo dovolj in projekt je pripravljen, nekateri svetniki pa že brusijo 
svinčnike. Že spet … 

ŽUPANOV KOTIČEK

Pohoda se je udeležilo okoli 90 pionirjev in mladincev iz Gasilske zveze 
Trebnje. Trasa  pohoda je povezovala  Zagorico, Gombišče, Sela pri Šum-
berku, grad Šumberk in Log.  Med pohodom smo pobirali kostanj, ki smo 
ga v Logu tudi spekli. Na gradu Šumberk so pionirji iskali skriti zaklad, 
mladinci pa pisali domišljijske zgodbice. Pripravljeno smo imeli  pijačo in 
tudi nekaj časa za zabavo in ogled  razvalin. Sledile so viteške igre. Na ci-
lju, v Logu, so mladinci vlekli vrv, pionirji pa so imeli štafetno igro. Potem 
je bila malica in na koncu zaključek pohoda. Nagrade so bile zelo sladke.

Avtorici: Sara Jurčič, Lucija Škrabec

Gasilski pohod na grad Sumberk

Mladinci pred cerkvijo na Gombiščah. (Foto: M. Štepec)
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Ob odkritju doprsnega 
kipa dr. Alojzija 
Šuštarja
Državna poslanka Marjeta Uhan je bila 11. no-
vembra slavnostna govornica ob odkritju kipa 
Alojzija Šuštarja pred cerkvijo sv. Jakoba na Vrh-
trebnjem, zato tokrat povzemamo nekatere misli 
iz njenega govora.                                                  I. V.

V veliko čast mi je, da smem danes spregovoriti ob prazniku, ko se spomi-
njamo spoštovanega rojaka, cenjenega nadškofa, dr. Alojzija Šuštarja. Bil je 
duhovnik, profesor, vzgojitelj, tajnik Sveta evropskih škofovskih konferenc, 
slovenski nadškof in metropolit, pa vendar tako preprost, prijazen, razume-
vajoč in skromen, da si bom drznila kot kristjan, politik razmišljati ob nje-
govih zgolj nekaterih dejanjih in besedah, ki so mi segle v srce.
Spominjam se, kako ponosni smo bili dobrniški župljani, ko se je vrnil iz 
tujine in postal škof. Najbrž ni cerkve, kjer bi tako kot v Dobrniču ob istem 
krstnem kamnu prejela krst dva, kasneje tako pomembna moža slovenske-
ga naroda, prvi – indijanski škof Baraga in drugi – slovenski nadškof Šu-
štar. Bil je bil častilec Barage in prizadeval si je, da bi dosegel čast oltarja, 
zato mu je bil toliko manj razumljiv odnos javnosti do njegovega spomina. 
Na poti domov na Grmado ni mogel biti ravnodušen do propadajočega 
gradu, Baragovega gradu. »Sedaj razpada, kako resnično žalostno. Pisal 
sem, si prizadeval in prosil, naj bi vendarle rešili tako pomemben spomenik. 
Razpadajoči grad res ne more biti  ponos Trebnjega. Sedaj, ko je Trebnje 
mesto, bi ga bilo spodobno rešiti propadanja.« Grad pa propada dalje, ne 
da bi se kdo zavzel zanj in ga poskušal razglasiti za spomenik. 
Škofovi zavodi so bili njegov drugi dom kot otroku, dijaku in še enkrat na 
starost, ob upokojitvi. Veljali so za strogo šolo, zahtevali so red in resno 
delo, vendar je imel nanje najlepše spomine. Ob tem pa se sprašujem, le kaj 
bi si dr. Alojzij Šuštar mislil danes o polemiki ob šolski zakonodaji in gro-
žnji z referendumom, ko so prav šole, kot so škofi jske gimnazije in njim po-
dobne tako zelo napoti javnemu šolstvu. Kot da se bojimo dela, znanja in 
kakovostne vzgoje za življenje, kar prinašajo zasebne šole. Vsem nam bi 
moralo biti v interesu kakovostna vzgoja in izobraževanje, da bi mladi lah-
ko rekli z g. nadškofom: »Na šolo imam najlepše spomine, prav tako na 
profesorje.« Na šole, ki jih varujejo varnostniki, kjer se vrstijo nasilja med 
vrstniki in nad učitelji, ne moremo imeti lepih spominov, pač pa smo lahko 
globoko zaskrbljeni. Naložba v kakovostno vzgojo je najboljša naložba za 
družino, državo. 

Marjeta Uhan

Nova stranka v Trebnjem
Tujega nočemo, svojega ne damo ali KPZ
 (koalicija proti znanju)

Tudi tako je moč razumeti soglasno odločitev občinskega sveta, da 
naj prof. dr. Peter Novak kar odpre enoto Inštituta za tehnologijo in 
sisteme v Trebnjem, za prispevek občine za zagonske stroške v višini 
5.000 € naj se pa kar pod nosom obriše, oziroma kot je bilo politično 
olepšano, naj najprej kaj pokaže, potem bomo pa videli.
Bi s tako »politično modrostjo in preudarnostjo« odgovorili Srečku 
Katancu, če bi nameraval odpreti nogometno šolo v Trebnjem in bi 
prosil za sofi nanciranje zagonskih stroškov?!  Ali pa Katarini Srebo-
tnik za teniško šolo?! Ali pa bi se morda svetnikom posvetilo, da pre-
poznavna oseba naredi prepoznavne kraje in ustanove, v katerih de-
luje?
Zelo verjetno gre za nepoznavanje prepoznavnosti prof. dr. Petra No-
vaka na področjih tehnologij in sistemov, varstva okolja in trajnostne 
energetike. Ne vedeti za prvega predsednika Sveta za varstvo okolja 
pri SZDL Slovenije, edinega tovrstnega družbenega organa v pokojni 
Jugoslaviji in celotni takratni socialistični polovici sveta. Ne poznati 
strokovnjaka, ki okoljskih razvojnih vprašanj ni izrabljal v politične 
namene, ampak je vedno dosledno deloval strokovno in vzgojil več 
deset generacij strojnih inženirjev. Zares vprašljiva popotnica stro-
kovnosti mladega Dolenjskega ekološkega zavoda. 
Če ne gre za nepoznavanje, gre morda za strah, da bi se v Trebnjem 
pojavila množica mladih strokovnjakov. Morda bi mladi z novim, 
mladim znanjem ostajali v Trebnjem na novih, modernih in dono-
snih delovnih mestih, morda bi (mladi) strokovnjaki od drugod pri-
čeli kupovati stanovanja, ki se tako množično gradijo, in morda bi 
(bog ne daj) tukaj in zdaj prevladujoče znanje postalo neznanje!?
Ali pa je šlo samo za nagajanje županu in dokazovanje, da je še tako 
tehten predlog odvisen od milosti svetnikov in njihove nagnjenosti 
do zelene barve glasovalnega lista? Žal so se tokrat palice lomile na 
napačnem hrbtu. 
Tujega (znanja) nočemo, svojega (denarja) ne damo! Zato Italijani in 
Avstrijci malo plačujejo za energijo iz naših gozdov, mi pa drago ku-
pujemo nafto od Arabcev in plin od Rusov. Torej nam naše domače 
znanje zapoveduje drago kupovati in poceni prodajati. Da te kap, 
prav res.

Gorazd Marinček, ŽLR

Svetniki Nove Slovenije se zavedamo, da je po-
litika zahtevna veščina – torej  posebno stro-
kovno opravilo. Pokazali smo, da verjamemo v 
politiko, ki jo oblikujejo ljudje etičnih načel in 
razumevanja odnosov med ljudmi.
Da tega eni ne znajo, ne zmorejo ali nočejo, je 
pokazal neljubi dogodek, ki se je zgodil v pone-
deljek, 10. 9. 2007 v podružnični šoli v Dol. 
Nemški vasi, ko je ravnateljica OŠ Trebnje  
Roža Zakšek na neprimeren in skrajno žaljiv 
način vpričo otrok preprečila sestri Jani pouk 
verouka.
V Novi Sloveniji se sprašujemo, zakaj je prišlo 
do tega neljubega dogodka in kdo na Občini je 
kriv, da potrebno potrdilo za izvajanje verouka 
ni prišlo pravočasno na Ministrstvo za šolstvo? 
Bo kdo odgovarjal za to? Povedati moramo, da 
je v imenu staršev na  Ministrstvo za šolstvo 
posredovala poslanka DZ Uhanova in pomaga-

la razrešiti zaplet. Prepričani smo, da bi morala 
ga. ravnateljica ravnati drugače, na premišljen 
in strpen način.
 Čudimo se, da je problem verouka v Dol. Nem-
ški vasi nastal ravno v letošnjem letu. Vse od 
leta 1990 je namreč potekal nemoteno. Takoj, 
ko je bil prostorski problem rešen, je nastal nov. 
Vsa leta so imeli otroci prvega razreda verouk 
takoj po rednem pouka, ob 11.30, sedaj – po 
zatrjevanju ravnateljice – to ni mogoče. Verouk 
za najmlajše je lahko šele ob 13.30, kar pa prina-
ša številne ovire, tako za starše kot za otroke. 
Kje so vzroki za spremembe?

Zanima nas tudi, ali je župnišče dolžno plače-
vati OŠ Trebnje najemnino za prostore, v kate-
rih poteka verouk?
PODRUŽNIČNE ŠOLE v naši občini tudi sicer 
predstavljajo problem zaradi nedostopnosti za 
uporabo prostorov za krajane v popoldanskem 
oz. večernem času.
Šola je narejena v kraju in za kraj, seveda pred-
vsem za potrebe vzgojno-izobraževalne dejav-
nosti – pouka; izven tega časa pa bi morala biti 
v dogovoru z vodstvom dostopna tudi za po-
trebe krajanov. Tudi to je oblika sodelovanja, ki 
ga trebanjska OŠ, vključno s podružnicami iz-
kazuje v premajhni meri, saj so določene izbolj-
šave (oprema v kuhinji, igrišče …) nastale tudi s 
fi nančno pomočjo KS.

Občinski odbor Nove Slovenije Trebnje
Marjan Pavlin, predsednik
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Dejavna jesen 
Socialnih demokratov
Dejstvo, da šteje vsak glas, se je ponovno potrdi-
lo, saj je ravno naš glas v drugem krogu glasova-
nja odločil, kdo bo kandidat trebanjske občine 
za člana Državnega sveta. 
Glede na opis aktivnosti v prejšnji številki lahko 
sporočimo, da je kar precej kandidatov za pro-
gramski svet ObO SD Trebnje potrdilo svoje 
sodelovanje. Tu gre za visoko strokovne kadre, 
ki so se s svojim delovanjem že izkazali na po-
dročju podjetništva, gospodarstva, športa, kul-
ture, sociale, fi nanc, urejanja okolja in komunal-
nih vprašanj, kmetijstva, turizma in 
informacijskih tehnologij. Prav tako so se nam 
pridružili poznavalci področja vprašanj mladih 
in romskih vprašanj. Še vedno pa smo odprti za 
nove sodelavce, tako člane kot simpatizerje 
naše stranke, pomembno je le, da želi v priho-
dnje vplivati na reševanje vprašanj v trebanjski 
občini. Naš elektronski naslov je še vedno: sd.
trebnje@gmail.com.
Sicer pa je vroča tema trenutno Odlok o usta-
novitvi Javnega podjetja Komunala. Po dolgo-
trajnem usklajevanju, velikem številu  dodatnih 
predlogov je Občinski svet sprejel ta dokument, 
vendar pa mora biti potrjen še s strani občin 
Šentrupert in Mokronog-Trebelno. Tu bo ver-
jetno težava, kajti ti dve občini se ne zavedata 
pomembnosti tega dokumenta in ne razmišlja-
ta v podjetniškem duhu oz. o tržnih zakonito-
stih, kjer podarjenega ni veliko, ampak odloča 
zakon vloženega kapitala. 
Socialni demokrati smo podprli tudi predlog 
razdelitve sredstev na področju športa in socia-
le, kjer smo se zavzeli, da se razdeli več sredstev 
od prvotnega predloga, kar nam je v okviru ob-
stoječih pravilnikov tudi uspelo. 
Občinski upravi je bilo zastavljeno kar nekaj 
vprašanj, ki jih je oblikovalo predsedstvo ObO 
SD Trebnje in sicer s področja Občinskega pro-
storskega načrta, bazena na Mirni, zazidalnih 
območij na Mirni, urejanja pločnikov v Treb-
njem in  ureditve urnika verouka v Dol. Nemški 
vasi, da bi le-ta v tekočem šolskem letu lahko 
nemoteno potekal. Pričakujemo seveda odgo-
vore Občinske uprave navkljub njeni okrnjeno-
sti, še bolj pa seveda dejansko reševanje zasta-
vljenih vprašanj. 
V okviru dejavnosti Območne organizacije SD 
Trebnje smo tudi aktivno podprli Danila Turka 
za drugi krog predsedniških volitev.
Ob vseh aktivnostih pa prija tudi malo zabave, 
zato smo za martinovo organizirali piknik član-
stva trebanjske ObO SD, kjer smo tudi poskusi-
li »letnik 2007«. 

ObO SD Trebnje

Očitki, ki venomer letijo na delo sedanje koalici-
je, so skoncentrirani predvsem na eno in isto 
stranko v tej koaliciji, to je Liberalno demokraci-
jo Slovenije . Vsi napadajoči članki poudarjajo 
največjo napako, ki jo je storil župan, ravno v 
tem, ker se je »pobratil« z LDS.
Tudi v LDS kritično ocenjujemo sedanje stanje, 
delo res ne poteka tako, kot bi si želeli. Projekti se 
odvijajo prepočasi, določeni programi, ki so bili 
potrjeni s proračunom za leto 2007, se do sedaj 
še niso začeli, ni nam po volji, da rebalansa pro-
računa za leto 2007 ne bo. Brez dvoma je lahko 
tudi kritikom jasno, da je politika naredila vse, da 
bi razvoj občine potekal nemoteno, in da je ope-
rativna izvedba in poraba proračuna samo in le v 
roki občinske uprave. Za katero se pa strinjamo 
vsi, da nekaj ne »štima«
Koalicijske stranke so se poenotile in pripravile 
strateški dokument »Razvojni načrti Občine 
Trebnje za obdobje od 2006 do 2010«, in ga po-
sredovale županu. V strateškem planu je vsebo-
vanih skoraj 80 projektov, ki so vrednoteni sku-
paj v višini 72 mio evrov. Občinski proračun bi 
moral v štirih letih prispevati dobrih 26 mio 
evrov, ostalo so sredstva EU, državnega proraču-
na in vlaganj zasebnega partnerstva.
V LDS smo prepričani, da je razvojni načrt ure-
sničljiv že, če se samo 35 % letnega proračuna 
občine Trebnje nameni za investicije. Županu se 
ob  pripravi letnih proračunov priporoča, da se v 

okviru javnofi nančnih izdatkov nameni najmanj 
42 % celotnega proračuna za razvojne projekte.
V LDS bomo vztrajali, da se še v letu 2007 sprej-
mejo spremembe proračuna za leto 2008. Razlog 
za sprejem sprememb proračuna za 2008 v letu 
2007 je v tem, da se omogoči fi nanciranje krajev-
nih skupnosti. Veljavni proračun predvideva kot 
izvirna sredstva za fi nanciranje nalog KS prihod-
ke od nadomestil za uporabo stavbnih zemljišč 
in od davka na premoženje, katere se je s Statu-
tom Občine Trebnje razporedilo med prihodke 
integrirane proračuna. V popravek proračuna za 
leto 2008 je potrebno vključiti vse tiste projekte, 
ki jih strateški dokument po terminskem planu 
predvideva kot začetek izvedbe za leto 2008, v 
proračun 2008 je potrebno prenesti tudi vse pro-
grame, ki so bili potrjeni že v letu 2007 in ne 
bodo izvedeni.
S strani podžupana iz vrst naše stranke je bil pri-
pravljen in posredovan županu Odlok o fi nanci-
ranju krajevnih skupnosti, ki zagotavlja sofi nan-
ciranje KS na področju vseh tistih nalog, ki so na 
krajevne skupnosti prenesene, zagotavlja bolj 
policentrični razvoj vseh KS in zagotavlja tudi 
sredstva za delovanje krajevne samouprave. Z 
odlokom se želi zagotoviti tak način fi nanciranja 
krajevnih skupnosti, da nobena KS ne more pre-
jeti manj sredstev, kot bi jih dobila po sedanjem 
načinu fi nanciranja, večino KS naj bi po tem od-
loku prejela več sredstev.
In če se vrnemo na zapis v prvem odstavku tega 
članka, kako šele bi bilo neuspešno delo župana 
in njegove koalicije, če ne bi bila v tej združbi 
LDS in podžupan mag. Janez Slak.

Predsednik OO LDS Trebnje
Franc Jevnikar

Ali bo kdo odgovarjal?
V zmanjšani občini Trebnje imamo poklicnega 
župana in kar dva podžupana (DeSUS in LDS), 
pa zadeve ne gredo od rok. Star pregovor pravi: 
»Veliko babic, kilavo dete!«  Torej veliko šefov, 
občinska uprava pa prazna. Kastelic je na zadnji 
seji občinskega sveta priznal, da »Rebalansa pro-
računa ne bo, ker ga nima kdo pripraviti«. Res 
zanimivo! O zadevah čivkajo že vrabci na strehi. 
Še tiste investicije niso zaključene, ki se nadalju-
jejo iz leta 2006. Ker za deponijo Globoko do 30. 
10. 2007 niso pridobili okoljevarstvenega dovo-
ljenja, ji grozi zaprtje do leta 2009. To se je zgo-
dilo zato, ker na tem problemu ni nihče delal. 
Denar za to deponijo smo veliko let namensko 
zbirali občani in občanke občine Trebnje. Torej, 
nova, moderna deponija, pa ji grozi zaprtje! 
Cene komunalnih storitev pa bodo zbezljale! Na 
nezakonitosti delovanja nadzornega sveta jav-
nega podjetja opozarja le peščica nas svetnikov, 
vsi drugi gledajo pod mizo! Kdo lahko še naredi 
red in kdo bo za vse to odgovarjal?
Občani se čedalje bolj sprašujejo, kako je mogo-

če, da so v tem mandatu prevzeli oblast najbolj 
zagrizeni sivi botri prejšnjega partijskega režima, 
pretežno upokojeni, brez jasne vizije razvoja ob-
čine? Za vse je sicer odgovoren Kastelic, saj je 
postal njihova marioneta. Ta zlagana koalicija se 
včasih zamaje in pridejo informacije na dan. Ena 
od teh je, da je vse skupaj zakuhal Franc Žnidar-
šič (DeSUS), ideolog levih v Trebnjem, saj je Ka-
stelicu postavil pogoj, da v koaliciji mora biti 
LDS. To pa je v nasprotju s predvolilnimi oblju-
bami. Namesto da bi Kastelic sestavil koalicijo 
po meri volitev, mora poslušati Žnidaršiča. Ta pa 
kar iz Državnega zbora pošilja vabila članom 
svoje zlagane koalicije in tako nezakonito troši 
naš skupni davkoplačevalski denar.
Na zadnji redni seji občinskega sveta 15. 10. 2007 
smo svetniki postavili neverjetno veliko svetni-
ških vprašanj, ki kažejo količino občinskih pro-
blemov in so tudi dokaz, da z občinsko upravo 
nekaj ni v redu. Vprašanja lahko preberete na 
spletni strani Občine Trebnje pod:  www.trebnje.
si/si/obcina/obcinski_svet/seje/zadnja_seja/ 
V oktobru 2007 smo organizirali balinanje na 
Mirni za pokal SDS Trebnje. Zmagala je ekipa iz 
občine Mokronog-Trebelno, druga je bila ekipa 
iz Metlike in tretja ekipa Trebnjega. Po balinanju 
se je prilegel dober golaž in cviček.

Jože Povšič, 
predsednik Občinskega odbora SDS Trebnje
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SMS in Darko Krajnc zadovoljni z 
rezultatom predsedniških volitev
Lokalni odbor Stranke Mladih Slovenije 
(SMS) se pridružuje mnenju celotne stran-
ke in njenemu predsedniku mag. Darku 
Krajncu ter izraža zadovoljstvo nad rezulta-
ti po nedeljskih predsedniških volitvah, po 
katerih so volivci Krajncu zaupali 2,17 od-
stotka glasov. Rezultat ocenjujemo kot do-
ber, a ne nepričakovan, ob tem pa poudarja-
mo, da bi bil zagotovo boljši, če bi bili vsi 
kandidati deležni enakopravne obravnave v 
zasebnih oziroma komercialnih medijih. 
Ob tej priložnosti se tako SMS kot njen 
predsedniški kandidat Krajnc zahvaljujemo 
vsem volivcem za izraženo podporo in zagotavljamo, da bomo nadaljeva-
li pot, začrtano v predsedniški kampanji. Prav tako ne bomo odstopali od 
vsebin, za katere se je med kampanjo izkazalo, da so zelo pomembne ne 
le za mlade, temveč za vse slovenske državljane in državljanke.  
Tako bo SMS med drugim vztrajala pri enakosti otrok v vrtcih, ki naj ne 
bodo ločeni glede na to, ali njihovi starši lahko plačujejo vrtce ali ne. Vrtci 
morajo postati brezplačni za vse otroke, smo neomajni v SMS. V Stranki 
mladih Slovenije ne pozabljamo na zahteve po umiku pripadnikov Slo-
venske vojske iz Iraka, zahteve po cenejših stanovanjih za mlade in na 
splošno nižje najemnine stanovanj, nasprotujemo državnemu fi nancira-
nju zasebnih šol, prav tako smo proti šolninam. Vse večja socialna razslo-
jenost ni nujnost in zato ni sprejemljiva, vsi državljani bi morali imeti ena-
ke možnosti, sama država pa mora postati bolj socialno pravična. Vse, ki 
jih zanimajo teme, povezane z osamosvajanjem mladih, kakovostjo ži-
vljenja in odgovornim odnosom do okolja  in bi se radi pridružili soobli-
kovanju resne, pa vendar drugačne stranke in političnih idej, pa vabimo, 
da se nam pridružijo.

LO SMS Trebnje

Predlog za poimenovanje ulice
Na zadnji seji Občinskega sveta Občine Trebnje je svetnik Nove Slo-
venije dr. Marjan Pavlin v imenu Občinskega odbora N.Si Trebnje 
predlagal, da se ena izmed glavnih ulic ali trgov v mestu Trebnje poi-
menuje oziroma preimenuje po pokojnem trebanjskem rojaku in ča-
stnem občanu občine Trebnje, dr. Alojziju Šuštarju.
Kot utemeljitev je v pobudi zapisal, da je bil ljubljanski nadškof in slo-
venski metropolit dr. Alojzij Šuštar zagotovo človek, ki je izjemno 
zaznamoval ne le versko, ampak tudi kulturno in mednarodno podo-
bo Slovenije v zanjo odločilnem obdobju. Šuštarjeva državotvorna 
dejanja so bila izrednega pomena za nastajanje samostojne slovenske 
države in za oblikovanje njene identitete. S svojim prizadevanjem in 
nespornim ugledom je sooblikoval slovensko sodobnost v vseh nje-
nih razsežnostih. Kaj vse je naredil v svojem bogatem življenju in na 
kaj vse je vplival s svojim delom, besedo in zgledom, ni potrebno na-
števati. Vsi vemo, da je imel pokojni nadškof Šuštar izredno sposob-
nost sporazumevanja z drugače mislečimi, spoštoval je vse ljudi v 
njihovi drugačnosti. Za vidno skromnostjo se je skrivala široka raz-
gledanost; bil je osebnost, ki se je hranila iz velike notranje moči in 
samoobvladovanja. Gledal je s srcem in videl bistveno. Nikoli ni po-
zabil na svojo rodno Grmado, kjer se je 14. novembra 1920. leta rodil, 
ne na Trebnje, kjer je obiskoval osnovno šolo in se kasneje rad vračal. 
Rad je imel domače kraje in ljudi.

I. Višček
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Krajevna skupnost Svetinja je eden najbolj odmaknjenih in najbolj ljubkih 
kotičkov trebanjske občine. Če se iz Trebnjega vzpnemo čez hrib in sledimo 
asfaltirani, a ozki poti mimo Repč, bomo že po nekaj kilometrih prispeli do 
najmanjše krajevne skupnosti v občini, ki pa nudi obilo užitkov v neokrnjeni 
naravi, čudovite razglede na okoliško hribovje in umirjen tempo življenja. V 
celotni krajevni skupnosti je le 5 vasi: Svetinja, Šmaver, Gorenji Vrh pri Do-
brniču, Dolenji Vrh ter Rdeči Kal, stalno prebivalstvo pa šteje le 215 kraja-
nov. Predsednik krajevne skupnosti Svetinja je Dragotin Perpar, ki to funk-
cijo opravlja že 29. leto. Ker je upokojenec, si z ženo rada vzameta čas za 
svoj vinograd, sadovnjak ter ribnik, v katerem si je našlo dom brezštevilno 
ribje prebivalstvo ter devet precej velikih želv, z veseljem pa se odpravita 
tudi na kakšen izlet.

Gospod Perpar, dolgo že opravljate funkcijo predsednika KS. Kaj se je v 
tem času spremenilo v vaši krajevni skupnosti?
Ko sem začel opravljati svojo funkcijo, ni bilo narejenega še praktično ni-
česar. Prvi asfalt smo dobili leta 1979, od takrat pa smo poasfaltirali vse, 
razen nekaj sto metrov javne poti, ki pa jih bomo uredili še letos. V tem 
času smo uredili tudi elektriko, telefon in vodovod po vseh vaseh in do 
vseh hiš. V tem času smo imeli tri krajevne samoprispevke za asfalt, tele-
fon in vodovod ter za del mrliške vežice v Dobrniču. Letos imamo v načr-
tu še asfaltiranje celotnega preostalega območja ter okoli 1000 m2 prepla-
stitev. Z okoli 230 m asfalta bomo povezali vas Svetinja z vasjo Šahovec, 
prav tako bomo asfaltirali in razširili pot do cerkve sv. Mavricija, kar bo 
znašalo 180 do 200 m.  Nujna je tudi obnova bankin in koritnic (muld). 

Ali imate v vaši krajevni skupnosti kakšne javne objekte?
Ne, vse je razkropljeno in je v Trebnjem ali Dobrniču. V Dobrniču imamo 
podružnično šolo, župnijo, pokopališče in mrliško vežico, ostalo je v 
Trebnjem. V naši KS nimamo niti uradov niti industrije, imamo pa le eno 
trgovino in gostilno.

Katera društva delujejo v vaši krajevni skupnosti?
Pri nas delujeta Prostovoljno gasilsko društvo Vrhe ter organizacija Rde-
čega križa. Gasilsko društvo vsako leto poskrbi za zabavo krajanov, saj 
pripravijo gasilsko veselico v Gorenjem Vrhu, Rdeči križ pa pripravlja sre-
čanja starejših krajanov ter različna predavanja, ki se izvajajo v prostorih 
PGD Vrhe. Prostovoljno gasilsko društvo Vrhe ima svoje prostore v pro-
storih bivše šole.   

To območje je večinoma vinogradniško? 
Tako je, tu je veliko zidanic, saj je Šmaver, ki spada pod Vinogradniško 
društvo Trebnje, zelo priljubljen med vinogradniki, tako da ljudje prihaja-

jo sem z vseh strani, nekateri se tudi priselijo. Zidanic je verjetno že kar 
okoli 300. Poleg tega pa je območje večinoma kmetijsko. Ljudje hodijo v 
službo predvsem v Trebnje, nimamo pa niti avtobusa, razen šolskega.

Ali imate poleg vinogradništva tudi kakšno turistično zanimivost?
Po območju naše krajevne skupnosti poteka del poti Mare Rupene, kar 
bo aktualno v prihodnjih dneh, konkretno 14. oktobra, ko bo obletnica 
ustanovitve protifašistične zveze žensk in nas bodo obiskali popotniki, ki 
se bodo po tej poti odpravili proti Dobrniču. Zanimivi sta tudi cerkvici sv. 
Ane ter sv. Mavricija, imamo pa tudi lepo urejen spomenik padlim bor-
cem in žrtvam NOB v obdobju od leta 1941 do 1945. Glede cerkvice sv. 
Mavricija smo imeli obisk z občine, obiskal nas je župan ter občinski sve-
tniki, ki so si ogledali cerkvico, ki jo pripravljamo za obnovo. Ogled pa 
smo imeli tudi s strani Zavoda za kulturno dediščino. Verjetno bo sprejet 
tudi odlok o zaščiti območja okoli cerkvice, saj je zares zanimiva in zelo 
stara, prvič je bila omenjena okoli 1640. Na žalost sedaj propada, vendar 
se zelo trudimo, da bi se to spremenilo. Glede zanimivosti bi omenil še 
kraške jame, ki so tudi zelo zanimive in vredne ogleda.

V kakšnih odnosih ste z občino in v krajevni skupnosti?
Letos moram občino kar malo pokritizirati zaradi počasnega dela pri 
programih za asfaltiranje, saj bo kmalu zima, mi pa moramo še letos asfal-
tirati planirane dele cest in urediti bankine ter koritnice. Sedaj je le bil 
sprejet izvajalec asfalterskih del za občino Trebnje, zato mislim, da se bo 
tudi to uredilo. 
V krajevni skupnosti pa so odnosi dobri, tudi v svetu krajevne skupnosti 
vseh sedem članov dobro sodeluje in smo enotni in povezani pri delu za 
dobrobit naše krajevne skupnosti.

Katarina Zupančič

Življenje v krajevni skupnosti Svetinja 
Intervju z Dragotinom Perparjem

Dragotin Perpar
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Lončarska 
delavnica
Na Mali Loki se je v petek, 9. no-
vembra,  v organizaciji trebanjske 
območne izpostave Javnega skla-
da RS začela nadaljevalna lon-
čarska delavnica za odrasle. Na 
treh srečanjih bo 9 udeleženk z 
mentorico Vesno Majes iz Do-
lenjskih Toplic izdelalo izdelke 
uporabne keramike, ki bodo po 
zaključku delavnic ostali v lasti 
avtoric.   

Besedilo in foto: M. F  

Ex tempore 2007
Društvo za napredek HRIBOVEC 
Rihpovec je že četrto leto pripravi-
lo slikarski ex tempore. Lepote in 
zanimivosti Rihpovca je upodablja-
lo 18 ljubiteljskih slikarjev. Letošnjo 
prireditev je pripravljalni odbor 
obogatil z mozaikom. Mentorica 
Marija Udovč je svoje znanje ves 
dan prenašala na šest »učencev«. Z 
društvom že drugo leto sodeluje 
kipar samorastnik, Ivan Pirnovar s 
Čateža. Pod njegovimi rokami je 
nastala prava umetnina v kamnu, 
ki  že stoji ob vaški luži pri igrišču. Pred leti je Stane Novak iz Trebnjega iz lesa ustvaril kmečko ženo 
s košem, ki smo jo poimenovali Pavla. Vaščan Ciril se je pošalil, da se mu je Pavla zdela zelo osamlje-
na, zato je za njeno družbo ustvaril dve podobi iz lesa. Da les nudi neizčrpne možnosti ustvarjanja, 
je dokazal predsednik nadzornega odbora društva, ki je izdelal in polepšal z napisi klopi, namešče-
ne ob igrišču. Za prvovrstno presenečenje je poskrbel Zvone z Mirne. Iz siporeksa je izdelal podobo 
keliha, ki ga objema roka in znak enega od sponzorjev društva.
Zaključna slovesnost je pridobila na veljavi s prisotnostjo povabljenih gostov, med njimi trebanjske-
ga župana Alojza Kastelica, poslanca Državnega zbora mag. Franca Žnidaršiča, predstavnice JSKD 
enote Trebnje Mojce Femec in častnega člana mag. Štefana Velečiča. Člani društva smo pripravili 
kulturni program z recitacijama in skečem Zamenjam ženo, nastopili pa so tudi člani Društva har-
monikarjev iz Mirne Peči. 

Društvo za napredek HRIBOVEC Rihpovec

Koncert skupine Cantamus 

Vokalna skupina Cantamus iz Šentruperta je v soboto, 3. novembra, v TVD Partizan na Mirni 
izvedla koncert s spremljevalno instrumentalno skupino. Pevke in instrumentalisti so se zelo 
potrudili in koncert uspešno in kvalitetno izvedli, hvaležna in številna publika pa jih je med in 
po koncertu nagradila z bučnim aplavzom. 

Besedilo: M. F., foto: Aleš Leban

Piramida
Arhitekt Damjan Popelar (pri nas poznan že po 
opletenih vrbah) je tokrat ob pomoči številnih 
prostovoljcev in v organizaciji Društva Zagon 
iz Tržišča  zgradil okrog osamljene hruške na 
Griču nad Bičem piramido iz smrekovih sušic, 
katere otvoritev je potekala v soboto, 27. okto-
bra 2007. 

Strokovno o nastanku piramide je spregovoril 
dr. Marko Marin. Spregovoril je tudi župan ob-
čine Trebnje, Alojzij Kastelic, tudi v vlogi glav-
nega pokrovitelja projekta. V kulturnem pro-
gramu so sodelovale Ragle iz Trebnjega ter etno 
skupina Jararaja iz Ljubljane. Piramida bo stala 
do decembra prihodnje leto. V tem času naj bi 
se zaključil cikel štirih letnih časov. Glavni na-
men piramide, kot je povedal arhitekt Popelar 
je, narediti prostor uporaben in na kraj privabiti 
čimveč ljudi. 

Besedilo: M. F.

Ustvarjalne delavnice
23. oktobra smo imeli na Podružnični šoli Do-
lenja Nemška vas ustvarjalne delavnice, ki so 
bile namenjene otrokom in staršem. Najprej 
smo si ogledali lutkovno igrico z naslovom Ne-
koč je bila … Na koncu pravljice nas je Miška 
povabila v delavnice. Najbolj obiskana je bila 
raziskovalna delavnica, v kateri smo izdelali 
vsak svoj vulkan. Seveda smo navodila za izde-
lavo vulkana odnesli tudi domov. V glasbeni 
delavnici smo peli pesmico o mali miški in jo 
spremljali z orehovimi lupinami. Seveda smo si 
z veseljem izdelali priponko MIŠKO. V likovni 
delavnici pa smo dali prosto pot naši domišljiji. 
Nastala so prava jesenska drevesa.
Zabavno in ustvarjalno popoldne nam je hitro 
minilo. Svoje izdelke smo odnesli domov, da jih 
pokažemo še ostalim otrokom. Želimo si še več 
zabavnih popoldnevov in druženja.
Mladi ustvarjalci

PŠ Dolenja Nemška vas
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90 let Marije Avguštinčič
10. oktober je bil v krajevni skupnosti Račje selo prav poseben dan. Roj-
stni dan je praznovala naša najstarejša krajanka Marija Avguštinčič, doma 
iz Male Ševnice.  Predstavnice KORK Račje selo se zavedamo, da prija-
teljstvo ohranjajo majhne pozornosti, zato smo se odločile, da našo gospo 
obiščemo prav na njen 90. rojstni dan. 

Rojena je bila na Sajenicah pri Mirni med 1. sv. vojno in kar hitro ji je ži-
vljenje zadalo prvo bolečino. Stara je bila koma 14 dni, ko ji je umrl oče. 
Imela je še dva brata in sestro. Že v  zgodnjem otroštvu je začela služiti 
denar s sajenjem smrekic okrog mirnskega gradu in z delom pri »knapih« 
v Gorenji vasi, kjer je sejala premog. Težki časi vojne so ji pred njenimi 
očmi kazali grozljivo ubijanje in požiganje. Življenje si je lepšala s prepe-
vanjem in bila pevka v cerkvenih zborih kar v štirih župnijah. V župnišču 
je preživela kar nekaj let kot kuharica pri župniku. Leta 1953 se je primo-
žila na Malo Ševnico. Rodila je dva otroka in njena hči Marija še vedno 
zelo lepo skrbi zanjo. Imeli so tudi svoj vinograd, za katerega je trdo gara-
la. Resnično je bila pridna ženska, saj je zelo veliko pomagala tudi pri dru-
gih ljudeh. Njeno dobroto potrjuje tudi 32-letno sodelovanje v odboru 
Rdečega križa. 
Še vedno ima zelo dober spomin, zdravo živi, spremlja aktualne dogodke 
po televiziji, je v stiku z naravo. 
Naši slavljenki Mariji želimo, da še naprej ostane tako dobrovoljna in naj 
ji zdravje še tako dobro služi. 

KORK Račje selo

Strokovna ekskurzija po Franciji

Združenje malih sirarjev Slovenije je organiziralo enotedensko strokov-
no ekskurzijo po Franciji, ki je potekala konec oktobra. Ogledali smo si 
sirarne, kjer so kmetje združeni v manjše zadruge, v katerih odkupljeno 
mleko predelajo v sire in jih prodajajo v lastnih prodajalnah. Odpeljali 
smo se v Savojo in si ogledali muzej sira Reblochon, ki je specifi čen za to 
pokrajino. V sirarski šoli pa smo si ogledali celoten postopek predelave 
mleka v različne francoske sire.
Ekskurzija je bila poučna in zanimiva. Slovenski mali sirarji si želimo obo-
gatiti naše dosedanje znanje pridelave sirov, zato v bližnji prihodnosti na-
črtujemo tečaj pod vodstvom priznanih francoskih sirarjev.

Nada Marn

Peti Pohod po poti 
Mare Rupene
KTD Dobrnič je v sodelovanju z Društvom Dobrnič organiziralo že 5. 
pohod po kraku evropske pešpoti E7 poimenovanem Pot Mare Rupe-
ne, ki poteka iz Dolenjskih Toplic preko Ajdovske planote, Globodola 
do Dobrniča in naprej preko Lisca do Žužemberka. Letos se je pohoda 
udeležilo 96 ljudi, od tega se je večji del pohodnikov odločilo za krajšo 
12 km trajajočo pot iz Žužemberka do Dobrniča. Pohodniki so se usta-
vili pri spomeniku NOB v Žužemberku, prehodili vasi Cviblje in Reber 
in se nato ustavili pri družini Maver v vasi Vrtače. Nato jih je pot vodila 
do vasi Volčje Jame, kjer je družina Bukovec za vse pohodnike pripra-
vila domače dobrote. Po daljšem odmoru so pohodniki krenili proti 
vinogradniški gorici Lisec, kjer so jih pogostili člani Vinogradniškega 
društva Lisec. Nato je sledil spust po gozdni poti in že so bili v Dobrni-
ču na prireditvi Srečanje protifašistične ženske zveze, katerih prva se-
kretarka je bila Mara Rupena. 
V Dobrniču so si lahko obiskovalci v kulturnem domu ogledali spo-
minsko sobo 1. kongresa Slovenske protifašistične ženske zveze, razsta-
vo likovnih del ter predstavitev nagrajenega projekta osnovnošolcev iz 
Dobrniča Teče mi, teče vodica o vodnih virih v Dobrniški dolini, cer-
kev sv. Jurija in druge zanimivosti v kraju. 
Pot Mare Rupene je bila zasnovana v letu 2003, kot trajen spomin na 
umrlo Maro Rupena (častno občanko občine Trebnje), ki je bila neu-
morna aktivistka za izboljšanje položaja kmečkih žensk in razvoj slo-
venskega podeželja, posebej manj razvitih območij Dolenjske. Po njeni 
zaslugi je bil prav na območju KS Dobrnič izpeljan odmeven FAO pro-
jekt za razvoj kmetijstva in podeželja (1985-1988), ki je pripomogel k 
izboljšanju infrastrukture Dobrniške doline, odstranjevanju kamenja s 
kmetijskih zemljišč in drugim investicijam na tem območju.  

Matjaž Glavan, KTD Dobrnič
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Hospic - društvo za pomoč 
neozdravljivo bolnim in 
njihovim svojcem
Joži Štrempfelj je vodja Iniciativnega odbora slovenskega društva Hospic 
občine Trebnje, ki je sredi oktobra organiziral uvodni seminar za vse, ki bi 
želeli postati prostovoljci v društvu Hospic, ki nudi pomoč neozdravljivo 
bolnim, umirajočim in njihovim svojcem. V januarju bo sledilo izobraževa-
nje, ki bo prostovoljce usposobilo za delo v okviru društva Hospic. Na izo-
braževanje se lahko še vedno prijavite, udeležijo pa se ga lahko tudi tisti, ki 
ne bi delali kot prostovoljci, a bi radi o tovrstni pomoči vedeli več.

Kaj je Hospic?
Slovensko društvo Hospic je humanitarna, versko neopredeljena, nevla-
dna in nepridobitna organizacija, ustanovljena leta 1995 pod vodstvom 
dr. Metke Klevišar. S svojimi območnimi odbori deluje po določenih kra-
jih Slovenije. Hospici so že v srednjem veku zagotavljali onemoglim lju-
dem hrano in prenočišče, danes pa Hospic nudi celostno oskrbo neoz-
dravljivo bolnim in pomoč svojcem. Poslanstvo društva je prisluhniti 
duhovnim, psihosocialnim in fi zičnim potrebam umirajočih bolnikov in 
njihovih svojcev. Z izkušenim timom v ustvarjenem zaupanju in odprtem 
odnosu poskuša zadovoljiti sleherno potrebo. Prizadeva si za čim bolj ka-
kovostno življenje umirajočega bolnika do njegovega zadnjega trenutka. 
Po izgubi bližnje osebe nudi oporo žalujočim. Društvo z različnimi pri-
stopi spreminja odnos do umiranja, smrti in žalovanja v slovenski družbi. 
V ta namen usposablja strokovne delavce, laike in prostovoljce. Izdaja 
strokovno literaturo in organizira učne delavnice.

Kako ste se vi srečali z društvom Hospic?
Do Hospica in dela na tem področju sem čutila neko posebno željo že od 
vsega začetka spoznanja Hospica. Po srečanju z dr. Klevišarjevo sem ča-
kala na priložnost, da bo usposabljanje za delo v Hospicu v občini Trebnje 
ali Grosupljem, pa očitno ni bilo dovolj zanimanja. Zato sem se kot večle-
tna prostovoljka in voditeljica skupine starih ljudi za samopomoč, preko 
revije Prepletanje, povezala s slovenskim društvom Hospic v Ljubljani. 
Udeležila sem se 40-urnega usposabljanja za prostovoljce in spoznala, da 
Hospic pomaga ljudem samo tam, kjer so ustanovljeni območni odbori 
slovenskega društva Hospic. Ti pa so trenutno v Ljubljani, Mariboru, Ve-
lenju, Celju, zgornji Gorenjski, Murski Soboti in na Koroškem. To torej 
pomeni, da vsa Dolenjska nima niti enega območnega odbora tega dru-
štva, ki bi nudilo brezplačno pomoč neozdravljivo bolnim ljudem. Kot 
prostovoljka v Domu starejših občanov Trebnje sem se o potrebi in po-
moči Hospica pogovarjala z direktorico doma gospo Majdo Ivanov, ki je 
bila za ustanovitev območnega odbora slovenskega društva Hospic v 
Trebnjem zelo navdušena in pripravljena nuditi vso možno podporo.
V septembru smo v DSO Trebnje organizirali skupaj s slovenskim dru-
štvom Hospic prvo srečanje, kjer je predsednica društva gospa Tatjana 
Žargi predstavila pomen paliativne oskrbe in pomen društva. Ustanovili 
smo iniciativni območni odbor Slovenskega društva Hospic občine Treb-
nje. Sledilo je drugo in tretje srečanje, nato je bil organiziran uvodni semi-
nar pred začetkom usposabljanja prostovoljcev z naslovom Kako bole-
zen, nesreča, starost in smrt spremenijo življenje. 

Kdo je pravzaprav primeren, da je prostovoljec v društvu Hospic?
Prostovoljec lahko postane vsak polnoleten državljan, ki čuti, da bi rad 
pomagal neozdravljivo bolnim, umirajočim in njihovim svojcem. Pred-
hodna izobrazba ni pomembna. Usposabljanje zajema 11 srečanj, enkrat 
tedensko v popoldanskem času. Še posebej pa je zaželeno, da se z delova-
njem in načeli Hospica seznanijo vsi, ki se srečujejo z umirajočimi in nji-
hovimi družinskimi člani, kot so zdravstveni delavci, socialni delavci, psi-
hologi, pedagogi, duhovniki … Ozaveščenost o takih izkušnjah je tudi 
priložnost za osebno rast. 

Kaj vse obsega izobraževanje?
Vsak, ki želi postati prostovoljec Hospica, mora najprej opraviti 40-urni 
tečaj usposabljanja. Na uvodnem seminarju so bili predstavljeni načini 
prostovoljnega dela, želene lastnosti prostovoljcev, kaj zajema celostna 
oskrba Hospic ter odnos do življenja in smrti ter umiranja kot del našega 
življenja. Izobraževanje bo v obliki delavnic in predavanj predvidoma po-
tekalo v januarju, udeležijo se ga lahko tudi tisti, ki bi kakorkoli želeli sode-
lovati v društvu. Več informacij lahko dobite na telefonski številki 041 528 
913 ali na elektronskemu naslovu strempfelj@volja.net

Valerija Š. Jarm 

Joži Štrempfelj

Sozvočenja 2007
Mirnski ženski pevski zbor Zimzelen z zborovodjem Stanetom Peč-
kom se je 20. oktobra udeležil tematskega tekmovanja v okviru slo-
venskih regijskih koncertov pod skupnim naslovom Sozvočenja 
2007, ki ga je za dolenjsko, belokranjsko in posavsko regijo pripravila 
brežiška območna izpostava Javnega sklada RS za kulturne dejavno-
sti. V viteški dvorani Posavskega muzeja Brežice so Zimzelenke soli-
dno izvedle 15-minutno zgodbo, ki jo je pripravil Stane Peček, pove-
zovala pa sta jo Vesna Lamovšek in Tilen Meglič. 

Besedilo in foto: Mojca F.
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Ustvarjalne delavnice 
za otroke in starše 
Občine Trebnje, Mokronog-Trebelno in Šentrupert ter Društvo za 
zdravje in sožitje v družinah Trebnje so v okviru projekta Trebnje, 
zdrava občina dobrih medčloveških odnosov oktobra organizirale 
ustvarjalne delavnice. Na ogled lutkovne igrice ter zabavno in 
ustvarjalno popoldne so bili vabljeni predšolski in šolski otroci ter 
njihovi starši.
Učiteljice in vzgojiteljice z OŠ Mokronog smo obiskali otroke Tre-
belnega, Šentruperta, Sela Šumberka, Šentlovrenca in Nemške vasi. 
Povsod so nas pričakali radovedni in nestrpni pogledi. Lepo je bilo 
videti, da so se tako otroci, kot tudi njihovi starši, vabilu odzvali v 
velikem številu. 
Lutkovna igrica Nekoč je bila … je pritegnila pozornost malih in 
velikih radovednežev, saj smo se lutkarice in lutke na hudomušen 
način izmenjavale na odru in k sodelovanju povabile prav vse obi-
skovalce. Ob zaključku predstave glavna junakinja, mala miška, 
navdušeno povabi gledalce in gledalke naj se ji pridružijo v ustvar-
jalnih delavnicah.

V raziskovalni delavnici smo izdelovali vulkane iz gline, ki so na 
koncu tudi resnično izbruhnili. V ustvarjalni delavnici smo iz moos 
gume izdelovali izdelke z motivom male miške. V likovni delavnici 
smo ustvarjali jesensko drevo iz papirja in pravih, posušenih listov 
dreves. V glasbeni delavnici pa smo se ob umirjeni zgodbi Potova-
nje z oblačkom sprostili, nato pa se naučili prepevati pesem Mala 
miška, izdelali glasbila iz orehovih lupinic in z njimi spremljali naše 
petje.

Apolonija Kralj Zupančič

Psi so naši prijatelji 

V začetku oktobra je bila družabna prireditev na vadišču Kinološkega 
društva Mirna, ob tem tudi žegnanje vadišča in psov, ki so jih  vodniki in 
ostali lastniki pripeljali na prireditev. Vzdušje na prireditvi je bilo prijetno 
in prijateljsko, vodniki so lahko izmenjali svoje izkušnje s štirinožci, psi pa 
uživali v rasposajenem rajanju in spoznavanju ostalih psov.  Trebanjski 
župnik Miloš Košir, ki je opravil blagoslov, je vodnikom namenil tudi ne-
kaj vzpodbudnih besed za nadaljnje delo s psi. Vse navzoče pa so prišli 
pozdravit tudi predsednica KS Mirna Barica Kraljevski, župan občine 
Trebnje Alojzij Kastelic in predstavnik civilne zaščite v občini Trebnje 
Dušan Mežnaršič. 
Jesenski del šolanja psov se bliža h koncu, kar pa ne pomeni, da se delo v 
društvu končuje. Novembra se člani društva pripravljamo na razstavo, ki 
se je bodo udeležili rodovniški psi. 22. novembra ob 19. uri bo v gasilnem 
domu na Mirni organizirano predavanje, ki ga bo izvedla Veterinarska 
postaja Trebnje, in predstavitev dela psa reševalca, ki ga bo predstavil 
Dreža, sicer vodnik psa reševalca. 
V našem društvu se vedno kaj dogaja, zato vabimo vse, ki bi radi kaj več 
izvedeli o  šolanju psov, da se nam pridružite osebno ali pa na novi spletni 
strani: kd-mirna.net.

Kinološko društvo Mirna

Vesel sem Mirnčan
8. tekmovanje Vesel sem Mirnčan bo potekalo v soboto, 8. decembra 
2007.  Predtekmovanje harmonikarjev se bo dogajalo od 14. ure dalje v 
domu TVD Partizan na Mirni, tekmovalni del z razglasitvijo rezultatov 
pa ob 18. uri v športni dvorani OŠ Mirna. Prireditev bosta vodila Petra 
Krnc in Niko Borštnar. Predtekmovanje in tekmovanje bo potekalo v 
treh različnih starostnih kategorijah: kategorija A do 14. leta starosti, 
kategorija B od 15. do 25. leta in kategorija C od 25. leta dalje. 
Prijave na predpisanih obrazcih za tekmovanje zbira JSKD OI Trebnje, 
Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje, do 3. decembra 2007 ali po faksu na št. 
07 348 12 51.  Predprodaja vstopnic (vsaka vstopnica prinaša srečo) po 
7 € za odrasle in po 4 € za otroke bo v gostilni Bukovec na Mirni, v go-
stilni Meglič v Trebnjem in v pisarni JSKD OI Trebnje. INFO: Niko 
Borštnar 041 843 448 ali JSKD OI Trebnje 07 348 12 50.
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Talenti se predstavijo

Ker so v KTD Dobrnič pri mladih opazili potrebo po predstavljanju in 
prikazovanju njihovih umetniških sposobnosti, so v letošnjem letu že 
drugič organizirali prireditev Talenti dobrniške doline. Na prireditvi, ki jo 
je vodil Matjaž Glavan, so se predstavili številni mladi glasbeni poustvar-
jalci in slikarska umetnica. Tako kot na prvi prireditvi, so tudi v letošnjem 
letu prevladovali narodnozabavni toni. Tako so s harmoniko nastopili 
Aleš Smolič, Peter Makše, Aleš Makše, Nives Anžlovar in brata Uroš in 
Blaž Bobnar, ki sta nastopila tudi s kitaro. Za zabavne ritme je poskrbela 
Jasna Kastigar in družina Smolič, ki je z mamo in štirimi otroki navdušila 
tudi z duhovnimi pesmimi. Na prireditvi se je s svojimi slikami predstavi-
la tudi Anja Vehar, nadobudna mlada slikarka. Ob koncu prireditve so 
nastopajoči še skupno zapeli razvnetemu občinstvu, ki kar ni dovolilo, da 
bi se prireditev zaključila. S tem smo ustvarjalci te prireditve dobili doda-
tno potrditev in nov zagon za organizacijo takih in podobnih prireditev v 
Dobrniču. Posnetke s prireditve si lahko ogledate tudi na svetovnem sple-
tu http://youtube.com/group/talentidobrnic, kjer si lahko za popestritev 
ogledate tudi fi lm ZLATA RIBICA, ki je nastal na pobudo Simona Peko-
lja iz Vrbovca pri Dobrniču.

Matjaž Glavan, KTD Dobrnič

Izvajanje Programa razvoja 
podeželja RS za obdobje 
od 2007 do 2013
Pričela se je kampanja v zvezi z izvajanjem ukrepov Programa razvo-
ja podeželja RS za obdobje od 2007 do 2013. Ukrepi se bodo izvajali 
v okviru dvoletnih proračunov RS. Večino razpoložljivih sredstev iz-
haja iz evropskih razvojnih skladov. Sledijo sredstva RS. Občina 
Trebnje zagotavlja sredstva za manj zahtevne projekte z lokalnim po-
menom. Največ sredstev lahko upravičenci uveljavijo iz državnih 
razpisov. 
Prvi razpis Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja za posoda-
bljanje kmetijskih gospodarstev je bil že objavljen, sledi pa še vrsta 
razpisov na sledeče ukrepe: 

1. Usposabljanje za delo v kmetijstvu in gozdarstvu
2. Pomoč mladim prevzemnikom kmetij
3. Zgodnje upokojevanje kmetov
4. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
5. Povečanje gospodarske vrednosti gozdov
6. Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom
7. Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in 

prilagoditvijo kmetijstva
8. Sodelovanje kmetijskih proizvajalcev v shemah kakovosti hrane
9. Podpora skupinam proizvajalcev, pri dejavnostih informiranja in 

pospeševanja prodaje za proizvode, ki so vključeni v sheme 
kakovosti hrane

10. Podpore za ustanavljanje in delovanje skupin proizvajalcev
11. Diverzifi kacija v nekmetijske dejavnosti 
12. Podpora ustanavljanju in razvoju mikro podjetij
13. Obnova in razvoj vasi
14. Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja
15. Ukrep Leader
 
Za prijavo na razpise je potrebno dosledno upoštevati razpisne pogo-
je. Vsak mora imeti jasno vizijo razvoja, ki se odraža tudi v poslov-
nem načrtu. Vse investicije morajo imeti veljavno izvedbeno doku-
mentacijo, kamor sodi gradbeno dovoljenje, lokacijska informacija in 
druga upravna dovoljenja. Vlagatelji morajo izpolnjevati vse veljavne 
standarde ali pa mora z investicijo zagotoviti novo uvedene standar-
de. Glede na raznovrstnost ukrepov pozivamo občane, da se poslu-
žujejo napotkov, ki jih lahko dobijo na strokovnih institucijah, zadol-
ženih za posamezno področje. Običajno so področja pristojnosti 
posameznih institucij prepletena, zato je potrebno informacije med-
sebojno dopolniti. 

Institucije, ki so zadolžene za posamezno strokovno področje sveto-
vanja, so:
1. KGZ Novo mesto, Šmihelska 14, Novo mesto in Temeniška pot 1, 

Trebnje, za vprašanja na področju kmetijstva.
2. Zavod za gozdove Slovenije, Gubčeva 15, Novo mesto in Baragov 

trg 5, Trebnje, za vprašanja na področju gozdarstva
3. Občina Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje, za vprašanja s področja 

gospodarstva, družbenih dejavnosti, okolja in energije
4. Zavod za zaposlovanje, Trdinova 10, Novo mesto in Baragov trg 

1, Trebnje, pri  ustanavljanju in razvoju mikro podjetij
5.  Razvojni center Novo mesto, Ljubljanska 26, Novo mesto, s 

področja LIDER
6. Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine, Seidlova cesta 1, 

Novo mesto, s področja ohranjanja in izboljševanja dediščine 
podeželja

 Občina Trebnje
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Reševalne vaje na OŠ Trebnje
Občinski štab civilne zaščite Trebnje in dolenjske gasilske zveze so v okviru oktobra – meseca po-
žarne varnosti pripravili vajo zaščite in reševanja »Evakuacija v OŠ Trebnje«. Vaja se je odvijala na 
osnovni šoli, ki naj bi jo potres z močjo 8. stopnje po potresni lestvici in z epicentrom v Trebnjem 
najhuje prizadel. Z vajo so želeli preveriti, kako bi ob dejanskem potresu čim hitreje spravili okoli 
700 učencev in prek 100 zaposlenih na varno. Ker bi tako močan potres zajel celotno občino, s či-
mer bi bila domača prostovoljna gasilska društva hudo obremenjena, so preizkušali tudi, kako hitro 
bi dobili pomoč iz gasilskih zvez Novo mesto in Šentjernej. 

(Besedilo in foto: Ž. Z.)

Klicu na pomoč se takoj odzovejo najbližja 
prostovoljna gasilska društva.

Izgubljene so iskali s pomočjo izurjenih psov.

Zaradi neupoštevanja navodil se nekateri 
zastrupijo, zaradi skokov skozi okno z višine 
2 metrov pa pride tudi do poškodb.

V kuhinji pride do kratkega stika, s tem pa 
do eksplozije in požara v kuhinji in v 
osrednjem delu šole

Zaradi porušenih stopnic in močnega dima 
na požarnih stopnicah ostanejo nekateri 
ujeti v učilnicah.

Z glasom in orglicami
KUD Arti Mala Loka je zadnji petek v oktobru pod grajsko streho uspešno spravil še zadnjo leto-
šnjo prireditev v okviru grajskih večerov. Tokrat so ga poimenovali Z glasom in orglicami in ga 
oblikovali skupina Kosci (trije orgličarji in harmonikar), Marjan Urbanija (orgličar) in Matija Cerar 
(klaviature) ter ženski pevski zbor Zimzelen z Mirne z Vesno Lamovšek in Tilnom Megličem (samo 
za to zgodbo)  pod vodstvom Staneta Pečka ter povezovalcem Matejem Mlakarjem. Nad obiskom 
organizator ni mogel biti ravno navdušen, vendar je opravičilo iskal v deževnem vremenu. 
V splošnem pogledu so bili grajski večeri lepo obiskani, kar je zagotovo vzpodbuda organizatorju za 
tovrstne prireditve v prihodnjem letu. 

Besedilo in foto: M. F. 

Delavnice za mlade
Center za izobraževanje in kulturo Trebnje 
bo novembra organiziral brezplačne delav-
nice za mlade, stare med 15 in 29 let. Gre za 
projekt, ki ga sofi nancira Občina Trebnje in 
s katerim bomo mladim omogočili aktivno 
in kakovostno preživljanje prostega časa. 
Prva delavnica, ki bo potekala v soboto, 17. 
11., dopoldne, bo računalniška – udeleženci 
se bodo naučili izdelati spletno stran. Na 
drugi delavnici, ki bo potekala v petek, 23. 
11., od 17. ure naprej, pa bodo ob ogledu ak-
tualnega fi lma skupaj s strokovnjaki sprego-
vorili o pomenu človeških vrednot v 21. 
stoletju. Ker je število udeležencev na delav-
nicah omejeno, vsi zainteresirani pokličite 
CIK Trebnje (telefon: 07 34 82 103), kjer se 
boste lahko prijavili oz. dobili potrebne in-
formacije. Lepo vabljeni!

CIK Trebnje

Imeti svojo občino
Zakaj pa ne? Spremljamo sosednji občini 
Šentrupert in Mokronog-Trebelno, vidimo 
njihove uspehe in obžalujemo, ker smo 
ostali v občini Trebnje. Imamo skoraj vse 
zahtevane pogoje. V samostojni občini bi 
zadeve reševali sami in hitreje, sedaj pa le 
poslušamo obljube, životarimo in spre-
mljamo vsestranski napredek Trebnjega.
Vodstvo KS je sposobno in se trudi po svo-
jih močeh, a na žalost brez vidnega napred-
ka. Verjamem, da je to vodstvo sposobno 
predstavljati Občinsko upravo Mirne, ki bi 
uspešno razpolagalo tudi s fi nančnimi 
sredstvi … Lepo je biti na svoji zemlji go-
spodar, potem tudi ne bi bilo več kritike o 
fi nančnem izkoriščanju.

Ivan Urbančič
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Predstavitev ŠD Trimko
V Trebnjem je septembra začelo delovati Športno 
društvo Trimko, ki se ukvarja s športno vadbo naj-
mlajših. Njihovi člani so otroci od 4. do 9. leta staro-
sti. Za kratko mnenje smo povprašali predsednika 
ŠD Trimko Marka Tomiča.

Kako je prišlo do ustanovitve športnega društva?
V Trebnjem se je čutil primanjkljaj športnih dejavnosti za otroke v tej 
starostni skupini. Še posebej so možnosti omejene dekletom. Zato sva 
skupaj z Romanom Šavričem, s katerim sva sodelavca pri ŠD Trimko, 
odločila, da poskusiva poskrbeti tudi za otroke te starostne skupine. 

Kako poteka vadba in koliko otrok vadi v športni šoli? 
Vadba poteka v treh skupinah ob torkih, četrtkih in petkih. Vsaka sku-
pina ima vadbo dvakrat tedensko po eno uro. Vsebine vadbe so različ-
ne, poudarek je na pridobivanju motoričnih sposobnosti otrok. Po teh-
tnem premisleku sva z Romanom naredila načrt vadbe, ki se mesečno 
spreminja od gimnastike, atletike, plavanja, igre z žogo, ipd. V društvu je 
trenutno vpisanih 40 otrok, s čimer sva presegla najina pričakovanja.

Kakšne so vajine izkušnje z delom v športu? 
Sam sem aktivno treniral atletiko in gimnastiko, nato pa sem se posvetil 
študiju,  vpisan sem v 1. letnik doktorskega študija na Fakulteti za šport. 
Kot trener in terapevt sem deloval v KK Ježica, nato v KK Union Olim-
pija in sedaj že tretje leto kot trener in terapevt v RK Trimo Trebnje. Tu 
sem spoznal tudi sodelavca Romana Šavriča, ki ga Trebanjci verjetno 
dobro poznate, saj je bil dolgoletni kapetan RK Trimo Trebnje, repre-
zentant Slovenije in udeleženec olimpijskih iger v Sydneyu, sedaj pa je 
trener v rokometnem klubu.

Kakšni so načrti za prihodnost?
Glede na odziv otrok v trebanjski občini nameravava dejavnost razširiti 

WWW.E-KNJIGARNA.SI
Bližajo se božièno - novoletni prazniki. Obdarite vaše 
najbližje z odliènimi izdelki in naše spletne trgovine!

Privošèite si navdihujoèe knjige slovenskega 
motivacijskega trenerja Roya Goreye: 

Priporoèamo vam tudi:

Na voljo imamo tudi ostale odliène knjige s 
podroèja osebne in duhovne rasti priznanih 
slovenskih in tujih avtorjev!

 SRÈNE ZGODBE
 VEÈ DAŠ, VEÈ IMAŠ!
 ŽIVLJENJSKI DIAMANT

 UNIKATNE CVETLIÈNE VOŠÈILNICE

  , 

 

POMEMBNO! poštnina brezplaèna

darilo

Ob naroèilu knjig Roya Goreye je

zraven pa dobite tudi - e-knjigo Tam, kjer je volja, tam je pot.

Za ter obišèite našo 

spletno knjigarno ali pa nas poklièite na telefon

  

 . 

naroèilo knjig  prijavo na teèaj Psihoretorike

051-605-717

Teèaj javnega nastopanja PSIHORETORIKA ponovno v Trebnjem!

Zaèetek teèaja - 5. 12. 2007, ob 17.00 uri, na CIK-u Trebnje.

tudi izven trebanjske občine. V načrtu imava tudi organizacijo zimskih 
in poletnih kampov za otroke. Otrokom bova še naprej ponujala poleg 
razvoja različnih motoričnih sposobnosti tudi obilo zabave, igre, smeha 
in medsebojnega druženja, kar je tudi osnova vsakega športnega udej-
stvovanja.
Športni pozdrav, 

ŠD Trimko, Marko Tomić, predsednik društva

Letni koncert Zagriških fantov
Zagriški fantje (12 pojočih mož) ob zborovodji Ladu Stoparju, so v 
soboto, 3. novembra, pripravili v čateškem kulturnem domu letni 
koncert, ki so ga popestrili z domačim mešanim pevskim zborom 
Kres pod vodstvom Katje Jarm.  Kot zanimivost zbora naj navedemo, 
da je njihova povprečna starost 77 let in da je najstarejši pevec pred 
kratkim praznoval 95. rojstni dan. Predstavili so se s kar 13 skladbami, 
ki so pokazale njihovo redno in prizadevno delo. Kljub letom se ne 
dajo in vztrajno negujejo in ohranjajo pevsko tradicijo.  

Besedilo in foto: M.  F. 
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Dekanijski misijon 
Od 18. novembra do 16. decembra bo potekal dekanijski misijon v de-
kaniji Trebnje v župnijah: Trebnje, Šentlovrenc, Veliki Gaber, Čatež – 
Zaplaz, Mirna, Dole, Sveti križ – Gabrovka, Šentrupert, Mokronog, 
Trebelno, Tržišče, Šentjanž, Boštanj. 
Več informacij: http://dekanija-trebnje.rkc.si/

Izlet v božičnem času za otroke
Turistično društvo Trebnje obvešča starše osnovnošolskih otrok (v sta-
rosti od 8 do 13 let), da prijavijo svoje otroke na izlet v času božično-
novoletnih praznovanj.
Izlet, na katerem si bodo otroci lahko ogledali lepote Slovenije, bo v 
soboto, 15. 12 2007. Želja Turističnega društva je, da se na izlet prijavijo 
predvsem otroci, katerih starši zaradi slabih dohodkov ne morejo omo-
gočiti prijetnih dogodkov ob novem letu. Ker je število otrok v avtobu-
su omejeno, bomo pač sprejemali prijave le toliko časa, da se bo avto-
bus »napolnil«. Pohitite. O točnem času odhoda boste obveščeni na 
podlagi vaših prijav.  Svojo prijavo lahko pošljete pismeno na Turistično 
društvo Trebnje, Baragov trg 1, Trebnje ali pa po telefonu: Biserki na št. 
031 361 355 ali Dušanu na št. 031 366 449 oz. 3481 116.

M.D. 

Dobrote podeželskih žena
Društvo podeželskih žena Tavžentroža, KO Trebnje prireja razstavo 
Dobrote podeželskih žena. Otvoritev razstave bo v soboto, 17. 11. 2007, 
ob 10. uri v Baragovi galeriji v Trebnjem. Ogled bo mogoč v soboto, 17. 
11. 2007, od 10. do 17. ure, v nedeljo, 18. 11., od 8. do 17.  in v ponede-
ljek, 19. 11., od 8. do 12. ure. 
Članice društva vas vljudno vabimo na ogled razstave, možen pa bo 
tudi nakup naših izdelkov.

Srečanje starejših krajanov
Že tradicionalno srečanje starejših krajanov KS Trebnje in KS Štefan, ki 
ga vsako leto organizira Turistično društvo Trebnje, bo v soboto, 8. de-
cembra 2007, s pričetkom ob 14. uri v prostorih nove restavracije Hri-
bar v Obrtni coni. Člani društva obljubljajo, da bo v programu veliko 
humorja in glasbe, pa tudi na srečelov ne bodo pozabili. Zato že sedaj 
prosijo krajane, da svojo udeležbo potrdijo. Prijavljenim ne bo potreb-
no društvu pošiljati vabil, ker le-ti predstavljajo kar nekaj stroškov. Ne 
čakajte na zadnje dneve, saj je potrebno predvideti število obrokov in 
pijače!  Kot običajno, sprejemajo naročila: Dušan Mežnaršič na št. 3481 
116 ali 031 366 449, Darinka Simonič na št. 041 532 955 ali  30 44 457 
ter Biserka Sitar na št. 031 361 355.   

M.D

Odpevanja - vabilo na koncert

Oktet LIPA Trebnje prireja v soboto, 17. novembra 2007, ob 19h v avli 
CIK-a koncert z naslovom Odpevanja. Gre za skupni vokalni koncert okte-
ta LIPA Trebnje in fantovskega  seksteta Škofi jski fantje, ki obeta pester in 
zanimiv pevski večer, v katerem si  bosta skupini odpevaje podajali bisere 
vokalnih skladb za tovrstne pevske  sestave. Oktet LIPA pod umetniškim 
vodstvom Toneta Strmoleta vstopa že v osemnajsto leto bogatega umetni-
škega delovanja. Za seboj ima vrsto odmevnih koncertov in  nešteto nasto-
pov  v domačem in širšem slovenskem prostoru, gostoval je v radijskih in 
televizijskih oddajah,  še zlasti nepozabno pa je bilo gostovanje pri sloven-
skih rojakih v Berlinu. Oktet Lipa je bil pobudnik in prvi organizator sedaj 
že tradicionalnega srečanja oktetov Dolenjske, Posavja in Bele krajine. Kot 
redni udeleženec vsakoletnih območnih pevskih revij je bil oktet Lipa ve-
dno deležen pohvalnih kritik strokovnih ocenjevalcev in je leta 2005 nasto-
pil na reviji desetih izbranih oktetov  Slovenije. Svoj obsežni pevski program 
je oktet doslej trajneje zapisal na dve zgoščenki. 

Vokalni sekstet Škofi jski fantje sestavlja šest bivših dijakov Škofi jske klasične 
gimnazije v Šentvidu nad Ljubljano. Zasedba pevcev iz vseh koncev Slove-
nije je zelo mlada, saj začenja šele tretje leto skupnega prepevanja, kljub 
temu pa je zabeležila kar lepo število nastopov tako doma kot tudi v tujini. 
Fantje, ki jih vodi Blaž Strmole iz Trebnjega, pojo predvsem slovenske ljud-
ske in narodne pesmi ter skladbe slovenskih skladateljev. 

Bruno Čibej

Silvestrovanje v Bratislavi
KŠOT vabi na noro novoletno rajanje v Bratislavo od 30. 12. 2007 – 
2. 1. 2008 za samo 100 €. Število prijav je omejeno, zato pohiti!
Kontakt: Dejan – 040/838-961, dejan.grebenc@gmail.com
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NAPOVEDNIK PRIREDITEV

Datum Prireditev Lokacija

17. 11.,
7:00 – 20:00

Romanje mož in fantov na Ptujsko goro iz 
župnij Trebnje, Čatež, Šentlovrenc in Veliki Gaber. 
Cena celotnega romanja s kosilom je 23 €.

17. 11., 8:00 Eko tržnica MC Trebnje
17. 11.
8:00 – 12:00

Računalniška delavnica o izdelavi spletne 
strani

CIK Trebnje

17. 11.
9:00 – 20:00

Rokometni turnir veteranov ŠD OŠ 
Trebnje

17. 11., 10:00 Dobrote slovenske kuhinje – golaž s polento MC Trebnje
17. 11., 17:00 Prvenstvena kegljaška tekma 

1. B liga, ženske, 8. krog, Trebnje I : Rudar Trbovlje
Kegljišče Nm

17. 11., 19:00 Letni koncert Okteta Lipa CIK Trebnje
17. 11., 18:00 Prvenstvena odbojkarska tekma: 3. DOL 

zahod – moški, 5. krog, TOM Mokronog : Calcit 
Kamnik ll

ŠD OŠ Mirna

18. 11., 10:00 Prvenstvena kegljaška tekma: 2. liga zahod, 
ženske, 6. krog, Trebnje II : Eta Kamnik II

Kegljišče Nm

18. 11., 15:00 Dobrodelni koncert za dograditev gasilskega 
doma PGD Sveti Rok. Nastopajoči: ansambel 
Pogum, Krjavelj, Ceglar, Novi spomini, Nuša 
Derenda, Foxy Teesn, Harmonk'N'Roll, Stil 
Quartet, solist Davit ter Vesna Kociper in Mateja 
Jan. Cena vstopnice za odrasle 8 €,za otroke 5 €.

OŠ Mirna

19. 11., 17:00 Ura pravljic, pripovedovalka Pavlina Hrovat Knj. Mirna
19. 11., 19:00 Potopisni večer Moskva Knj. Trebnje
20. 11. Dan splošnih knjižnic: Zlati bralec – bralna 

značka za odrasle
Knjižnica 
Trebnje

20. 11., 19:00 Predstavitev zbornika Lutkarstvo na 
Dolenjskem

CIK Trebnje

21. 11., 19:00 Rokometna tekma: člani, MIK 1. liga, 10. krog 
RK Trimo Trebnje : RK Cimos Koper

ŠD OŠ 
Trebnje

22. 11.
9:00 – 15:00

Seminar Javno nastopanje in komuniciranje 
z mediji z Vido Petrovčič. Namen in cilj 
delavnice je obvladati osnovne veščine javnega 
govorjenja in nastopanja. Kotizacija znaša 172,8 €/
udeleženca.

CIK Trebnje

23. 11., 22:00 Carizem vol. ll Africa
24. 11., 8:00 Eko tržnica MC Trebnje
24. 11., 10:00 Dobrote slovenske kuhinje – jabolčni zavitek MC Trebnje
24. 11., 18:00 Prvenstvena odbojkarska tekma: 3. DOL 

zahod – moški, 6. krog, TOM Mokronog : UKO 
Kropa

ŠD OŠ Mirna

24. 11., 18:00 14. prireditev Pesem nas druži OŠ Vel. Gaber
24.11., 19:30 Gledališka predstava Slovenija, od kod lepote 

tvoje?
KD Trebnje

24. 11., 20:30 Nejcu v spomin, nastopajo: Dan D, D'NeeB, 
Classmates, OPO Trebnje in drugi.

OŠ Mirna

24. 11., 21:00 DJT DJ Svizec vs DJT Africa

25. 11. Planinski izlet: vrh Votel (1173 m). Pot je lahka 
in traja 6 – 7 ur. Org. PD Trebnje.

25. 11., 14:00 Letni koncert Ženskega pevskega zbora 
KTD Dobrnič

KD Dobrnič

26. 11., 17:00 Ura pravljic in delavnica izdelovanja in 
okraševanja televizije iz kartona

Knjižnica 
Trebnje

27. 11., 17:00 Ura pravljic, pripovedovalka Petra Zidar Knj. Mirna
27. 11., 16:00 Ustvarjalne delavnice za otroke OŠ Šentrupert

29. 11., 16:30 Dobrodelna prireditev Delajmo danes za bolšji 
jutri. 

KD Trebnje

30. 11., 18:00 Mirna poje Partizan 
Mirna

30. 11., 19:00 Koncert Ragel KD Trebnje
2. 12., 15:30 Letni koncert Trebanjskega okteta KD Trebnje
2. 12., 14:30 Otvoritev razstave Ex Tempore Baragova 

galerija
3. 12., 17:00 Ura pravljic, pripovedovalka Petra Zidar Knj. Trebnje
4. 12.,16:00 Ustvarjalne delavnice za otroke CIK Trebnje
7. 12., 18:00 Prvenstvena odbojkarska tekma: 3. DOL 

zahod-moški, 8. krog, TOM Mokronog : MOK 
Kočevje

ŠD OŠ Mirna

7. 12., 20:00 Večer črnske duhovne glasbe Pizzeria Šeligo
8. 12.
8:00 – 13:00

Sobotni sejem v Trebnjem, obogaten z 
domačimi izdelki in dobrotami

Park v 
Trebnjem

8. 12., 14:00 Tradicionalno srečanje starejših krajanov 
(nad 70 let) KS Trebnje in KS Štefan. 

Restavracija 
Galaksija, 
Trebnje

8. 12., 14:00 Predtekmovanje Vesel sem Mirnčan TVD Partizan
8. 12., 18:00 Zaključni koncert Vesel sem Mirnčan OŠ Mirna
8. 12., 20:00 Šola za starše

Predavatelj Stanko Gergolj: Biti starš.
Veliki Gaber 
župnišče

10. 12., 17:00 Ura pravljic, pripovedovalka Petra Zidar Knj. Trebnje
11. 12., 16:00 Ustvarjalne delavnice za otroke CIK Trebnje
11. 12., 17:00 Ura pravljic, pripovedovalka Pavlina Horvat Knj. Mirna
12. 12., 18:00 Koncert učencev Glasbene šole Trebnje Predavalnica CIK
13. 12., 17:00 Otroški abonma: Praznična pošta KD Trebnje
14. 12., 19:00 Letni koncert MePZ društva vinogradnikov 

Trebnje
KD Trebnje

15. 12. Izlet za otroke v času novoletnih praznovanj
15. 12., 19:00 Rokometna tekma: člani, MIK 1. liga, 14. krog 

RK Trimo Trebnje : RD Kanuf Insulation
ŠD OŠ Trebnje

15. 12., 19:00 Operna predstava Don Pasquale KD Trebnje
15. 12., 20:00 Šola za starše

Predavatelj Stanko Gergolj: Biti mož in žena.
Veliki Gaber 
župnišče

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

MALI OGLASI

- REDNO ALI HONORARNO ZAPOSLIMO ključavničarja - mon-
tažerja, kateri obvlada varjenje z CO2, lahko izučen ali pričunen.In-
formacije na 031/327 440 

 
- Mizarsko podjetje HRAST iz ŠENTLOVRENCA , vabi k sodelova-

nju dinamične in perspektivne kandidate - kandidatke  za delo v pro-
izvodnji, na delovnih mestih mizar I,II,III, pomožni delavci, nabav-
nik, in CNC operaterje. Kandidatom oz. kandidatkam nudijo 
zanimivo, razgibano delo pri oblikovanju lesa in kerrocka, ter mo-
žnost dodatnega izobraževanja in napredovanja. Z izbranimi kandi-
dati oz. kandidatkami bodo sklenili delovno razmerje za določen 
čas, s poskusnim delom 3 mesecev, z možnostjo sklenitve delovnega 
razmerja za nedoločen čas. Oglasite se lahko osebno v družbi Hrast 
Šentlovrenc d.o.o. ali pošljete pisne prijave nemudoma na naslov: 
HRAST Šentlovrenc, d.o.o,, Šentlovrenc 13a, 8212 Velika Loka z 
oznako »za razpis«.O izbiri bodo kandidate obvestili v 15 dneh po 
končanem zbiranju prijav.
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Mlada 18-letna trebanjska smučarka Vanja Bro-
dnik že od svojega 6. leta aktivno trenira alpsko 
smučanje.  Njena smučarska kariera se od prvih 
uspehov v otroških tekmovanjih strmo vzpenja. 
Tako je že drugo leto uvrščena v slovensko člansko 
reprezentanco, z uspehi na evropskih tekmovanjih si 
je pridobila možnost nastopanja v svetovni eliti. 

Vanja, ko sem te v nekem članku predstavila pred 
nekaj leti, si se uvrščala na vidna mesta v držav-
nem merilu, danes pa te novinarji imenujejo »mla-
di up slovenskega smučanja«. V čem je skrivnost 
tvojega uspeha?
Imam srečo, da sem deležna maksimalne podpore 
družine, tako fi nančne kot moralne, pa tudi v tem, 
da ni bilo velikih poškodb.
Tvoji uspehi so že pred nekaj leti prerasli regijske 
in državne okvire. Pa se ustaviva ob najpomemb-
nejših rezultatih v zadnjih nekaj letih.
- Pokal Hervis 2002/03 skupno 4. mesto starejše 

deklice – državni rang
- Pokal Siemens 2006 skupno 2. mesto ml. mladin-

ke – državni rang
- 2. mesto državno prvenstvo st. deklice veleslalom 

2002/03
- FIS Zagreb open championship 2006 3. mesto 

slalom  
- 2. mesto državno prvenstvo superveleslalom 

Kope 2006
- 3. mesto državno prvenstvo superveleslalom 

Kope 2005
- 3. mesto državno prvenstvo ml.mladinke smuk 

2007 
Pokalov je še veliko na tvojih policah, zato bi še 
lahko naštevala, pa izpostavi tiste, ki pomenijo 
tvoj preboj v vrh slovenskih smučark.
Leta 2004 na mednarodni tekmi v Franciji doseže-
no 1. mesto v otroški selekciji (starejše deklice) v 
slalomu, kar mi je omogočilo preboj v reprezen-
tanco. Potem 7. mesto v super veleslalomu in 3. 
med mlajšimi mladinkami na mladinskem svetov-
nem prvenstvu 2005 v Canadi, tega tekmovanja se 
tudi rada spominjam. In FIS tekme v sezoni 
2005/06, kjer sem v zelo močni konkurenci dose-
gla dobre FIS točke. Zaradi poškodbe v začetku 
decembra je bila lanska sezona tako rekoč izgublje-
na – kljub temu sem dosegla 1. mesto v veleslalo-
mu v Kranjski Gori (FIS), 2. mesto v veleslalomu 
(FIS) na Kopah in 5. mesto na mladinskem svetov-
nem prvenstvu v kombinaciji.
Verjetno je zaenkrat smučanje v tvojem življenju 
prvo? Ali lahko kot dijakinja 4. letnika novomeške 
gimnazije usklajuješ številne treninge, tekme, s 
tem povezana potovanja s šolskimi obveznostmi?
Vpisana sem v športni oddelek Gimnazije Novo 
mesto in ker status športnika opravičujem z dobri-
mi dosežki, ni težav. V kolikor uspem, sem vključe-
na v redne preizkuse, ker pa velik del šolskega leta 
manjkam, opravljam razredne izpite, za posame-
zni predmet lahko v treh delih. Kadar sem doma le 
kakšen dan, je težko kar vpasti v šolsko delo in po-
tem premore med pripravami, treningi in nastopi 

Pogovor z vrhunsko smučarko
Vanja Brodnik – debitantka v svetovnem pokalu

izkoristim za individualne ure v šoli, manjkajoče 
razlage pa pri nekaterih predmetih nadomestim 
tudi z inštrukcijami. Tako gre.
In kam po gimnaziji? 
Zaenkrat mi je cilj končati gimnazijo, maturirati, za 
naprej pa dopuščam še različne možnosti, morda 
družboslovje. Odvisno bo tudi od tega, če bom 
lahko študijske obveznosti podrejala smučanju …
27. 10. si  na tekmi za svetovni pokal v Söldnu v 
Avstriji nastopila kot debitantka. Ali lahko poveš 
kaj o tem nastopu? 
Svetovni pokal ima svoje specifi ke – organizacija 
na zelo visokem nivoju, vzdušje je fenomenalno, 
zame je bilo to res nekaj posebnega. Tekme svetov-
nega in evropskega pokala se kar razlikujejo, kajti v 
svetovnem pokalu si medijsko ravno tako izposta-
vljen, čeprav ravno ne sodiš v sam svetovni vrh. 
Sicer sem pa na zadnjem treningu pred to tekmo 
doživela tudi svoj krst. Zbrali smo se v ciljni areni, 
poleg tekmovalk tudi ostali člani ekipe, novinarji … 
Morala sem zapeti pesem. Spomnila sem se ene 
od Prljavog kazališta, ki smo jo svoj čas na naših 
poteh večkrat poslušali. In potem sem – čeprav 
sicer ne pojem – celo zapela svoji sotekmovalki Ilki 
Štuhec za njen rojstni dan. Bilo je nepozabno. Ko 
pa smo zvečer gledali posnetek, pa tudi veliko 
smeha.
Ali je kaj težav z upoštevanjem novih pravil glede 
smučk in pancarjev, ki naj bi bili za smučarje var-
nejši?
Z novimi pravili smo se seznanili že na začetku se-
zone, smučke imajo manjši lok, pancar in podlaga 
za smuči sta 1 cm nižja. Zaradi tega naj bi bilo manj 
kolenskih poškodb, vendar menim, da se bo pri 
toliko smučanja poškodbam težko ogniti.
Postala si del članske ekipe. Koliko vas je in kako 
se razumete med seboj – mlajše in malo starejše 
tekmovalke z mnogimi izkušnjami?
Enajst dobrih tekmovalk nas trenira v dveh ekipah, 
tako je lažje tudi zaradi organizacije. Štiri smo še 
mladinke in pričakujem, da bomo v prihodnjih se-
zonah dosegale dobre rezultate. Zelo pozitivno 

Vanja Brodnik med svojimi pokali. 
(Foto: Ivanka Višček)

vzdušje je med nami, timski duh, tekmovalnost in 
seveda koristna medsebojna izmenjava izkušenj. Z 
ekipo šestih deklet dela še šest spremljevalcev (tre-
ner, fi zioterapevt, serviserji za smuči).
Ali to pomeni, da je tudi po fi nančni plati sedaj 
lažje, ko si v reprezentanci, glede na to, da so tvojo 
športno pot v preteklih letih pretežno fi nancirali 
starši?
Seveda je drugače. Pomeni določeno prednost gle-
de kritja potovanj, nastanitev in opreme. Je pa ob 
tem še vedno polno stroškov in obveznosti, ko me 
starši odpeljejo na letališče, me pridejo iskat …
Lani si bila v Trebnjem imenovana za športnico 
leta, ali si deležna tudi kakšnega sponzorstva iz 
domače občine?
Zaenkrat še ne, si pa želim pridobiti osebnega 
sponzorja, tako bi z napisom na smučarski opremi 
na tekmah za evropski in svetovni pokal ponesla 
na tekmovalne proge tudi ime trebanjske občine 
oz. podjetij, ki bi me podprla. Smučanje je pač indi-
vidualni šport in je poleg rezultatov pomembna 
tudi podpora domačega okolja. 
Vanja, želim ti uspešno tekmovalno sezono, da 
dosežeš zastavljene cilje, predvsem pa nobenih 
poškodb!
Hvala.

Ivanka Višček

Novoletni koncert 

Občinskega pihalnega orkestra Trebnje,
Trebanjskih mažoret
in gostov

sobota, 22. december, ob 20. uri

Športna dvorana Trebnje
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Golf za mlade

Petletni trud, da bi v Trebnjem zaživel mladinski golf je obrodil sado-
ve. Prvo nedeljo v novembru smo organizirali 1. klubski turnir za 
otroke GK Trebnje.  Lani sta dva učitelja z OŠ Trebnje opravila tečaj 
za vaditelja golfa na šolah (Miro Brezovar in Sašo Kolar). Oktobra 
2006 sta začela izvajati krožek golfa, kjer je bilo prisotnih 15 učencev 
med prvim in četrtim razredom.  Ob koncu šolskega leta smo se od-
ločili za izvedbo tedenskega golf kampa. K sodelovanju smo povabili 
vaditelja golfa Matjaža Carja. GZS nas je opremila z golf palicami in 
izkaznicami iz projekta Mladinske golf izkaznice (MGI). Otroci so se 
z veliko vnemo lotili pridobivanja znanja in pridobivanja kljukic v iz-
kaznici. Vseh devet otrok je s pomočjo učiteljev Saša in Matjaža opra-
vilo 1. stopnjo MGI, enemu izmed učencev pa je uspelo pridobiti 
celo 2. stopnjo. Konec avgusta smo začeli izvajati tudi redno klubsko 
vadbo. Treningi so potekali enkrat tedensko po dve uri. V tem tempu 
smo pripeljali sezono do konca in klubskega turnirja. Otroci so se po-
merili v petih disciplinah. Benjamin Kastelic je na koncu sezone 
opravil tretjo stopnjo MGI in prejel od Bogdana Palovšnika, sekretar-
ja PGA, dovoljenje za igro. V tem letu smo se s tremi otroki udeležili 
tudi dveh tekem, ki jih organizira GZS,  kjer so otroci videli, kaj znajo 
njihovi vrstniki iz cele Slovenije.
Tudi v zimskem obdobju ne bomo počivali, saj imata učitelja Sašo in 
Miro v OŠ Trebnje 19 novih učencev igranja golfa. V klubu pa želi-
mo, da bi vsaj dvakrat mesečno obdržali trening v telovadnici in se 
tako kar najbolje pripravili za novo sezono.

Turnirji v letu 2007
Organizirali smo šest klubskih turnirjev za HANDICAP. Klubski pr-
vak bruto je postal Klemen Golob, med članicami kluba pa Jadranka 
Golob. Med članicami neto je postala prvakinja Violeta Grden, v mo-
ški konkurenci pa Ralf Pančur.

Tone Zaletel, sekretar kluba

Planinski pohod na Veliki Rog
13. oktobra smo se člani šolskega planinskega krožka odpravili na prvi 
planinski pohod v tem šolskem letu. Zbralo se nas je kar za dva avtobusa. 
Pot nas je vodila mimo Novega mesta proti Kočevju do Podstenice. Tam 
smo si najprej ogledali kratek fi lm o Kočevskem Rogu, nato pa še čebelar-
ski muzej. Sledila je malica iz nahrbtnika. Avtobus nas je odpeljal še del-
ček poti do Žage Rog, nato pa smo se pod skrbnim varstvom planinskih 
vodičev peš podali proti vrhu Velikega Roga. Pot ni bila zahtevna, le pod 
vrhom smo malo grizli kolena. Na vrhu smo pomalicali, naredili gasilsko 
fotografi jo, dodali v planinske dnevnike še en žig in se dobre volje podali 
proti dolini. Navzdol je šlo lažje. Peš smo se vrnili do Žage Rog, nato z 
avtobusom do Podstenic. Tam pa so nam pripravili okusno malico in pe-
čen kostanj za posladek. Minil je krasen sončen jesenski dan, ki mi bo 
ostal v lepem spominu in bi ga bilo res škoda zamuditi.

Nejc Jaklič, 3. c, OŠ Trebnje

III. Tradicionalni rokometni turnir 
mlajših veteranov Trimo Trebnje
17. 11. 2007 se bo v Trebnjem odvijal III. tra-
dicionalni rokometni turnir mlajših vetera-
nov. Nastopilo bo 16 ekip, od tega 10 moških 
in 6 ženskih ekip. Turnir se bo odigral v dvo-
rani OŠ Trebnje v pričetkom ob 9:00, fi nalni 
dvoboji pa se bodo pričeli ob 18:00. 
Skupine so sledeče:
VETERANI MOŠKI
Skupina A:  Skupina B: Skupina C:
1. Trebnje 1. Sevnica 1. Ig Mokerc
2.  Krmelj 2. Novo mesto 2. Radeški Gamsi
3.  Dol pri Hrastniku 3. Ribnica 3. Slovan
 4. Fužinar
VETERANI ŽENSKE
Skupina D: Skupina E:
1. Duplje 1. Akcija
2. Sevnica 2. Izola
3. Idrija 3. Kočevje
Začetek turnirja ob 9:00, igralni čas 2x10 minut, polčas traja cca 5 
min.

Nordijska hoja v Trebnjem
15. oktobra je Center za vseživljenjsko učenje – Dolenjska v prostorih 
Knjižnice Pavla Golie Trebnje priredil brezplačno predavanje s praktič-
nim prikazom nordijske hoje. Osnovne informacije o nordijski hoji in 
praktični prikaz hoje z uporabo palic za nordijsko hojo je predstavil vo-
dnik nordijske hoje Dušan Peterlin. Predstavnica svetovalnega središča 
Novo mesto Anita Jakše pa je predstavila gradivo o nordijski hoji, ki je v 
elektronki obliki dostopno na: http://www.cvzu-dolenjska.si.
Udeleženci smo odkrivali nove dimenzije gibanja s pomočjo palic za no-
rdijsko hojo in verjemite, bili smo navdušeni. 
Do 70 % mišic telesa smo nežno razgibali, celice telesa so bile izdatno pre-
skrbljene s kisikom. Prepričali smo se, da je vadba primerna za vse staro-
stne skupine, saj palici pomagata razbremeniti obremenitve na skočna in 
kolenska sklepa, kolk ter hrbtenico.
Nagrade, ki jih redna vadba prinaša, so naslednje: povečanje gibljivosti 
hrbtenice in zgornjega dela trupa, zmanjšanje in odpravljanje bolečin v 
vratu, ramenih in križu, učvrstitev mišic nog in zadnjice, okrepitev  pr-
snih, trebušnih in hrbtnih mišic, koordinacija telesa se izboljša …
Mnogi privrženci nordijske hoje pravijo, da ko enkrat začneš, nikoli ne 
nehaš. Navdušeni množici privržencev nordijske hoje smo se pridružili 
tudi udeleženci predstavitve.

Bogdana Brilj
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Velikost Dimenzije Cena v € CENA Z DDV
Logotip 65 x 23 mm 15 € 18 €
1/20 50 x 61 mm 18 € 21,60 €
1/ 20 101 x 30 mm 18 € 21,60 €
1/ 16 50 x 76 mm 20 € 24 €
1/ 12 101 x 51 mm 25 € 30 €
1/8 101 x 76 mm 30 € 36 €
1/ 6 101 x 101 mm 50 € 60 €
1/ 4 48 x 305 mm 65 € 78 €
1/ 4 208 x 76 mm 65 € 78 €
1/ 4 101 x 152 mm 65 € 78 €
1/ 3 65 x 305 mm 100 € 120 €
1/3 208 x 101 mm 100 € 120 €
1/ 2 101 x 305 mm 150 € 180 €
1/ 2 208 x 152 mm 150 € 180 €
2 / 3 208 x 202 mm 200 € 240 €
2/ 3 154 x 305 mm 200 € 240 €
1/ 1 208 x 305 mm 400 € 480 €

Cene veljajo za reklamne oglase, predstavi-
tvene PR (piar) članke, zahvale ter vključuje-
jo tudi oblikovanje le teh. 
Oglas, katerega posredujete sami, naj bo 
zapisan v JPG, TIF, PDF zapisu (300 dpi) 
za barvne oglase pa v CMYK  barvnem 
prostoru.
Gradivo za oglas lahko posredujete v pisni 
obliki na naslov: 
GLASILO OBČANOV, GOLIEV TRG 5,
8210 TREBNJE, ali po 
e-pošti: glasilo@vizualis.si  

Na voljo pa smo vam tudi vsak delovni dan 
na telefonski številki : 040/ 667 836

Cenik oglasnega prostora 
v glasilu občanov

Preživite večer s Stilom
Stil Quartet 7. oktobra na festivalu na Tajvanu, 7. decembra ob 20. uri pa v Gostilni Šeligo 
predstavlja svojo prvo zgoščenko Old Time Gospel. Za svojevrsten petkov večer bodo po-
skrbeli s petjem ob spremljavi vrhunskega pianista Blaža Jurjevčiča, z utrinki s koncertov na 
Daljnem vzhodu in s presenečenjem.  Torej, preživite večer s Stilom!

Delamo danes
za boljši jutri
Sklad Vrtca Trebnje vabi na dobrodelno pri-
reditev DELAMO DANES ZA BOLJŠI JU-
TRI, ki bo v četrtek, 29. novembra, ob 16.30 
v kulturnem domu v Trebnjem. Prireditev je 
namenjena vsem našim malčkom, njihovim 
staršem, prijateljem in vsem Vam, ki verja-
mete v prihodnost naših otrok.
Na prireditvi bodo nastopili: otroci Vrtca 
Trebnje, Otroški pevski zbor Osnovne šole 
Trebnje, Adi Smolar, Melita Osojnik, Naro-
dno zabavni ansambel Mi trije pa še en in 
Plesna šola Pan. Obiskal nas bo tudi Miklavž. 
Prireditev bo vodila ga. Irena Tratnik.Veseli-
te se skupaj z nami!

Vabijo vas otroci Vrtca Trebnje

KŠOT z novim 
vodstvom 
V Klubu študentov občine Trebnje (KŠOT) 
so imeli 13. oktobra vsakoletni občni zbor 
kluba, na katerem so zamenjali generacijo in 
izvolili novo vodstvo KŠOT-a. Predsednik je 
postal Tilen Boršnar, novi pa so tudi ostali 
člani upravnega odbora (več informacij: 
www.ksot.si).


