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ČASI MODERNIH TEHNOLOGIJ 
ZAHTEVAJO MODERNO, 
EKOLOŠKO USMERJENOST
LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT

Danes se kultura človeka izraža tudi skozi ekološko usmerjeno raz-
mišljanje in delovanje. Ekologija ni le modni trend, pač pa  nuja in 
garancija za prihodnost. V skladu s tem so nam na voljo tudi razne 
spodbude. Na primer, če menjate okna, obnavljate kurjavo v hiši itd., 
lahko dobite subvencije ali kredit. (Več informacij: Občina Trebnje, 
Oddelek za okolje in prostor, Energetsko svetovalna pisarna Novo 
mesto, tel.: 07 393 93 20 ter internetna stran www.ekosklad.si). Poleg 
tega prinašajo moderni energetski viri in manjša poraba tudi velike 
prihranke uporabniku. Da bi vam k temu pripomogla tudi Občina, 
vas prosimo, da izpolnite vprašalnik v prilogi.                                                                                                                             

Alojzij Kastelic
Župan Občine Trebnje

V O L I T V E   2 0 0 8

OBVESTILO O OBJAVI 
JAVNEGA RAZPISA
Občinska uprava obvešča, da je do 22. septembra 2008 odprt Javni 
razpis za pridobitev sredstev iz občinskega proračuna za pospeševa-
nje razvoja obrti in podjetništva v občini Trebnje za leto 2008 (sub-
vencioniranje obrestne mere).
Razpis je bil 22. 8. 2008 objavljen v Uradnem listu RS in na spletni 
strani Občine Trebnje. Vlogo za prijavo na razpis dobite v sprejemni 
pisarni ali na oddelku za gospodarstvo.
Dodatne informacije: 34-81-100 ali 34-81-102. 

Obvestilo uredništva
Oktobrska številka Glasila občanov bo izšla v soboto 11. oktobra 
2008. Rok za oddajo člankov je 29. september.  
Članki so lahko dolgi največ 1500 znakov skupaj s presledki in mora-
jo biti podpisani s polnim imenom. Prispevki političnih strank in po-
slancev DZ so lahko dolgi največ 2500 znakov s presledki in sliko, 
županov prispevek pa 4000. V Glasilu občanov pa je možna tudi 
brezplačna objava osmrtnic oz. zahval ob smrti občanov iz naše ob-
čine. Prispevke lahko pošljete po elektronski pošti na naslov glasilo.
obcanov@trebnje.si ali na naslov uredništva: Glasilo občanov, Goliev 
trg 5, Trebnje.

Glavni urednik
mag. Igor Teršar
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ANTON MAVER 
KANDIDAT SD ZA DRŽAVNI ZBOR

Kandidiram, ker:
“Menim, da je vloga aktualne politike znotraj države prevelika, po drugi strani pa ima ta politi-
ka premalo časa in razumevanja za sodelovanje z drugimi partnerji. Vedno sem delal v sožitju z 
drugimi in tako želim tudi nadaljevati.«
Zato sem pripravljen prevzeti odgovornost za spremembe. 

Vaš glas za Socialne demokrate je glas za:
kulturni center, nov vrtec v Trebnjem in večnamensko športno dvorano v Dolenji Nemški vasi v • 
občini Trebnje
obvoznico mimo Mokronoga ter novo športno dvorano in vodovod do sleherne domačije v • 
občini Mokronog-Trebelno
obvoznico mimo Šentruperta, zdravstveno postajo in ureditev trškega jedra v občini Šentrupert• 
dom starejših občanov za občini Mokronog-Trebelno in Šentrupert• 
izgradnjo skupne čistilne naprave in kanalizacijskega omrežja za potrebe celotne Mirnske doline • 
in Temeniške doline
korektno reševanje problematike legalizacij stavb na vinogradniških območjih in vključevanje • 
le-teh v projekte za razvoj zidaniškega turizma
novo državno cesto v svojem spodnjem srednjem delu, po dolini reke Mirne s priključkom na • 
avtocesto Ljubljana – Obrežje med Trebnjem in Novim mestom

Socialni demokrati smo pripravljeni prevzeti odgovornost za te spremembe.

ODGOVORNO ŽELIM SODELOVATI PRI NASLEDNJEM KORAKU ZA ŠE BOLJŠO SLOVENIJO.

Spoštovane volivke in volivci!

Vesela sem, da sem se kot poslanka Državnega zbora Republike Slovenije v mandatu 
2004–2008 po svojih najboljših močeh trudila in delala tako, da je bilo dobro za ljudi v mojem 
okolju in za vse državljane. 

Če bom ponovno izvoljena, bom v Državnem zboru enakovredno zastopala interese občanov 
vseh  treh občin in delala za dobro vseh državljanov. 

Zavzemala se bom:
ZA realizacijo že začetih občinskih projektov in projektov na državni ravni: izgradnjo šol in 
telovadnic, avtoceste, tretje razvojne osi in drugih državnih cest
ZA učinkovitejše kmetijstvo ter večjo samooskrbo Slovenije s hrano, za razvoj slovenskega 
podeželja, družinskih kmetij in dopolnilnih dejavnosti
ZA sodobno tržno gospodarstvo, razvoj podjetništva in turizma
ZA enake možnosti pri dostopu do zdravstvenih storitev
ZA socialno varnost v vseh življenjskih obdobjih, boljšo oskrbo starejših, predvsem možnosti 
varstva ostarelih in bolnih na domu
ZA zagotovitev urejenega predšolskega varstva, za boljšo in enakovredno opremljenost 
osnovnih šol in za uresničitev izziva o izgradnji srednje šole in dopolnilnega izobraževanja
ZA boljše možnosti, da se mladi čim prej redno zaposlijo in tako lažje pridejo do prvega 
stanovanja
ZA izgradnjo doma starejših občanov v Šentrupertu in Mokronogu, enote zdravstvenega 
doma in vrtca v Šentrupertu, telovadnice na Trebelnem, športne dvorane v Mokronogu, 
kulturnega in srednješolskega centra ter rekreativnih objektov v Trebnjem.                                  

Zavzemala se bom, da bo čim več občinskih projektov sofinancirala država oziroma za 
zagotovitev sredstev iz Evropske unije.
Volitve so priložnost za vsakega izmed nas, saj s preudarno izbiro odločamo o svoji 
prihodnosti in prispevamo ZA ŠE BOLJŠO SLOVENIJO.                                                   

Vesela bom, če me boste ponovno podprli in 21. septembra glasovali za NOVO SLOVENIJO. 
Za stranko, ki se zavzema za skupno dobro, za vse ljudi, vse generacije.
Za stranko, ki se zavzema za  VARNO, PODJETNO in USPEŠNO SLOVENIJO, za državo, kjer 
VREDNOTE nekaj pomenijo.

Skupaj bomo našli rešitve in gradili ŠE BOLJŠO SLOVENIJO.

Vaša kandidatka Marjeta Uhan
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Občinski odbor Trebnje

. JANEZ SLAK
»Ali razpoznate pomembnost tega 
trenutka ... in vašo vlogo v njem?«
Zato vas prosim, da pomagate pri soustvarjanju tega stanja – s svojim glasom. Če se strinja-
te s tem, a v nedeljo ne greste na volišče, bomo morda zamudili izjemno skupno priložnost. 
Ali ni že čas, da vsak prispeva nekaj za uspešno prihodnost naše države? 

Vaš glas je vaše delo, vse ostalo pa je potem na nas – na meni in ostalih kolegih, ki se bomo 
potrudili, da opravičimo vaše zaupanje.

Računajte name, da bom dal vse od sebe. Življenje je prekratko za vse ostalo, razen za poče-
tje tistega, kar nas izpolnjuje ter bogati. Moj cilj je bil vedno zadovoljen občan in državljan... 
zdaj lahko. Na koncu pa bomo tako ali tako največjo korist od tega imeli »navadni ljudje«, ki 
bomo uživali v sadovih plodnega dela.
 
Iz svojega programa še posebej poudarjam, da se bom zavzemal za postavitev srednje šole 
v volilnem okraju Trebnje, da se tretja razvojna os umesti v Mirnsko dolino in priključi na 
vzhodni trebanjski priključek, da trebanjska deponija komunalnih odpadkov pridobi status 
regijske deponije (za volivce VO Trebnje mora cena deponiranja odpadkov biti v bodoče 
samo nižja od sedanje).

Še enkrat hvala za zaupanje in za vaš glas – v mojem imenu in v 
imenu vseh ostalih kolegov, ki me podpirajo. 

Vedno vaš
mag. Janez Slak

»!ENTRUPERT"AN« IZ TREBNJEGA  ZA POSLANCA

Otro!tvo sem pre"ivel v Slovenski vasi in »Kurji 
dolini« (del vasi Stra"a pod Veselo goro), kjer sta o#e in 
mati s trdim delom in odrekanjem za naju z bratom, 
postavila novo hi!o. Tako vedno in vsakomur z veseljem 
povem, da sem iz »$entruper!ke fare« in z velikim 
spo!tovanjem ohranjam spomin na !olanje v 
$entrupertu, prvo »tovr!ico« Olgo Brezovar, Rozo 
Puntar, Danico in Jo"ka Zupana, Micko in Bojana 
Brezovarja in !tevilne druge ter seveda so!olke in 
so!olce. Z naklonjenostjo in radostjo spremljam 
ustanovitev in razvoj nove ob#ine $entrupert, kjer so 
ljudje o#itno dobro vedeli, da bo !el razvoj z izbiro g. 
Ruperta Goleta za "upana v pravo smer. To lahko 
potrdim tudi sam preko dosedanjega odli#nega 
sodelovanja z "upanom in njegovo ekipo kot direktor 
najve#je dr"avne ustanove v ob#ini $entrupert.

VREDNOTE

Sem odprt, svobodomiseln, iskren in po!ten v odnosih, 
zanesljiv, odlo#en, vztrajen in dosleden. Spo!tujem ljudi 
in jih ne razvr!#am po ugledu, denarju, statusu, 
verskem prepri#anju. Dru"im se z vsemi, na nek na#in 
celo raj!i s preprostimi ljudmi, ki so naravni in spontani, 
saj izhajam iz dru"ine, kjer je bilo po!teno delo in 
skromnost na prvem mestu! Zato si prizadevam 
»ZARES #IVETI PRAVE VREDNOTE« in s svojim 
delom in zgledom prispevati za bolj!e "ivljenje vseh.

KOT POSLANEC BOM 

ZAGOVARJAL
1. Vse projekte, ki pomenijo 

razvoj in napredek regije.

2. Sprejem kvalitetnih zakonov, 

ki bodo "ivljenjski in izvedljivi.

3. Dvig polit i#ne kulture v 

par lamentu, ker mora b i t i 

poslanec kot predstavnik ljudstva 

vzor, kako se s strpnim in 

a r gumen t i r an im d i a l o gom 

re!ujejo problemi.

PRIDITE IN SAMI ODLO"ITE O PRIHODNOSTI!

Za to, da MISLIMO NA MLADE!
Mladi so na!a prihodnost! Dajmo jim prilo"nost, da izz"ivijo 

svoje sposobnosti!

Akcije za to, da OHRANIMO OKOLJE!
Takoj in korenito moramo spremeniti odnos do narave in 

za#eti z rabo sodobnih pristopov pri izkori!#anju energije.   

Brez ohranitve narave ljudje nimamo prihodnosti!

Res BOLJ!E ZIVLJENJE ZA VSE

omogo#a razvoj gospodarstva in odpiranjem delovnih mest. 

Zato moramo vlagati v razvoj novih izdelkov, v visoko 

tehnologijo in iskanje novih tr"nih ni!. Manj denarja denarja 

za vojsko, ve# pa za pokojnine, zdravstvo in !olstvo!

ENAKOST PRED ZAKONOM!

je ustavna pravica. %e tega ni, potem sistem vrednot 

razpade! Slovenija je na »dobri« poti, da se to zgodi.

SAMOOMEJEVANJE V POLITIKI!
Politika mora ustvariti pogoje za delo dr"ave in gospodarstva, 

ne pa se vanj vtikati in !ariti po njem.

“ZARES” ve$ na http://www.jozepodrzaj.si

Sem JO!E PODR!AJ, roj. 29.11.1957 v Slovenski vasi pri 
!entrupertu, na mestu, kjer danes stoji gostilna 
"Vojnovi!". 

ZAKAJ SE ZARES ZAVZEMAM
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Ste mlad 27 letni izobraženec iz Zagorice pri Dobrniču in za trebanjsko  javnost dokaj 
neznan. Kako, da ste se odločili vstopiti v politiko?
Že kar nekaj časa sem premišljeval, če bi stopil na politični parket, a sem vedno imel dovolj drugih 
zadolžitev v društvih ali službi. Nato je prišlo povabilo za poslansko kandidaturo na listi Slovenske 
ljudske stranke v Trebnjem in ga sprejel. Seveda vstop v politiko ni lahka zadeva, še posebno v Treb-
njem, kjer politične zamere med velikimi strankami ravno v teh dneh doživljajo vrhunec. A za ta 
korak sem se odločil zato, da bi vnesel nov veter v okostenel politični prostor. 
Vaš oče Karel Glavan – Drago je znan trebanjski porezovalec parkljev in kopit. Vedno 
radi poudarite, da je on vaš največji vzornik?
Oba starša sta moja največja vzornika, saj sta me vedno usmerjala po poti poštenja in pravičnosti. A 
v političnem smislu je gotovo moj največji vzornik oče Drago. Njegovi preudarni nasveti in vedra 
narava njegovega karakterja sta mi tudi dala energijo in voljo do vključitve v politiko. Njegov nasvet: 
»Bodi pošten, da boš vedno in vsakomur lahko pogledal v oči.« je eno mojih glavnih vodil, kajti 
ravno pošten in pravičen je v politiki danes težko ostati.
V Trebnjem med strankami vlada veliko nezaupanje. SLS je v tem boju za oblast med 
velikimi sprtimi strankami v ozadju. Zakaj?
Po zadnjih lokalnih volitvah sta bila iz vrst SLS v občinski svet izvoljena dva svetnika (Silvester Pr-
par, Bogomir Mlakar), ki sta oba predsednika krajevnih skupnosti (Dobrnič, Čatež) ter prihajata iz 
gospodarstva. V preteklih dveh letih sta dokazala, da sta na prvo mesto postavila zavezo, da bosta 
delovala v korist občanov. V Slovenski ljudski stranki se zavedamo, da denarna sredstva pobrana 
preko davkov od občanov in podjetij, ki končajo v občinskem proračunu največ koristi naredijo, če 
so hitro in učinkovito porabljena za izgradnjo ali obnovo javne cestne, komunalne, kulturne in iz-
obraževalne infrastrukture. Menim, da je SLS v Trebnjem zelo dejavna in ne mlati prazne slame 
temveč trdo in marljivo dela v korist vseh občank in občanov, kar se vidi v tistih KS kjer so predse-
dniki iz vrst SLS.
Vašo kandidaturo podpira tudi Stranka mladih Slovenije - SMS. Kako gledate na sku-
pni nastop?
Tudi sam sem in še zmeraj veliko delujem med mladimi. Dve leti sem bil predsednik Zveze sloven-
ske podeželske mladine in so mi težave mladih poznane. S tem, ko so mladi izvolili svetnika so do-
kazali, da so močna skupina volivcev in da jim ni vseeno za razvoj in prihodnost domače občine. 
Zelo pomembne mladinske teme, ki še čakajo na rešitev so: izgradnja mladinskega centra, ustanovi-
tev gimnazije ter izgradnja prostorov za Glasbeno šolo Trebnje. Mladim družinam je potrebno za-
gotoviti možnost ugodnega reševanja stanovanjskega problema in jih podpirati v želji po večjih 

MATJAŽ GLAVAN: »Gremo v akcijo s srcem za Slovenijo« 
SLS+SMS na volilnem lističu s številko 3

družinah. SMS se zavzema tudi za brezplačne vrtce za vse otroke po vzoru brezplačnih osnovnih 
šol, kar bi bil nov korak k nižanju stroškov mladih družin. Mlade tudi pozivam, naj gredo na volitve 
in oddajo svoj glas ter tako dokažejo, da so mladi pomemben del družbe, ki želi soustvarjati priho-
dnost Slovenije.
Ob koncu nam zaupajte zakaj naj volivci podprejo Vas na skupni listi SLS + SMS?
Sem mlad in neobremenjen, imam znanje, pogum ter posluh za sočloveka. Moje vrednote stojijo na 
trdnih temeljih sodelovanja in prijateljstva. Dobro tudi vem, da si v življenju lahko uspešen le, če se 
izkažeš s trdim delom in poštenostjo.
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Vprašalnik za popis energetskega stanja stanovanjskih stavb in učinkovitejšo rabo energije 

UČINKOVITA RABA ENERGIJE IN EKOLOŠKA ZAVEST – POMAGAJMO PO SVOJIH MOČEH! 

Učinkoviti energetski viri ne prinašajo zgolj finančnega prihranka, pač pa odražajo tudi ekološko zavest, saj z njimi varujemo 
okolje. V skladu s tem smo se odločili izdelati anketo, ki nam bo pokazala, kakšne energetske rešitve trenutno uporabljate in 
kakšne so vaše želje pri opremi stavb na tem področju.

V skladu s pridobljenimi podatki bomo zastavili akcije, v katerih bomo občanom nudili svetovanje, po možnosti pa tudi konkretno 
pomoč pri realizaciji projektov, povezanih z učinkovitejšo rabo energije.

V skladu z zakonodajo bomo izdelali Lokalni Energetski Koncept (LEK), ki ga bomo s strokovnjaki Gradbenega inštituta ZRMK iz 
Ljubljane, izvajali jeseni. Dokument bo vseboval ključne strategije za razvojne korake naše občine na področju razvoja energetike, 
oskrbe z energijo, spodbujanja energetske učinkovitosti in uporabe obnovljivih virov energije.

Prosimo vas, da nam posredujete najnovejše podatke o rabi energije in različnih ukrepih za učinkovitejšo rabo energije, ki ste jih 
morda na svojih hišah ali stanovanjih že dodatno izvedli ali jih načrtujete v bližnji prihodnosti. Na osnovi podatkov bomo oblikovali 
predloge in energetske strategije za prihodnost, ki vam jih bomo predstavili še pred koncem letošnjega leta.  

Izpolnjeno anketo vrnite po pošti na naslov: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje. Ali še enostavneje, oddajte jo v za to 
pripravljen nabiralnik v stavbi Občine Trebnje (sprejemna pisarna, pritličje, soba št. 2) do konca meseca septembra 2008.

Hvala za sodelovanje!   
                          Alojzij Kastelic 
                                Župan Občine Trebnje 

VPRAŠALNIK 

Pri vprašanjih je navedenih več možnih odgovorov. Prosimo Vas, da izbrani odgovor označite s križcem v okencu pred 
odgovorom  ali pa vpišete na predvideno mesto   . Razumeli bomo, če na katero od vprašanj, posebej tehničnih, ne 
boste mogli odgovoriti. Brez zadrege ga preskočite, vprašalnik pa nam vseeno vrnite. Zahvaljujemo se Vam za pozornost in 
trud pri izpolnjevanju.

SPLOŠNI PODATKI O STAVBI 

Naslov stanovanjskega objekta: 

Ulica, hišna številka in kraj                    

V kakšni stavbi stanujete? 

 večstanovanjska zgradba (stolpič, blok, stolpnica)   družinska hiša (eno ali dve stanovanji) 

Kdaj približno je bila vaša stavba zgrajena?  

 pred letom 1920  1921 – 1945  1946 – 1970  1971 – 1980  1981 – 1990  po letu 1991 

Tip stanovanjske stavbe v katerem živim je najbolj podoben naslednji izmed prikazanih stavb: 

Enodružinska prostostoječa hiša 
 enostavne oblike 
 zamiki v horizontalnem in vert. gabaritu (različne višine in širine) 
 posebne oblike (oblika “L” in podobno) 

Enodružinska hiša v strnjeni pozidavi 
 vrstna hiša (tudi dvojček, trojček, ipd.) 
 atrijska hiša 
 druge oblike pozidav (grozd, veriga, terase) 

Večstanovanjski prostostoječi objekt 
 blok s štirimi, šestimi stanovanji, ipd. 
 vila 
 vila – blok 

 Večstanovanjski objekt v nizu 
     (stara mestna jedra, obulična pozidava, do P+3) 

 Stolpič
     (približno 10 do 16 stanovanj, do P+5) 

Večstanovanjski prostostoječi objekt 
 enostavne oblike 
 zamiki v horizontalnem in vert. gabaritu (različne višine in širine) 
 posebne oblike (npr. terasasti blok) 

Večstanovanjski objekt v nizu 
 enostavne oblike 
 zamiki v horizontalnem in vert. gabaritu (različne višine in širine) Z
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V volilnem okraju, ki zajema občine Trebnje, Šentrupert in Mokronog-Trebelno,  za 
stranko DeSUS za poslanca v Državnem zboru ponovno kandidira mag. Franc Žnidaršič, 
ki je v sedanjem mandatu tudi vodja poslanske skupine in vestno ter vztrajno zastopa 
pravice upokojencev, invalidov, mladih ter vseh, ki so potrebni pomoči. Občani, volimo 
ga, vreden je našega zaupanja!

. FRANC ŽNIDARŠIČ

DeSUS je aktiven!
 Temeljno programsko načelo stranke je kar največ prispevati k soustvarjanju 
pravične, državljanom prijazne in socialno varne države in družbe, ki bo poleg 
stalne gospodarske rasti ostala razvojno naravnana in učinkovita, a hkrati soci-
alno pravična, človeku prijazna ter solidarna in vzajemna med generacijami.
Mnogi državljani, pa tudi člani stranke, se še danes sprašujejo, zakaj smo se 
odločili za vstop v koalicijo. Sklep je bil sprejet zaradi jasne opredelitve, da iz-
boljšamo materialni položaj vsem upokojencem z usklajevanjem pokojnin s 
plačami, saj so pokojnine vedno bolj zaostajale za rastjo plač. Zahvaljujoč na-
čelnosti in odločnosti naših pogajalcev, poslancev in vodstva stranke smo ta 
osnovni cilj dosegli.
Pokojnine so zaslužene, zato so ekonomska in ne socialna kategorija, ki bi bila 
odvisna od dobre volje posameznih interesnih skupin in političnih strank.
DeSUS se bo tudi kot bodoča parlamentarna stranka vztrajno boril za realne 
pokojnine, za javno zdravstvo, ki mu je treba nameniti več sredstev, za izbolj-
šanje stanja socialno šibkih in za večjo skrb za ostarele, bolne in invalidne. Na 
vseh ravneh bo stranka vztrajala proti prodaji državnega premoženja, bo pa za 
zagotovitev enakih možnosti otrokom in mladim v rasti, izobraževanju, razvo-
ju in pri zaposlitvi.

Socialna država je temeljna vrednota za prijazno Slovenijo! 
Upokojenci, invalidi, borci NOB, mladi in vsi, ki vam kaj 
pomeni demokratična in socialna država, volite DeSUS, 

stranka je vredna zaupanja! 

Težko je v omejenem prispevku opisati vsa dela, ki jih je DeSUS v tem mandatu opravil, 
bom pa skušal našim občanom prikazati delček programa, ki ga bo stranka uresničevala v 
naslednjem mandatu:

obramba pridobljenih pravic upokojencev (zakonske spremembe),• 
obramba solidarnosti in pravic na področju zdravstvene dejavnosti,• 
obramba socialne države,• 
vrnitev premoženja KAD-a upokojencem,• 
znižanje davkov od nizkih plač zaposlenih,• 
zvišanje davkov od višjih plač,• 
podpora mladim (šolanje, štipendije, študentski domovi, prehrana),• 
nova delovna mesta in zaposlovanje,• 
varstvo starejših,• 
obramba človekovih pravic,• 
razvoj demokratičnih odnosov z vključevanjem civilne družbe.• 

OO DeSUS je zelo aktivna tudi na občinski ravni, saj se vključuje v vse gospodarske, kul-
turne in socialne dejavnosti.
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4. VOLILNI OKRAJ VI. VOLILNE ENOTE (sedež: Trebnje), 
občine Trebnje, Mokronog-Trebelno in  občina Šentrupert

1.   ime liste:  LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
 mag. JANEZ SLAK
 
2.   ime liste:  LISTA ZA ČISTO PITNO VODO
  KARMEN SMREKAR
 
3.   ime liste:  SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA IN SMS – STRANKA MLADIH SLOVENIJE
 MATJAŽ GLAVAN
 
4.   ime liste:  DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
  mag. FRANC ŽNIDARŠIČ
 
5.   ime liste:  ZARES – NOVA POLITIKA
 JOŽE PODRŽAJ
 
6.   ime liste:  LIPA
 DANIJELA ŽILNIK
 
7.   ime liste:  SOCIALNI DEMOKRATI
  ANTON MAVER
 
8.   ime liste:  SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS
 ALOJZIJ KASTELIC
 
9.   ime liste:  LPR – LISTA ZA PRAVIČNOST IN RAZVOJ
 DARJA KODRIČ
 
10.   ime liste:  NOVA SLOVENIJA KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
 MARJETA UHAN
 
11.   ime liste:  KRŠČANSKO DEMOKRATSKA STRANKA
 MARKO ŠTROVS 
 
12.   ime liste:  STRANKA SLOVENSKEGA NARODA (SSN)
 JUDITA KAVŠEK 
 
13.   ime liste:  ZELENI SLOVENIJE
 ALENKA REHBERGER
 
14.   ime liste:  ZELENA KOALICIJA: ZELENA STRANKA IN ZELENI PROGRES
 ANJA POLANEC
 
15.   ime liste:  SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
 ZVONKO LAH
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5. MEMORIALNI TURNIR
V MALEM NOGOMETU, 
V SPOMIN NA SLAVKA 

GRABLJEVCA.
Turnir se bo odvijal v 

nedeljo, 14. septembra 2008,
na asfaltiranem igrišču v Šentlovrencu.

100 let gasilskega društva Mirna
Prostovoljno gasilsko društvo Mirna bo v soboto, 20. septembra 2008, 
ob 15. uri na igrišču OŠ Mirna obeležilo 100-letnico delovanja dru-
štva, hkrati pa praznik počastilo s prevzemom novega gasilskega vo-
zila. Na predvečer praznovanja bodo v kulturnem domu na Mirni ob 
19. uri imeli svečano akademijo s podelitvijo priznanj in zahval. 

SLAVNOSTNA OTVORITEV 
OBNOVLJENEGA KULTURNEGA 
DOMA V DOBRNIČU
Prenovljen Kulturni dom Dobrnič bo slavnostno odprt v nedeljo, 14. 
septembra 2008, ob 14. uri s krajšim kulturnim programom in slav-
nostnimi govori predsednika KS Dobrnič g. Silvestra Prparja in žu-
pana Občine Trebnje g. Alojzija Kastelica. Kulturni dom bo blago-
slovil tudi dobrniški župnik g. Florijan Božnar. Ob 15. uri bo sledila 
kulturna prireditev »Talenti Dobrniške doline se predstavijo«. Doga-
janja na dobrniškem trgu bo živahno preko celega dne (od 9. do 18. 
ure), saj se bodo na stojnicah predstavljala domača društva in drugi 
ponudniki, obiskovalci pa si bodo lahko ogledali znamenitosti kraja 
in okušali domače dobrote. Ob 8. uri bo iz Dobrniča na Lisec organi-
ziran tudi pohod, v liški cerkvi sv. Križa pa se boste lahko udeležili 
tudi sv. maše, ki bo ob 10. uri.

Pot Mare Rupena je odcep evropske pešpoti E7 od Dolenjskih Toplic 
prek Dobrniča do Žužemberka. Zasnovana je v letu 2003 kot trajen spo-
min na Maro Rupena, delegatko 1. kongresa Slovenske protifašistične 
ženske zveze in na kongresu izvoljene prve sekretarke te organizacije ter 
kot na neumorno aktivistko za izboljšanje položaja kmečkih žensk in ra-
zvoj slovenskega podeželja, posebej manj razvitih območij Dolenjske.
Prične se v Dolenjskih Toplicah in vodi deloma po gozdovih, deloma po 
gričevnati dolenjski vinorodni pokrajini Ajdovske planote, prečka značil-
no slikovito kraško polje Globodol, se vzpne na vinorodni Šmaver, zatem 
pa se spusti v Dobrnič. Ta del poti je dolg okrog 22 km oz. 6 – 7 ur zmerne 

POT MARE RUPENA – ODCEP EVROPSKE PEŠPOTI E7

hoje, ki ga lahko nadaljujete proti Žužemberku. Z druge strani, iz Žužem-
berka po vinogradniškem in gozdnatem pobočju Lisca v Dobrnič, pa je 
pot dolga okoli 12 km oz. 4 ure zmerne hoje.
Popotniku nudi čudovite razglede na pokrajino ter oglede krajev z narav-
nimi, zgodovinskimi in kulturnimi znamenitostmi kot so: zdravilišče s 
termalno vodo v Dolenjskih Toplicah, baročna cerkev sv. Jurija s krstnim 
kamnom in doprsnim kipom slovenskega misijonarja med Indijanci Fri-
derika Barage ter spominska soba 1. kongresa Slovenske protifašistične 
ženske zveze iz leta 1943 v Dobrniču, v Žužemberku pa grad nad Krko iz 
13. stoletja, dvostolpna cerkev sv. Mohorja in Fortunata na hribu nad kra-
jem ter kostnica in spomenik padlim v NOB, na katerem je vklesanih 
1140 imen borcev slovenskega in številnih drugih narodov. Odcep se na 
krajšem delu poti povezuje z označeno Baragovo potjo. Pot je primerna 
tudi za gorske kolesarje, ki se lahko podajo na krožno pot.
Pot je označena z rdeče rumenimi markacijami, ki se jih držite, da se na 
poti ne bi izgubili ali prispevali k uničevanju okolja in po nepotrebnem 
plašili divjadi. Nadihajte se svežega zraka in se naužite lepote dolenjskega 
kraškega sveta, pri čemer ne spreglejte vasic in če le utegnete spregovori-
te s prijaznimi domačini.

Organiziran pohod bo 2. nedeljo v oktobru.

Organizator: Kulturno turistično društvo Dobrnič, Dobrnič 9, 8211 Do-
brnič, 041/241 794, ktd-dobrnic@volja.net, www.dobrnic.si

Dobrnič
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»TREBANJSKA ENOLONČNICA«
Čas volitev, prijaznosti kandidatov, veliko obljub…….
Turistično društvo Trebnje organizira za vse kandidate, ki bodo kan-
didirali na volilnem območju naše občine (za stranke, ki so sedaj v 
državnem zboru), v mestnem parku Trebnje »kuhanje trebanjske 
enolončnice«. Tako bodo imeli vsi kandidati možnost predstavitve 
sebe in stranke, na listi katere bodo kandidirali. Hkrati pa bodo imeli 
možnost pokazati tudi svoje kuharske sposobnosti.

Prireditev bo v soboto, 
13. septembra, ob 10. uri v parku Trebnje.

Program  bo povezovala članica društva Maja Kos, za prijetno vzduš-
je pa bo poskrbel Duo Meksiko.
Vljudno vabimo, da se prireditve udeležite. V Turističnem društvu 
upamo, da bodo kandidati skuhali toliko enolončnice, da nam ne bo 
potrebno skrbeti, kaj bo doma za kosilo.  

Tradicionalna trgatev 
za starejše občane
Turistično društvo Trebnje organizira že tradicionalno trgatev za prebi-
valce Doma starejših občanov Trebnje. Na trgatev pa vabimo tudi vse 
krajane iz območja KS Trebnje, ki se želijo udeležiti tega lepega jesenske-
ga opravila.   

Letos so nas gostoljubno povabili Kresalovi, znana vinogradniška druži-
na z Velike Ševnice. Kdaj bo točno datum trgatve, bomo vse zainteresira-
ne pravočasno obvestili.

Za prevoz ni potrebno skrbeti, saj bo Turistično društvo vsakega udele-
ženca pripeljalo in odpeljalo nazaj. S seboj prinesite le dobro voljo.

Prijave sprejemata predsednik društva Dušan Mežnaršič na tel. št. 031 
366 449 in tajnica društva Biserka Sitar na tel. št. 031 361 355.

Izlet otrok

Letošnji izlet za otroke (naša želja je, da se udeleži čim več otrok, ki jim 
starši zaradi fi nančnih težav tega ne morejo omogočiti) bo letos prej 
kot običajno. 

Izlet bo 18. oktobra na območje Podčetrtka
(tudi možnost kopanja v termah).

Vse zainteresirane starše vabimo, da prijavijo otroke čim prej, saj bomo 
po popolnitvi mest (40 otrok) s prijavami zaključili. Prijave sprejemata 
predsednik društva Dušan Mežnaršič in tajnica društva Biserka Sitar.   


