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Oktober – mesec varstva 
pred požarom
Dnevi odprtih vrat PGD Trebnje v oktobru so vse sobote in nedelje 
od 16.00 do 19.00

Vaje PGD Trebnje za javnost

• Tehnično reševanje: nedelja 12. oktobra ob 16. uri pred Gasilskim 
domom Trebnje

• Reševanje z višin: petek 17. oktobra ob 17. uri pred Gasilskim do-
mom  Trebnje

• Požar na stanovanjskem objektu: nedelja 26. oktobra ob 16. uri na 
požarni hiši (Prijateljeva cesta 1, zraven cestne baze CGP)

Z gasilskim pozdravom na pomoč!

Zveza kulturnih društev Slovenije že 5. leto v sodelovanju z Društvom 
Geoss in Javnim skladom RS za kulturne dejavnosti razpisuje nagrado za 
kulturno šolo leta. Med pogoji izpostavimo, da na šoli trajno, najmanj že 
štiri leta, obstaja razvejano in kakovostno kulturno življenje vsaj na treh 
področjih kulturnega delovanja. Za naziv kulturna šola leta in odličnosti 
se je letos prijavilo 79 šol. 
Zaključna prireditev je potekala 19. septembra na Slivni pri Vačah. Na 
svečanosti je naprej spregovoril  mag. Franci Pivec, podpredsednik Zveze 
kulturnih društev Slovenije, ki se je v svojem izvajanju dotaknil letošnje 
500-letnice Primoža Trubarja in 80-letnice priključitve Maribora Sloveni-
ji. Prireditev je pozdravil tudi direktor Javnega sklada RS za kulturne de-
javnosti mag. Igor Teršar.
Teršar in Pivec sta podelila šest priznanja odličnosti in šest priznanj kul-
turna šola leta 2008: OŠ Kobarid, OŠ TREBNJE, OŠ Litija, OŠ Ljudski vrt 
Ptuj, OŠ Ribnica na Pohorju, OŠ Sostro. Nagrajene šole so prejele zastavo 
kulturne šole leta in kopijo vaške situle.
Zelo smo ponosni, da je v tem letu med šestimi osnovnimi šolami iz Slo-
venije tudi naša šola, ki je dobila ta naziv. Priznanje je prejela ravnateljica 
Rožica Zakšek, ki je poudarila, da jo veseli, da so dejavnosti, ki potekajo na 
področju kulture na šoli ves čas, vidne tudi izven šole. 
Učenci, ki so bili prisotni na podelitvi, so se tega dne udeležili tudi delav-
nic z različnih področij. To so bili Tajda Uršič, Mateja Kralj, Franci Mah-
nič in Zala Hrastar.

Foto in besedilo: Mojca F.

OŠ Trebnje Kulturna šola leta 2008

Ravnateljica OŠ Trebnje Rožica Zakšek 
z mentorico Mojco Bahun in učenci vidno zadovoljni 

nad laskavim nazivom Kulturna šola leta 2008.
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Ustanovitelj in izdajatelj: 
Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje
Odgovorni urednik: Igor Teršar
Namestnica urednika: Živa Zakšek
Uredniški svet: Katarina Zupančič, Valerija Jarm, Ivanka 
Višček, Jože Povšič, Jožko Tomšič,
Dušan Zakrajšek, Živa Zakšek, Igor Teršar
Lektorica: Ivanka Višček
Grafi čna realizacija: Tiskarna Jordan, Krško
Naklada: 4800 izvodov, ki se razdelijo brezplačno vsem 
gospodinjstvom in podjetjem v občini Trebnje.

Uredništvo si pridržuje pravico do objave, neobjave, delne 
objave ali krajšanja nenaročenih prispevkov v skladu s 
prostorskimi možnostmi in uredniško politiko. Pridržuje si 
tudi pravico, da neprimerne in žaljive vsebine ne objavi. 
Nenaročeni in nedogovorjeni prispevki so lahko dolgi največ 
1500 znakov skupaj s presledki in morajo biti podpisani s 
polnim imenom. Slike, ki bodo prilepljene v word, zaradi slabe 
kakovosti ne bodo objavljene. Prispevki političnih strank in 
poslancev DZ so lahko dolgi največ 2500 znakov s presledki, 
županov prispevek pa 4000. V Glasilu občanov pa je možna 
tudi brezplačna objava osmrtnic oz. zahval ob smrti občanov 
iz naše občine, in sicer v velikosti 10x12 cm, kar pomeni 
največ 600 znakov s presledki oz. nekoliko manj, če želite 
priložiti še sliko.
Prispevke lahko pošljete po elektronski pošti na naslov glasilo.
obcanov@trebnje.si ali na naslov uredništva: Glasilo občanov, 
Goliev trg 5, Trebnje. Rok oddaje prispevkov za naslednjo 
številko je 3. november 2008. Prispevki, ki bodo prispeli na 
uredništvo po tem datumu, bodo objavljeni v kasnejši številki, 
če bodo še aktualni.

Drage občanke, dragi občani!
Volitve v državni zbor so za nami. Zato je na 
tistih, ki jih volimo in ki smo jih izvolili, veli-
ka odgovornost. Toda največja odgovornost 
sloni na vsakem posamezniku; varčujmo z 
energijo, bodimo osveščeni do narave in 
imejmo radi sočloveka! 
Narava se je v zadnjem letu pokazala še v ve-
liko bolj muhasti podobi kakor katerakoli po-
litična razprtija. Narava je nad vsemi nami,  je 
iznad politike in vseh drugih odnosov, za ka-
tere prepogosto in zmotno mislimo, da nam 
krojijo življenja. Zato bi moral vsak posame-
znik poskrbeti, da s svojim ravnanjem pri-
speva košček k ohranjanju narave.
Že v prejšnjem uvodniku smo poudarili, da 
za politika ni pomembno kakšne barve je, 
temveč kaj nosi pod kožo. Pomembno je biti 
človek, ki se zaveda, da živimo in ustvarjamo 
za zanamce, za boljšo naravo in boljši svet 
nasploh!
Zato je na vseh nas, da s skupnimi močmi 
zavihamo rokave in začnemo graditi boljši 
svet. Če preveč razmišljamo o drugih ljudeh, 
škodujemo sebi in drugim. Največja odgo-
vornost je torej na posamezniku.
Čas, ki prihaja, je gotovo čas sprememb. A 
tak čas je bil, odkar obstaja ta svet. Na dana-
šnji civilizaciji je, da spremembe zavitlamo v 
pozitivno smer, kajti edino to nas bo osrečilo 
in naredilo zadovoljne tudi naše zanamce.
Drage občanke, dragi občani, želim Vam pri-
jeten vstop v jesen in prelepo naravo, ki nas 
obkroža.

mag. Igor Teršar, urednik

Peterle častni občan 

Lojze Peterle je prejel naziv častnega občana 
občine Trebnje. Na prireditvi so poudarili nje-
gov prispevek k prepoznavnosti Slovenije v 
svetu, vodenje prve slovenske države, aktivno 
vlogo poslanca Državnega zbora in različne 
naloge, ki jih uspešno opravlja kot evropski po-
slanec.
Kulturno prireditev sta oblikovali profesorici 
Glasbene šole Trebnje, sopranistka Urška Ur-
banija, ob spremljavi Mirjane Tumpej. Svojevr-
sten pogled na življenje evropskega poslanca in 
njegovo delo pa je prispeval pesnik Tone Kun-
tner, ki je poudaril njegovo pozitivno naravna-
nost, s katero je mogel spreminjati sanje v deja-
nja. Priznanje je Peterletu izročil župan Alojzij 
Kastelic, ki se mu je zahvalil za njegovo doseda-
nje delo, še posebej za pomoč k razvoju lokalne 
skupnosti. Zahvalila se mu je tudi poslanka Dr-
žavnega zbora Marjeta Uhan. 

Odprli obnovljeni kulturni dom
14. septembra sta predsednik Krajevne skupnosti Dobrnič Silvester Prpar in župan Občine 
Trebnje Alojzij Kastelic namenu predala obnovljeni kulturni dom, ki ga je blagoslovil dobrni-
ški župnik Florijan Božnar. Kulturni program sta sooblikovala ŽePZ KTD Dobrnič in PŠ Do-
brnič. 
Prpar je ob odprtju povedal, da je bil dom zgrajen kot Baragov dom in je bil namenjen vsem 
ljudem na območju nekdanje občine Dobrnič: »V njem se je odvijalo veliko kulturnih priredi-
tev pred 2. svetovno vojno, ko so se ob nedeljah mladi zbirali in pripravljali prave gledališke 
igre. Med vojno se je v njem odvijal pomemben dogodek – 1. zasedanje antifašistične ženske 
zveze v noči iz 16. na 17. oktober leta 1943. Po vojni je bilo nekaj let še kar živahno kulturno 
dogajanje, nato pa je za nekaj časa zamrlo.« Po navedbah Prparja je kulturno življenje v kraju 
spet zaživelo z ustanovitvijo tamkajšnjega kulturno turističnega društva, ki je danes glavni 
nosilec kulturne dejavnosti v kraju. 
Kulturni dom so začeli obnavljati leta 2003, ko je bil po skoraj desetih letih končan denaciona-
lizacijski postopek. »Lahko rečem, da je skoraj tri četrtine doma novega,« je izpostavil Prpar in 
dodal, da znaša skupna vrednost obnovitvenih del 250 tisoč evrov – od tega je okoli 200 tiso-
čakov zagotovila Občina Trebnje, ostalo pa so vložili domačini v obliki prostovoljnega dela. 
Ob tej priložnosti se je Prpar zahvalil vsem, ki delajo v prid njihove krajevne skupnosti, »še 
posebej pa se zahvaljujem  našemu podpredsedniku in tajniku KS Dobrnič Milanu Kastelicu, 
ki je vložil nešteto prostovoljnih ur pri obnovi kulturnega doma.«  V zahvalo za dolgoletno 
vodenje krajevne skupnosti so krajani Prparju podarili sliko obnovljenega kulturnega doma.

Peterletovo priznanje za imenovanje častnega 
občana je opremljeno z datumom 6. junij 2006, 
ko je OS Občine Trebnje na predlog treh dru-
štev prvič soglasno potrdil imenovanje. Zaplet 
z imenovanjem Peterleta se je začel junija 2006, 
ko je Komisija za priznanja nasprotovala Peter-
letovemu imenovanju za častnega občana, 
medtem ko je Občinski svet Občine Trebnje 
soglasno sprejel sklep o podelitvi častnega na-
ziva. Tedanji župan Ciril Metod Pungartnik je 
sklep o imenovanju zadržal in na upravnem 
sodišču pred dobrima dvema letoma vložil 
tožbo zoper Občinski svet. Upravno sodišče je 
sredi avgusta 2008 odločilo, da se tožba zavrže, 
saj je Občinski svet sklep o imenovanju sprejel 
zakonito. 

Besedilo: Ivanka Višček 
Foto: Blaž Pavlin
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Spoštovane občanke in občani,
volitve so mimo in človek 
bi pričakoval, da bo življe-
nje spet v starih tirnicah, 
pa ni tako.
Dovolite, da se vam na za-
četku zahvalim za zaupa-
nje in podporo na volitvah, 
hvala tudi vsem, ki ste se 
udeležili volitev.  Ocena 
letošnjih volitev je, da je 
bila volilna kampanja zelo 
umazana, tako na državni 
ravni kot tudi na občinski. 
Nedokazani sumi so bili 
zveličavne resnice. Moč argumentov je nadomestilo vreščanje poli-
tikantov. Kljub temu pa mora pravica  do dobrega imena kot te-
meljna človekova pravica ostati v veljavi.
Z realnostjo se je treba soočiti, skušati nanjo vplivati in si jo prilaga-
jati. Veličina politike in politikov je v načrtovanji prihodnosti in 
udejanjanju le-te in ne v objokavanju preteklosti. Pa vendar se je 
vredno ozreti nazaj in analitično pogledati na dogodke v zadnjih 
dveh letih in še posebno zadnje tedne volilne kampanje. 
Trditev Žnidaršiča, da ni imel pooblastil kot podžupan, ne drži. 
Imel je vse možnosti, pa ni storil ničesar, ker ni imel časa in se je raje 
udeleževal parlamentarnih obiskov po raznih državah, kot pa reše-
val probleme naših občanov. Za koalicijo je potrebno združiti 
stranke, ki  naj bi podpirale programe, ki bi bili koristni za veliko 
večino občanov. Žnidaršičeva posiljena koalicija z LDS in imenova-
nje Slaka za drugega podžupana pa so v občini začeli politični in 
osebni problemi. Vsiljevanje Rajerja za direktorja občinske uprave 
bi bila še ena velika polomija, saj ga je sam g. Slak najprej kritiziral 
kot nesposobnega, nato pa predlagal za to delovno mesto, ker je 
ugotovil, da bo imel nanj neposredni vpliv.
Očitki svetnikov Občine Trebnje in županov sosednjih občin je 
milo rečeno kaotično, da se ukvarjajo z osebno pošto občanov. Po-
segati v zasebno pošto občanov, nima nihče pravice. Vsak sam pre-
jemnik pa lahko na svoj način sprejme pozitivno ali negativno. Žu-
pani pa se z osebno pošto ne morejo ukvarjati, niti občinski svetniki. 
Volilno kampanjo si vsak kroji po svoje. To ni nobena zloraba, am-
pak predstavitev predvidenega dela, če bi bil izvoljen, od volivk in 
volivcev pa je odvisno, kako posamezno predstavitev ocenijo. Moje 
osebno pismo občankam in občanom naše in sosednjih občin je 
bilo za lažjo predstavo, kaj pomeni biti župan in poslanec,  kar je 
odraz velike večine v državnem zboru.
Trudim se po najboljših močeh, premaknili smo marsikateri pro-
jekt, ki je stal celo desetletje ali več. Vendar je težko delati v normal-
nem ritmu, ko je uprava in jaz tarča napadov in deskreditacije. V 
zadnjem Cajtngu so se spravili name in me oblatili z lažmi in podti-
kanji in to s plačanimi članki. Plačati so celo hoteli iz občinskega 
proračuna.
Naj zaključim kot v pismu: 
Hvala za zaupanje v vsem tem času, hvala za vse lepe želje, podpo-
ro, voščila … Če ne bi bilo vas, ki ste me podprli, ne bi nikoli prišel 
do sem. Po dveh letih županovanja pa se čutim še sposobnejšega in 
še bolj pripravljenega za izzive, ki so pred vrati. 
Naj vam jesen prinese svežino, umirjenost ter kanček navdiha, da se 
v daljših večerih, morda lotite še tistega, s čimer ste do sedaj odlaša-
li. Tako bodo dnevi še bolj radostni in izpolnjeni, življenje pa bo 
dobilo nov polet.
Srečno! 

Vaš Alojzij Kastelic 

ŽUPANOV KOTIČEKImenovan podžupan
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi in Statuta Občine Trebnje 
je župan Občine Trebnje s 1. oktobrom 2008 imenoval občinskega 
svetnika Jožeta Povšiča, univerzitetnega diplomiranega organizatorja 
in strojnega inženirja, za podžupana Občine Trebnje, za področje, ki 
sodi v pristojnost okolja in prostora in kot predstavnika Občine Treb-
nje za stike z javnostmi.
Glede na to, da smo začeli z obdobjem načrtnega, strateškega in dol-
goročnega delovanja, je treba sistematično pristopiti tudi k reševanju 
večjih kompleksnih zadev. Ena takih je vsekakor tudi okolje, komu-
nalne zadeve in delovanje javnega podjetja Komunala Trebnje. To 
področje je tako pomembno, da potrebuje stalno angažiranje, saj na-
meravamo uvesti kar nekaj izboljšav. Zato sem se odločil, da imenu-
jem g. Jožeta Povšiča ter ga zadolžim za to zahtevno področje. Glede 
na njegovo prejšnjo funkcijo, pet let je bil direktor Komunale Treb-
nje, in sedanjo funkcijo, direktor Dolenjskega ekološkega zavoda, po-
zna okoljske probleme, Zakon o javnih naročilih, do potankosti po-
zna delovanje Komunale in komunalne dejavnosti. 
Pri svojem delu je izredno natančen, vsake zadeve se loti po temelji-
tem premisleku, kjer upošteva tako praktični vidik kot tudi pravne 
okvire. 
Jože Povšič je dosedanjo funkcijo svetovalca za okolje in komunalne 
zadeve opravljal odgovorno, skrbno in konstruktivno.

župan Alojzij Kastelic

OBVESTILO O JAVNEM RAZPISU ZA 
DODELITEV ŠTIPENDIJ DIJAKOM IN 

ŠTUDENTOM OBČINE TREBNJE ZA ŠOLSKO 
OZIROMA ŠTUDIJSKO LETO 2008/2009

Občinska uprava obvešča dijake in študente, da bo v Uradnem listu RS 
dne 10.10.2008  in na spletnih straneh Občine Trebnje objavljen javni 
razpis za podelitev štipendij dijakom in študentom Občine Trebnje. V 
skladu s Pravilnikom o podelitvi štipendij Občine Trebnje bo predvi-
doma podeljenih 24 štipendij in sicer 12 za dijake in 12 za študente. 
Rok za prijavo na javni razpis je 29. OKTOBER 2008 do 12.00 ure. 
Prijavo oddajte na obrazcu »Vloga za dodelitev štipendije Občine 
Trebnje za šolsko oziroma študijsko leto 2008/2009«, ki je prav tako 
objavljena na spletni strani občine Trebnje.
Dodatne informacije: Občina Trebnje, Oddelek za družbene dejav-
nosti: 07 3481124/3481143.

Rezultati volitev 

Na grafu so imena osmih strank, priimki kandidatov ter število in odsto-
tek doseženih glasov. Prikazano je stanje po podatkih, obdelanih do 29. 9. 
2008. Vsi podatki so končni, vendar neuradni. Objavljeni podatki nimajo 
nobenih pravnih učinkov in ne morejo biti predmet pravnega postopka. 
Poslanca v Državni zbor RS iz Volilnega okraja Trebnje sta Zvonko Lah 
(SDS) in Franc Žnidaršič (DeSUS). 

Jože Povšič



občanov občine Trebnje

4 št. 33/11. oktober 2008

  

Zahvala
Ob zaključku poslanskega mandata se zahvaljujem vsem občankam 
in občanom, s katerimi sem sodelovala,vsem, ki ste me podpirali in mi 
pomagali pri delu poslanke, da smo na ta način lahko speljali nekaj 
pomembnih projektov za volilni okraj, kjer sem bila izvoljena, kot tudi 
na državni ravni. Hvala tudi vsem volivcem Nove Slovenije krščansko 
ljudske stranke na letošnjih volitvah in vsem, ki ste sodelovali v volilni 
kampanji. Četudi se stranka Nova Slovenija ni uvrstila v parlament, 
kar je škoda za slovenski politični prostor, bomo v Novi Sloveniji še 
naprej delali  za dobro Slovenije. Le delo in dobra dejanja ustvarjajo 
blaginjo za ljudi. Prazne obljube pa po volitvah običajno izpuhtijo.

Marjeta Uhan 

Zvonko Lah, 
poslanec SDS 
Spoštovani občani Trebnjega, drage vo-
livke in volivci! Slovenska demokratska 
stranka je v Trebnjem zmagala. Izvolili 
ste me za vašega poslanca v Državnem zboru. Zahvaljujem se vam za 
vaše zaupanje, za vaš glas.  S svojo udeležbo ste dokazali, da Trebanj-
ci znate odgovorno soodločati o prihodnosti lastnih krajev. 
Kot kandidat, ki prihajam iz sosednje občine, sem navdušen nad to-
plim sprejemom med volivci, kar mi daje dodatno spodbudo za delo 
in odgovornost do vas. Za vas se bom zavzemal z vso vnemo. Izkaza-
no zaupanje me zavezuje k odgovornosti. Po vseh svojih močeh se 
bom trudil, da bom vaše zaupanje upravičil z odgovornim delom kot 
vaš poslanec. Zahvala gre celotnemu občinskemu odboru SDS Treb-
nje, predsednici Nadi Pepelnak in volilnemu štabu SDS Trebnje, z 
vodjo volilnega štaba Francem Hribarjem, ki so skrbeli za dobro or-
ganizacijo in dosledno izvedbo dela med volilno kampanjo.
Hvala gospe Pavli Sinur, ki je skuhala najboljšo SDS enolončnico in 
Marjanci Zakrajšek za čudovito pecivo. 
Vsem članom, ki ste sodelovali v volilni kampanji, se zahvaljujem za 
dobro voljo, prostovoljne ure dela in zaupanje v vrednote stranke 
SDS, kar ste pokazali mnogi člani Trebanjske SDS.
Še enkrat hvala,

 vaš poslanec Zvonko Lah

Odgovor na članek gospe Špele 
Smuk: »Politika pred stroko in 
interesi občanov«
V Glasilu občanov je bil v avgustu 2008 zapisan članek gospe Špele 
Smuk z naslovom Politika pred stroko in interesi občanov.  Gospa Špe-
la Smuk je izkoristila predvolilni čas in vsevprek v tem članku in drugje 
udrihala po meni in ostalih osebah, ki se ravno ne strinjajo z načinom 
njenega dela.
Bralcem Glasila občanov naj jasno povem, da nisem ponaredil nobene-
ga dokumenta in tudi nisem nobenega sklepa v vezi Centra za socialno 
delo Trebnje poslal na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.  
Zavedam se odgovornosti javne pooblaščene osebe in kaj takega, kar 
mi očita gospa Špela Smuk, ne bi nikoli storil. Kot župan sem dva doku-
menta naslovil in poslal Občinskemu svetu Občine Trebnje kot pre-
dlog ali osnutek oziroma delovno gradivo za sejo Občinskega sveta. Ta 
predlog je zabeležen tudi v elektronski obliki v računalniku. Predlog 
sklepa št. 014-17/2008 z dne 15. 7. 2008 je naslovljen Občinskemu svetu 
kot delovno gradivo, sklep št. 014-17/2008  brez datuma in brez mojega 
podpisa in štampiljke občine pa je tudi naslovljen na Občinski svet, v 
zgornjem desnem kotu pa piše: Predlog. Če se Občinski svet odloči 
enako, kot je osnutek ali predlog, ga župan kot pisni odpravek sklepa 
pošlje naslovniku. Če pa Občinski svet spremeni prvotni predlog župa-
na, pa se odpravek sklepa popravi na točno formulacijo, ki jo sprejme 
Občinski svet in tak potrjen sklep nato župan pošlje naslovniku. 
Gospa Špela Smuk v obširnem članku, ki vsebuje preko 7.000 znakov, 
do katerih ni upravičena, blati mene in druge osebe iz javnega življenja 
občine Trebnje kar vse povprek in brez dokazov. Če bi za njeno krivo 
ovadbo, ki nima nobenih dokaznih temeljev, plačala visoko denarno 
kazen, bi jo to seveda izučilo. Tudi stalno miniranje vsega, kar ni pogo-
du njenim osebnim interesom, negativno vpliva na življenje in delo lo-
kalne skupnosti. Gospa Špela Smuk bi se morala končno zavedati, da je 
župan izvršilna funkcija občine in da ima iz tega župan tudi pooblastila 
in veliko odgovornost za zakonitost delovanja občine. 

Alojzij Kastelic, 
župan Občine Trebnje

PRIDRUŽI SE NAM – POSTANI 
MLADI GASILEC

Prostovoljno gasilsko društvo Trebnje TE vabi, da se včlaniš v naše 
vrste. 
Kot mladinci in pionirji v naših vrstah vas čaka veliko koristnega 
izobraževanja na gasilskem področju, različnih strokovnih izletov 
(Gasilski muzej Metlika, Hiša eksperimentov – Ljubljana, Gasilska 
brigada Ljubljana ...), letovanj, taborjenj in različnih tekmovanj iz 
praktičnega in teoretičnega znanja ... Vse, kar potrebujemo, da 
bomo nekoč postali pravi gasilci.
Čaka mnogo zanimivega in koristnega zapolnjevanja prostega 
časa. Skupaj z vašimi mentorji vas čaka obilico zabave (družabne 
igre, košarka, odbojka, nogomet, vlečenje vrvi, namizni tenis ...), 
mnogo druženja s svojimi vrstniki …
Glede na to da je mesec oktober mesec požarne varnosti, vas vabi-
mo tudi na dneve odprtih vrat v našem gasilskem domu. Vrata 
bodo vsem odprta vsako soboto in nedeljo od 16. do 19. ure, kjer 
vam bodo izurjeni gasilci povedali mnogo o naših vozilih, našem 
gasilskem domu ter gašenju požarov in reševanju življenj. 

Vaje  gasilske mladine bomo imeli vsakih 14 dni – ob petkih,ob 17. 
uri (naslednje vaje so 17. 10.). Včlanite se lahko kadarkoli, tudi če 
se za to odločite sredi leta. 

Vabljeni!      
Mladinska komisija PGD Trebnje

Z gasilskim pozdravom Na pomoč!

Spoštovane 
občanke in 
občani
zahvaljujemo se vam za podporo pri 
volitvah za državni zbor in podporo 
našemu kandidatu mag. Janezu Slaku. S tem je stranka LDS zopet presto-
pila prag parlamenta in pripomogla k političnemu preobratu. Stranka bo 
po vsej verjetnosti tudi v vladni koaliciji in smo prepričani, da ne bo razo-
čarala volivcev. Projekti, ki so bili predstavljeni v predvolilnem času, bodo 
naša zahteva do bodoče Vlade. 

Predsednik 
Branko Veselič 
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Stranka SD je v trebanjskem volilnem okraju dosegla 
najboljši volilni rezultat do sedaj – več kot 21%. Za-
hvaljujemo sem vsem volivcem in volivkam za glas 
in zaupanje. To je znak, da je naša stranka v našem 
okolju dosegla prepoznavnost in da se obrestujejo 
rezultati dela na lokalnem nivoju. Seveda ne gre za-
nemariti sodelovanja in dobrega dela kandidata An-
tona Mavra, župana občine Mokronog – Trebelno in njegovega programa.
Pri tem želimo poudariti, da se ograjujemo od vseh nekorektnih postopkov župana v predvolil-
nem času, ko je neokusno prekoračil svoja pooblastila in resno ogrozil dobro sodelovanje z obči-
nama Mokronog-Trebelno in Šentrupert, pa tudi v naši občini je, kot vedno, poskušal zavajati 
občane in občanke.
Odgovornost za spremembe in razvoj bo naslednja štiri leta na naši strani in tega se ne bojimo!

Nova  Slovenija gre 
pogumno naprej
Parlamentarne  volitve 2008 so za nami. 
Novi Sloveniji se, kljub izrednim prizade-
vanjem vseh kandidatov za poslance in 
drugim vključenim v volilne dejavnosti, ni 
uspelo uvrstiti v Državni zbor. V prepriča-
nju, da smo delali dobro v parlamentu kot 
tudi v vladi, smo upali, da bodo volivci na-
gradili naše delo,  dobre rezultate ter pogled 
stranke na prihodnost Slovenije. A temu ni 
bilo tako, čeprav smo ves predvolilni čas 
opozarjali, da brez Nove Slovenije ne bo 
desnosredinske vlade.
Za neuspeh bi na prvo mesto uvrstil polari-
zacijo političnega prostora na dva dela, 
SDS in SD. Med pomembnejše dejavnike 
pa tudi aktivno vlogo nekdanjega predse-
dnika države Milana Kučana,  ljubljanskega 
župana Zorana Jankoviča in ob koncu kam-
panje pozive pomembnih ljudi t.i. levice.
Slovenska javnost je neuvrstitev  Nove Slo-
venije v parlament doživela kot veliko pra-
znino v slovenskem političnem prostoru, ki 
ga bo potrebno čim prej zapolniti.  Zato gre 
Nova Slovenija pogumno naprej.
Zdaj je čas, da naredimo temeljito analizo 
rezultatov in trezno premislimo o naši pri-
hodnosti. S kandidati za poslance in z vse-
mi, ki ste sodelovali v predvolilnem boju, 
smo združili izjemno  moč izkušenj, znanja 
in poguma. Vsi sodelujoči v tej tekmi, člani 
stranke in naši prijatelji verjamemo v Novo 
Slovenijo, zato bomo  delali naprej v prepri-
čanju, da ima stranka PRIHODNOST. Sto-
rili bomo vse, da se bo to potrdilo.
Rezultati volitev v Trebnjem so za Novo 
Slovenijo spodbudni, saj se je naša kandi-
datka, poslanka Marjeta Uhan, uvrstila na 
odlično četrto mesto in z  8,32 %  prehitela 
župana Alojzija Kastelica, kandidata ZA-
RESA  Jožeta Podržaja, LDS-ovega kandi-
data  Janeza Slaka in Matjaža Glavana, ki je 
kandidiral na listi SLS in SMS.
Že naslednje leto so pred nami volitve v 
evropski parlament in Nova Slovenija bo 
imela resno in izjemno priložnost, da pono-
vi dober rezultat zadnjih evropskih volitev.
Prepričan sem, da vam letošnje držav-
nozborske volitve niso vzele poguma za 
prihodnje delo. Zahvaljujem se vam za vse, 
kar ste do sedaj že naredili za našo skupno 
stranko. Hvala vsem, ki zaupate v Novo 
Slovenijo in hvala, ker ste zaupali svoj glas 
Marjeti UHAN. Vaše zaupanje je naše vo-
dilo na nadaljnji poti. Vabim vas, da združi-
mo moči za Novo Slovenijo tudi v priho-
dnosti.

Marjan Pavlin,
predsednik OO NSi Trebnje                      

Odprto pismo županu Alojziju Kastelicu
Spoštovani kolega župan!
Sicer se mi zdi škoda vsake sekunde, ki jo bom 
porabil za to pisanje, zato bom poskušal biti kra-
tek.
Iz petka na soboto ponoči sva se z ženo vrnila s 
poročnega potovanja, kjer sva bila odmaknjena 
od vsega predvolilnega dogajanja. Ko sva prišla 
domov, me je šokiralo tvoje »Županovo pismo« 
mojim občanom. Globoko sem razočaran, in 
šokiran nad obliko in vsebino pisma in obsojam 
tvoje ravnanje. Že sama ovojnica je zavajajoča, 
saj je na njem pečat z napisom Županovo pi-
smo. Župan v občini Šentrupert sem jaz in ne ti. 
V pismu navajaš, da podpiram tvojo kandidatu-
ro. Takšna navedba je nekorektna. Mojo politič-
no podporo v pisni obliki je imel le kandidat 
mag. Franc Žnidaršič, ker je stranka Desus na 
lokalnih volitvah podprla mene kot neodvisne-
ga kandidata. G. Žnidaršič me je za to prosil in 
po mojem osebnem prepričanju je bilo moje 
ravnanje korektno. To si vedel in to so vedeli 
tudi ostali kandidati. Mojo osebno moralno 
podporo pa sta imela tako ti, kot kandidat kole-
ga župan Anton Maver, ki je očitno to tako tudi 
razumel in ni nikjer na ta način operiral in zlora-
bljal mojega imena. Takšno operiranje z ime-
nom in priimkom fi zične osebe v javnosti brez 
njegove vednosti oziroma z navedbami, ki so 
nekorektne in izvzete iz celotnega konteksta, je 
konec koncev kaznivo dejanje.
To pa še zdaleč ni vse. V pismu obljubljaš po-
moč naši občini na projektih, kjer je ne potrebu-
jemo. Za sofi nanciranje rekonstrukcije in do-
gradnje šole imamo sklep ministrstva že nekaj 
mesecev, izbran je izvajalec del. Obljubljaš po-
moč pri širitvi vrtca, pri čemer se nisi niti poza-
nimal kakšna je naša strategija. Smo namreč v 
končnih dogovorih z zasebnim investitorjem za 
obliko javno zasebnega partnerstva.
Navajaš, da lahko občani kandidirajo na razpisu 
ekološkega sklada za nepovratna sredstva. Ne 
vem, kaj ima eden izmed javnih razpisov obja-
vljenih na spletni strani Eko slada (www.eko-
sklad.si) veze zgolj z občino Trebnje ali občino 
Šentrupert. Razpis je namenjen vsem sloven-
skim državljanom in vsak si ga lahko ogleda na 
omenjeni spletni strani. 
Ne razumem tudi tega, da kot župan občine 
Trebnje pošiljaš županovo pismo v našo občino, 

pri čemer si bil kandidat na listi stranke SNS. Po 
takšnem ravnanju te bodo verjetno povprašali 
tvoji občani oziroma tvoj občinski svet. 
Ko pa sem v roke dobil glasilo Cajtng in prebral 
članke v tvojo podporo, katerih naročnik si sam, 
res več ne morem razumeti tvojega ravnanja. 
Sprašujem se, če premier Janez Janša ve, da se je 
pojavil v lokalnem glasilu, kjer navajaš, da ti je 
osebno pisal in ti na vrhuncu tvojih ustvarjalnih 
moči želel še veliko sreče in osebnega zadovolj-
stva… Zanimivo je to, da sem takšno pismo od 
g. Janše dobil tudi jaz in to z enakim besedilom. 
Kabinet g. Janše voščilo pač pošlje vsakemu slo-
venskemu županu, ko ima rojstni dan. Pri vsem 
skupaj je morda zanimivo le to, da ga imava mid-
va s premierjem na isti dan (17. septembra).  
Napisal sem, kar mi je ležalo na duši. Kljub temu 
se bom potrudil, da bo sodelovanje med obči-
nama dobro, občini namreč ostajata, župani pa 
se bodo menjali. Moje zaupanje pa si za vedno 
izgubil. 
Volitve so obračun za preteklo delo in upam, da 
si volilni izid razumel kot sporočilo, da ne delaš 
prav. 

Rupert Gole, župan občine Šentrupert

PRIPIS:
»Županovo pismo« s podobno vsebino je bilo 
poslano tudi občanom občine Mokronog-Tre-
belno, v katerem kot župan občine Trebnje, prav 
tako niza obljube občankam in občanom naše 
občine in ponuja sofi nanciranje projektov, ki jih 
občina Mokronog-Trebelno že izvaja in ima za-
gotovljena fi nančna sredstva. Prav tako kot v 
Šentrupertu ponuja tudi nepovratna sredstva, 
katera razpisuje država. 
Tovrstno početje župana Kastelica obsojam. Je 
tako zelo nizkotno, da me ne čudi, da se večina 
občinskih svetnikov Občine Trebnje ne strinja z 
njegovim načinom dela. Kako pa njegov način 
dela sprejemajo občani občine Trebnje, pa odra-
žajo rezultati na nedeljskih volitvah. 
Z vsebino odprtega pisma, ki ga je župan Rupert 
Gole namenil kolegu županu Kastelicu se v ce-
loti strinjam. Kastelica tudi sam prosim, naj ven-
darle začne skrbeti za projekte v svoji občini in 
za svoje občane.

Anton Maver, 
župan občine Mokronog-Trebelno



občanov občine Trebnje

6 št. 33/11. oktober 2008

  

Prikaz nasprotnih dejstev
Glasilo občanov št. 31, 30. avgust 2008
»Laži in majhne podlosti(2)«
Skrbno izbrani člani Turističnega društva Trebnje in Dušan Mežnaršič, 
predsednik, odgovarjajo tudi na članek v Dolenjskem listu, ki ga velika 
večina bralcev Glasila občanov ni mogla prebrati. Glasi pa se takole:
»Produktivne jutranje seje
Pisec nabodal z izrazito povednim imenom Jože Zgaga praviloma za-
bode v polno, včasih predre kakšno gnojno bulo, sem ter tja pa tudi sam 
nasede »dobrohotnim« obveščevalcem in piči v temo. In to ne enkrat.
Druga plat zgodbe o tem, kako DROT izrablja Trebanjski koš za odira-
nje trebanjskega  TD pokaže, da je najemnina za stojnice  z vključenim 
prevozom, postavljanjem in pospravljanjem 25 € po stojnici konkurenč-
na z ostalo ponudbo na tržišču, da je celotni proračun Trebanjskega 
koša 35.000 €, da vanj prispeva Občina 12.000 €, kar je dvakrat več kot 
v časih pred Dušanom Mežnaršičem, za kar je zaslužna tudi občinska 
svetnica Špela Smuk, ki je bila predsednica TD Trebnje pred Dušanom 
Mežnaršičem in ki je želela svojemu nasledniku omogočiti kar najboljše 
pogoje za delo.
Pod Dušanom Mežnaršičem je Trebanjski koš postal občinska blagov-
na znamka. Morda so to trebanjski podjetniki razumeli kot blagovno 
znamko Občine Trebnje in ne kot njihovo. Morda se v njej ne prepo-
znajo in jo prepuščajo v upravljanje občinskim uradnikom in proraču-
nu. Morda je v preteklosti bil oseben pristop, ki je najpomembnejši tr-
ženjski dejavnik, bolj pravočasen in bolj dognan. Morda je bila celotna 
prireditev pred tem bolj verodostojna in bolj iskrena.
DROT – društvo razvoj in oživitev Trebnjega je z zasebnimi donacija-
mi nabavilo stojnice in jih šest let brezplačno posojalo vsem po vrsti: 
društvom, političnim strankam, za zbiranje podpisov, za prireditve, itd. 
Po evidenci in po tarifi   je skupna vrednost takih donacij v naravi preko 
40.000 €. Ko je lani ena stojnica odkopitljala neznano kam, ostale pa so 
bile vrnjene zelo razmajane, se je DROT odločil zbirati z najemninami 
vsaj za obnavljanje, vzdrževanje, prevažanje, postavljanje in razstavlja-
nje. Vseeno je DROT doniral Košu najemnino za štiri stojnice, zaraču-
nal pa jo bo za preostalih deset.
Utemeljeno dvomimo, da je najemnina za stojnice ogrozila prireditev 
ali TD Trebnje. Bolj verjetno preostali zastojnkarski uporabniki, zbrani 
v organizacijskem odboru Trebanjskega koša, izsiljujejo ponovno brez-
plačno uporabo stojnic, tudi z razširjanjem laži, da so bile nabavljene iz 
javnih sredstev.
In tu je vrli Jože Zgaga drugič piknil v temo, vsaj glede »živahnosti brez 
političnih prepirov« na Košu. Vzdigovanje prahu s stojnicami ima pe-
stro politično ozadje, ne nazadnje zato, ker je DROT kot lista občanov 
na lokalnih volitvah 2006 bil po številu glasov krepko na drugem mestu, 
takoj za LDS in pred vsemi ostalimi. Bližajo se namreč državnozborske 
in regionalne volitve. Gorazd Marinček, DROT«
Oba članka skupaj dajeta nezavajajočo sliko: nikjer ni »zlivanja gnojni-
ce« po TD Trebnje ali po dragocenem prostovoljnem delu članov. Pred-
sednik društva je v gornjem članku pohvalno omenjen. Verjamem, da 
se je predsednik države opravičil, dvomim pa, da zaradi Busha.
Bralec si bo po obeh člankih in odgovoru Dušana Mežnaršiča celovito 
podobo ustvaril sam, saj besedila najbolje predstavljajo avtorje. Našel 
bo tudi »trebanjski politični virus«: udrihati mimo problema po člove-
ku, ki si ga je drznil omeniti, kar povprek vključiti njegove družinske 
člane, podtikati neizgovorjeno in nestorjeno, iti se užaljeno veličino, 
skratka vse, kar nas v Trebnjem radosti.
Našel se bo tudi odgovor na vprašanje: kdo pravzaprav je Gorazd Ma-
rinček, DROT? Je preprosto nič in nihče. Že zato, ker je kot prvi ekolo-
ški kmet v Trebnjem na družinski kmetiji z ženo nekajkrat na dnevih 
odprtih vrat brezplačno gostil tiste, ki ga zdaj zasmehujejo.
Manj preprost je odgovor na vprašanje: kdo in kaj je Dušan Mežnar-
šič?!

Gorazd Marinček, DROT

Odgovor na članek »Politika 
pred stroko in interesi občanov«
V avgustovskem Glasilu občanov je bil na strani 9 objavljen članek z 
gornjim naslovom, avtorice gospe Špele Smuk. Gospa naj bi bila tudi 
predsedujoča levim podpisnikom sporazuma o političnem sodelovanju 
v Trebnjem, torej slamnata predsedujoča levi programski opoziciji, kajti 
glavni šefi  so v ozadju. V članku je polno natolcevanj, neresnic in sovra-
žnega pisanja. Iz članka se tudi vidi, da gospa Špela Smuk ne pozna za-
konodaje in zato bralcem vsiljuje lastno osebno mnenje. Gospa govori o 
nekih spletkah, za katere ne vem, kje naj bi se dogajale, saj v nobenih 
spletkah nikoli in nikjer ne sodelujem. Prav gotovo bi morala gospa Špe-
la Smuk najprej počistiti pred svojim pragom in se zamisliti, kako in na 
kakšen način je delovala v preteklosti in sedaj. Predlagam ji, da se nad 
tem malo zamisli in ohladi svojo vročo politično glavo. Prav njeno pred-
sedovanje občinski kadrovski komisiji pokaže, kako in na kakšen način 
kadrujejo vodilne ljudi na javna mesta. Dejansko ona vsiljuje politiko 
pred stroko in interesi občanov, saj je volilno telo Občine Trebnje desno-
sredinsko, kadruje pa leve kandidate. V javnih ustanovah, kjer je lastnik 
ali solastnik Občina Trebnje, so na vseh javnih funkcijah osebe, ki so 
povezane z levo programsko opcijo. Če je kdo iz desnosredinske opcije, 
naj gospa Špela Smuk to javno pove. 
Ponovno poudarjam, edini in 100 % lastnik javnega zavoda Centra za 
socialno delo Trebnje je Republika Slovenija. Zato tudi ta imenuje veči-
no članov Sveta zavoda, ki po predpisih imenujejo in razrešujejo direk-
torja zavoda. Občina Trebnje v tem zavodu nima solastniškega deleža, 
zato pri tem imenovanju nima vpliva, kar je vsakemu razumljivo. Orga-
ni občine lahko le podajo svoje mnenje, ki pa v nobenem primeru za 
lastnika ni zavezujoče. 
Gospa Špela Smuk je potvorila mojo izjavo, ki jo je novinarka Dolenj-
skega lista dobesedno in pravilno zapisala, da »se bomo morali navaditi, 
da direktorja imenuje lastnik«. Iz te moje izjave je gospa Smukova nare-
dila slona, češ da »se naj že navadimo, da živimo v kapitalizmu, kjer od-
loča kapital«. Tega nisem nikoli izjavil in zato gospe Smukovi svetujem, 
da se tudi v zvezi s tem malo umiri. 
Imenovanje direktorja je na zadnji seji Sveta zavoda potekalo popolno-
ma brez zapletov in normalno, kot je v predpisih zapisano. Zapletati se 
je začelo v glavi gospe Špele Smuk in političnih sodelavcev okoli nje. Kaj 
je pred tem imenovanjem gospa Smukova obljubljala protikandidatki, 
pa bo verjetno ostalo v tajnosti. Direktor Križanič je bil imenovan sogla-
sno s strani vseh sedmih članov sveta zavoda. Želimo mu, da bi uspešno 
vodil in upravljal Center za socialno delo Trebnje in pošteno in po pred-
pisih razporejal zelo velika državna sredstva za družinsko in socialno 
politiko.    

Jože Povšič, član Sveta zavoda CSD Trebnje

Športna zveza  Trebnje, Center za šport
Gubčeva cesta 23. TREBNJE

objavlja prosta dela

- strokovni delavec Športne zveze
(pogodbeno delo- do 4 ure dnevno)

Od kandidatov pričakujemo:
- najmanj V. stopnja strokovne izobrazbe
- poznavanje in izkušnje področja športa
- poznavanje osnove računalniškega poslovanja
- samoiniciativnost in organizacijske sposobnosti

Kandidati morajo k vlogi pisno predložiti svoj pogled razvoja športa 
v občini Trebnje ter vlogo Športne zveze. Ponudbe pričakujemo v 
roku 8 dni po objavi, na zgornji naslov s pripisom«za razpis«.
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5. vaške igre

24. avgusta so se ekipe vasi iz KS Dobrnič že peto leto zapored pomerile 
med seboj v šaljivih igrah, ki so osnovane kot druženje krajanov, in bolj 
kot zmaga je pomembno sodelovanje. A žar tekmovanja je tudi letos vo-
dil ekipe k čim boljšemu rezultatu. 
V napetem tekmovanju so se ekipe pomerile v petih igrah (smučanje, ho-
dulje, paša ovac, pregrešna jabolka in lovljenje grozdkov). Množica gle-
dalcev je zvesto navijala in se ob vragolijah tekmovalcev tudi nasmejala. 
Zmagovalca je določila šele zadnja igra. V končni razvrstitvi je prvo me-
sto zasedla ekipa Dobrniča, drugo mesto Korita, tretje Zagorica, četrto 
KS Dobrnič, peto Vrbovec in šesto mesto Šahovec. Priznanja je podelil 
predsednik KTD Dobrnič Anton Perpar, ki je ekipam čestital in jih pova-
bil k sodelovanju tudi v prihodnjem letu. Posnetek prireditve si oglejte na 
povezavi: www.youtube.com/group/vaskeigre. 

Matjaž Glavan, KTD Dobrnič

Nedelja svetniških kandidatov
21. septembra je v Dobrniču potekalo tradicionalno letno srečanje za 
štiri svetniške kandidate (Friderik Baraga, Janez Gnidovec, Anton 
Vovk, Lojze Grozde) ljubljanske metropolije. Srečanje je potekalo 
ravno na dan obletnice posvetitve Barage v duhovnika. Ob 14.30 se je 
v župnijski cerkvi pričela molitev rožnega venca, ob 15.00 pa slovesna 
sv. maša, ki jo je ob somaševanju prek 40 duhovnikov daroval novo-
meški škof msgr. Andrej Glavan. Pridigal je ljubljanski nadškof msgr. 
Alojz Uran, ki je v homiliji najprej navedel štiri kandidate za beatifi ka-
cijo, ki povezujejo ljubljansko in novomeško škofi jo, omenil pa še ne-
katere druge, ki so šele na začetku procesa za beatifi kacijo. Nato je 
navezal božjo besedo na Friderika Baraga, ki je tu bil krščen, in navajal 
Baragove besede o tem, kako moramo živeti, ljubiti Boga, … in biti 
ljudje, ki živijo človeka vredno življenje. Baraga je vedno našel čas za 
molitev, zanj je bila pomembna spoved in evharistija. 

Nadškof je pokazal na Baragove korenine, omenil duhovnika Kle-
mena Dvoržaka, ob katerem je Baraga začutil misijonski poklic. Ob 
sklepu nagovora pa je nadškof Uran spregovoril še o Baragovem 
duhovniškem liku, ki nas tudi danes nagovarja. Po sv. maši je bila v 
cerkvi slavnostna akademija, v pripravi KTD Dobrnič, ki je vsako 
leto posvečena enemu od svetniških kandidatov. Letos je bil v 
ospredju škof Baraga, ki je bil v župniji Dobrnič rojen in krščen. Go-
stje so si lahko v Kulturnem domu ogledali tudi razstavo o življenju 
in delu škofa Barage. 

Matjaž Glavan

Nedelja svetniških kandidatov , foto : s.Aleša

Talenti Dobrniške doline
V Dobrniču so septembra potekali tretji Talenti Dobrniške doline. V 
prepolni dvorani je prireditev povezoval Simon Pekolj iz Vrbovca. 
Predstavili so se številni mladi glasbeni in dramski izvajalci. Tako je 
nastopilo kar 7 harmonikašev (Uroš Bobnar, Nives Anžlovar, Gašper 
Šušteršič, Marjan in Jure Trunkelj, David Razdrh, Peter Makše, Aleš 
Makše), narodnozabavna zasedba z bratoma Matoh (harmonika, 
trobenta) in kitaristom Blažem Bobnarjem, pevka zabavne glasbe Pe-
tra Pograjc in glasbena družina Smolič iz Artmanje vasi. Vezna nit 
prireditve so bili dramski prispevki NIČ-DOBR TV v izvedbi članov 
Društva podeželske mladine Trebnje (Janja Rogelj, Marta Rogelj, Da-
vid Avguštinčič, Matjaž Glavan, Suzana in Andreja Novak). Zbrane 
je ob koncu nagovoril tudi predsednik KTD Dobrnič mag. Anton 
Perpar, ki je pohvalil mlade za lepo pripravljen program. Izrazil je 
upanje in željo, da bi obnovljeni Kulturni dom Dobrnič služil svoje-
mu namenu tudi skozi nove prireditve in povabil zbrane, da se udej-
stvujejo na kulturnem področju. Posnetek prireditve si oglejte na 
povezavi: www.youtube.com/group/talentidobrnic.  

Matjaž Glavan, KTD Dobrnič

Multiprojektno vodenje 
V Trimu so se srečali strokovnjaki projektnega vodenja, združeni v 
organizaciji PMI (Project Management Institut), ki je največja tovr-
stna organizacija na svetu. Srečanje je bilo namenjeno povezovanju 
tujega in domačega znanja, strokovnih izkušenj ter predstavitvi Tri-
movega projektnega pristopa. Z nami sta bila ugledna tuja strokov-
njaka prof. mag.  Chris Kindermans, s katerim v Trimu sodelujejo 
leto dni, in Alessandro Cortese, vodja za Evropo, Afriko in Bližnji 
vzhod. »Projektno vodenje je ključno za uspeh in nadaljnji razvoj Tri-
ma, saj z uspešnim vodenjem različnih projektov zagotavljamo dose-
ganje naših strateških ciljev. Razvoj multiprojektnega vodenja  v Tri-
mu vodimo tudi v okviru EFQM Pakta, ki združuje podjetja BMW, 
Philips, Unilever, Grundfoss, Ricoh, EDF, TNT, Solvay in naše. V ta 
Pakt smo bili povabljeni po prejemu evropske nagrade za poslovno 
odličnost za voditeljstvo v letu 2007,« je povedala Trimova glavna 
direktorica Tatjana Fink.
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Igre Društva podeželske mladine 
Trebnje

28. 9. 2008 smo člani Društva podeželske mladine (DPM) Trebnje 
organizirali kmečke igre pri toplarju Florijan v vasi Blato pri Treb-
njem. Že sam ambient lokacije: domačnost, zvoki frajtonarice, kmeč-
ki rekviziti in podeželska zagnanost so nas v objemu toplarja spodbu-
jali med pripravami in organizacijo samih iger že v dopoldanskem 
času. Ko je bil prostor nared, smo le še nestrpno čakali na prihajajoče 
podeželce in podeželke iz ostale Dolenjske in Bele krajine. Tekmoval-
ci so se preizkusili v različnih igrah, kjer so morali pokazati marsika-
tero spretnost, predvsem pa timsko sodelovanje. Končna uvrstitev je 
najbolj razveselila domačine, saj si je DPM Trebnje priborilo 1. mesto, 
2. mesto so zasedli člani DPM Suha krajina, 3. so bili DPM Trebelno, 
za njimi so se uvrstili DPM Semič in potem še DPM Metlika. In rav-
no zaradi lokalno raznolike prisotnosti članov DPM so igre dosegle 
svoj namen, da se tudi preko podeželskih iger razvija in ohranja pri-
stne vezi, sodelovanje med mladimi na podeželju. Tovrstno druženje 
pa je pozno v noč popestril tudi ansambel Nemir.

M.R.

Letovanje otrok in mladostnikov
Društvo prijateljev mladine Jurček Trebnje je že drugo leto zapored orga-
niziralo letovanje otrok in mladostnikov, ki je potekalo med 18. 8. in 23. 8. 
v Domu Vila pri Kranjski Gori. Udeležilo se ga je 38 mladostnikov s po-
dročja celotne bivše občine Trebnje. Letovanje je za mladostnike in za nas 
organizatorje pomenilo prijeten način sobivanja z vrsto različnih aktivno-
sti in delavnic: izdelovanje zapestnic, lampijončkov, ogledal, učenje žon-
gliranja, igranje med dvema ognjema, kopanje v jezeru … Imeli smo tudi 
pohod v dolino Krnice in v Kranjsko Goro, kjer nam je adrenalin po žilah 
pognal spust z letnimi sankami, ki imajo traso izpod vrha Vitranca pa vse 
do njegovega vznožja. Zanimiv program je dodatno popestrilo tudi prija-
zno osebje doma, kjer smo bivali. Polni novih doživetij smo se tako po 
končani avanturi združeni v modrini naših novih majic vrnili domov.

Za kvalitetno organizacijo in izvedbo letovanja smo poskrbeli: Taja Bor-
štnar, Petra Hauptman, Tamara Orešnik, Mateja Kozlevčar, Tilen Boršnar, 
Manca Podlogar in Matej Zaplotnik. Letovanje mladostnikov fi nancirajo 
Občina Trebnje, starši in pa donatorji. Ob tem se zahvaljujemo županu 
Občine Trebnje gospodu Alojziju Kastelicu za pomoč pri pridobivanju 
dodatnih donatorskih sredstev za izvedbo letovanja in ostalih programov 
Društva prijateljev mladine Jurček Trebnje.

M. Z.

Poletna šola
V avgustu je v romskem naselju Hudeje v sodelovanju Centra za soci-
alno delo Trebnje in Osnovne šole Trebnje potekala Poletna šola z 
namenom, da nekoliko ublažimo ponovni povratek v šolo. V sklopu 
Poletne šole je bil organiziran dvodnevni tabor na gradu Mala Loka z 
naslovom Veščine za življenje. Romski otroci so se pod vodstvom 
strokovno usposobljenih mentoric preizkusili v kuhanju, šivanju in 
urejanju pričesk. Na zaključku Poletne šole so razstavili bele majice, na 
katere je vsak otrok naslikal svojo sliko. Ta dan smo imeli obisk  Rom-
skega akademskega kluba iz Maribora, ki je v našem naselju opravil 
prvi delovni obisk. Njihova naloga je vzpodbujati mlade k izobraževa-
nju vsaj do te mere, da pridejo do poklica in možnosti zaposlitve.

Vida Hočevar   

Geodetske meritve 
Konec avgusta je v romskem naselju Hudeje Geodetska družba iz 
Ljubljane začela s parcelizacijo skoraj pet hektarjev zemljišča. Meri-
tve parcel so potekale po načelu dogovora med sosedi, kajti zaradi 
izredno goste poselitve v nekaterih delih naselja, ni bilo mogoče za-
gotoviti vsem družinam enako velikost parcele. Vsaka družina je do-
bila od 300–700 kvadratnih metrov veliko parcelo, ki jo bo lahko 
odkupila od Občine Trebnje. Poleg tega so izmerjene tudi glavne 
poti in vsi objekti, izdelani so laserski posnetki objektov, določen je 
namen uporabe vsakega objekta in lastnik objekta. To je po Zakonu 
o določanju območij ter imenovanju in označevanju naselij, ulic in 
stavb pogoj za vpis stavb v kataster stavb in za pridobitev hišnih šte-

vilk. Te so zelo potrebne zaradi boljših evidenc 
raznih služb, lažjega opravljanja poštnih storitev 
in drugih aktivnosti v naselju, ki zahtevajo na-
tančno evidentiranje objektov in prebivalcev. 
Skratka določili smo območje romskega naselja 
in v prihodnje naj bi določili tudi novo ime nase-
lja. Meritve so se zaključile v prvi polovici sep-
tembra. Sledila je še obdelava podatkov, ki jih 
Občina Trebnje potrebuje za postopek legaliza-
cije romskega naselja. 
Tako so v vročem avgustu potekala prizadevanja 
za napredek ljudi in razvoj naselja Hudeje pri 
Trebnjem.   

Vida HočevarObjekti so izmerjeni klasično in lasersko, določen je lastnik in namen 
uporabe objekta.
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Človeška ribica v izviru Žibrščice 
V dobrniški dolini ni večjih površinskih voda, izjema je le nekaj potočkov, 
ki po nekaj metrih poniknejo na »rešetastem« površju. Potok Žibrščica se 
ob večjih povodnjih vije preko cele  doline, a vodnatost se ji je zmanjšala 
po izgradnji ceste bratstva in enotnosti. Takrat so glavni tok reke Temeni-
ce v Štefanu preusmerili in voda na tem delu ni več delno ponikala. Sedaj 
so to območje še dodatno zasuli s zemljino iz gradbišča avtoceste tako, da 
bo prehod vode še manjši. Sicer pa na splošno opažamo, da Žibrščica že 
nekaj let ni uspela dostojno pokazati svoje kraške narave. To so očitno 
opazili tudi kmetje, ki so še pred 15 leti dosti bolj vzdrževali strugo, ki 
poteka preko polj, sedaj pa jo ponekod orjejo in zasipajo. Skoraj popolno-
ma zasut pa je bil tudi izvir Žibrščice. 
Domačinka Ljuba Prpar, si je od lani prizadevala, da se ta izvir sanira. K 
problemu je pristopila KS Dobrnič in za čiščenje in urejanje izvira Žibr-
ščice v Stranjah pri Vapči vasi zaprosila Gradbeništvo Pušljar. Na srečo je 
nemalo presenečeni strojnik Janez Verbič v vodi, ki jo je skupaj z zemljo 
vrgel iz izvira, opazil človeške ribice. Pobrali so jih v posodo in jih pokrili, 
kjer so počakale do prihoda Andreja Hudoklina iz Zavoda za varovanje 
narave iz Novega mesta. Izmerili so jih. Najdaljša je merila 26 cm, najkraj-
ša pa 12 cm. Človeške ribice so po merjenju vrnili v izvir. Razlikovale pa 
so se tudi po barvi. Hudoklin je eno človeško ribico odnesel v Ljubljano 
na fakulteto (da bodo odvzeli DNK in registrirali najdišče), kjer opravljajo 

študijo o človeških ribicah v Sloveniji.
Na tem področju Slovenije niso še nikjer našli človeških ribic. Ker sta bili 
dve človeški ribici mrtvi, je Ljuba Prpar, učiteljica na OŠ Trebnje, eno od-
nesla v šolo, kjer si jo učenci lahko ogledajo. Kam jo bodo dali potem, da 
si jo bodo lahko ogledali tudi ostali krajani, še ne vemo. Vsekakor pa je to 
res nekaj posebnega.
˝Če bi izvir zasuli, verjetno nikoli ne bi izvedeli, da so v našem podzemlju 
človeške ribice,˝ je dejal predsednik KS Dobrnič Silvester Prpar, ki je tudi 
s pomočjo župana Alojzija Kastelica pridobil sredstva  za sanacijo izvira, 
in organiziral čiščenje. 
˝Izvir je bil do sedaj varovano območje. Verjetno bo moral dobiti kakšen 
drugačen status glede na to, da so v njem človeške ribice.˝ je prepričan 
Andrej Hudoklin.
Jože Povšič, direktor Dolenjskega ekološkega zavoda, meni, da jih podze-
mlje skriva še več: »Najdba človeških ribic le nekaj km stran od struge 
Temenice, dokazuje, da je območje ponikalnice Temenice izrazito kraško 
področje, v katerem je, po predvidevanjih strokovnjakov, verjetno najve-
čja kolonija človeških ribic.« 
Izvir čaka le še na končno podobo in ustrezno označbo, tudi kot po-
membna točka v okviru učne poti, katere glavni cilj je, da se ohrani narav-
no bogastvo in kulturna dediščina Dobrniške doline.

IV

Vzpon vaščanov Vrbovca
Vaščani majhne vasice Vrbovec v Dobrniški dolini z 
okoli sto prebivalci se že dlje časa družimo pri delu in 
pri zabavi. Prednovoletni pohodi na Ojstri vrh in zgo-
dnjepomladanski v Šmaver so postali že običaj. Prav 
tako je že uveljavljena tradicija skupnega kresovanja in 
vaških praznovanj ter zabav.
Letos se je porodila ideja, da bi skupaj odšli na planinski 
pohod v visokogorje. Konec avgusta se nas je kar 25 va-
ščanov odpeljalo proti Gorenjski. Po dobrih dveh urah 
vožnje, v zadnjem delu po mogočnih pokljuških gozdo-
vih, smo se pripeljali do Medvedove konte. Po polurni 
hoji smo prišli na planino Lipanco, manjšo planino nad 
Pokljuko, tik pod grebenom. 
Pot smo nadaljevali proti Debeli peči. Po strmem vzpo-
nu se je teren nekoliko zravnal, umirili smo sapo in na-
pete mišice nog so nekoliko popustile. Sledila je nagra-
da. Odprl se nam je mogočni pogled na Julijske Alpe s Triglavom na čelu. Kredarica, Triglav in drugi visoki vrhovi so bili pokriti s snežno odejo. 
Nadaljevanje poti do Debele peči je bilo precej razgibano. Tik pred ciljem je bilo še zadnjih sto metrov vzpona po travnatem pobočju, ki se je kon-
čal na razglednem vrhu, od koder so se nam odprla še širša obzorja. Velik del Slovenije je ležal pred nami kot na dlani.
Sledila je še pot v dolino. Najprej smo se spustili do koče na Lipanci, na poti je bilo postankov še več. Domov smo prišli okrepčani duševno in tele-
sno. Za drugo leto smo že izbrali nov planinski podvig, ki pa za sedaj ostaja še skrivnost.

Ana Murn
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Nova podoba cerkve
Na Dobravi pri Dobrniču so bili župnik Florjan 
Božnar in vaščani pobudniki postavitve novega 
zvonika. 6. septembra je tako tesarstvo Anton 
Bajc iz Trebnjega v sodelovanju s kleparjem  Jane-
zom Omahnom iz Grosupljega in strojnikom To-
mažem Šušteršičem iz Logatca postavilo nov 
zvonik. Kot je dejal župnik Božnar, je bil star po-
polnoma dotrajan, saj je svojemu namenu služil 
vrsto let (vse od sredine baročnega obdobja). 
Novi »turn« je kopija prejšnjega, kar je bila tudi 
zahteva Zavoda za varstvo kulturne dediščine, 
dokončati pa morajo še zidarska in pleskarska 
dela na stolpu. Blagoslovili so ga prvo nedeljo v 
oktobru. 

Besedilo in foto: Urška Bajc

Ekološko-zdravstveni kotiček

Kaj dela akumulator sredi gozda?
Skrb za okolje je prednostna naloga moderne države. Vendar, kaj naj naredi država, če mi nočemo 
sodelovati?
Danes imamo tehnologije, ki proizvajajo nenaravne in tudi močno strupene snovi, ki lahko ob ne-
primernem ravnanju povzročijo veliko onesnaženje. Če ne bomo pazili, bomo mi in naši otroci ži-
veli v okoliščinah, kjer ne bo niti osnovnih dobrin: zdrave pitne vode, zemlje, primerne za pridelavo 
hrane in zraka, ki bi ga lahko dihali. 
Lotevajo se nas bolezni, katerih vzroke niti ne poznamo, vrste pri zdravnikih pa se kljub vedno ve-
čjemu znanju in modernim metodam zdravljenja, povečujejo. 
Dolgo sem se spraševal, kaj pa lahko sam storim za izboljšanje življenjskega okolja? Moj odgovor: 
veliko! Vsakdo od nas lahko prispeva svoj delež k ohranjanju okolja.
V nadaljevanju bom opisal samo en primer. Nekega dne smo šli z družino na izlet v bližnji gozd in 
opazili smo črno odlagališče smeti. Otroka sta me vprašala, kaj pralni stroj,  pisarniški stol, vedra, 
štedilniki, pločevinke piva, hladilniki, akumulatorji  ... delajo v gozdu. Odlično vprašanje mojega 
petletnika, kajne? Res, le kaj delajo, še bolje zakaj so sploh tu in ne »tam«? Kazijo izgled gozda, se 
zelo počasi razgrajujejo, vsebujejo škodljive snovi, ki pronicajo v podtalnico in jo onesnažujejo .... 
Sam sem naivno mislil, da je to že preteklost. V naši občini imamo organiziran odvoz kosovnega 
materiala, gospodinjske aparate nam odpeljejo, ko kupimo novega, vsako gospodinjstvo ima orga-
niziran odvoz smeti, po trgovinah zbirajo baterijske vložke … Zakaj torej ljudje odmetavajo odpad-
ke kar v gozd? Lenoba, nepripravljenost storiti majhen korak, se vsaj malo potruditi?
Večkrat se pogovarjamo v šoli, da otroci ne znajo pospravljati, da nimajo reda. Kaj pa mi odrasli, ga 
imamo? Zagotovo smeti v gozd niso pripeljali otroci, pač pa odrasli, nekdo, ki je polnoleten in ima 
vozniško dovoljenje.
Moj nasvet: Vsi, ki bi se želeli znebiti SMETI, pa ne veste, kako in ste ravno na tem, da jih zapeljete 
v bližnji gozd, zamislite se malo in pokličite na deponijo GLOBOKO (telefon 07/ 3481 820)  ali pa 
jo osebno obiščite. Prepričan sem, da vam bodo dali vse potrebne informacije. 
Skrbimo za okolje. S tem ohranjamo zdravje sebi in našim otrokom.

Uroš Primc

Božjo voljo 
spolnjevati
Razstava o življenjski poti dr. Alojzija Šu-
štarja, ki je bila od konca junija do 21. sep-
tembra na ogled v Baragovi galeriji v Treb-
njem, se seli v ostale kraje po Sloveniji. 25. 
septembra je bilo odprtje razstave v Galeriji 
Družina, Krekov trg 1, Ljubljana, kjer bo na 
ogled do 17. oktobra. Nato se seli v Zavod 
sv. Stanislava v Ljubljani, kjer bo otvoritev 
20. oktobra. Ob tej priliki sta jo predstavila 
avtorja Marjan Zupančič, član Kulturnega 
društva Trebnje, in dr. France Dolinar, ki je 
tudi avtor obsežnejšega besedila v spremlja-
jočem katalogu. Pri tem projektu je sodelo-
val tudi Blaž Otrin, ki je v začetku septem-
bra lik velikega Slovenca dr. Alojzija Šuštarja 
predstavil trebanjskim osnovnošolcem. 
Navzoče so pozdravili direktor Družine dr. 
Gril, nadškof in metropolit Alojz Uran in 
trebanjski župan Alojzij Kastelic. Kulturni 
program pa so s pesmijo oblikovale Ragle.

IV

Tako je bilo
Pod tem naslovom je sedemdesetletni Tre-
banjec Davorin Godnjavec napisal zgodbo, 
ki se je odvijala med drugo svetovno vojno. 
Želi, da jo objavimo v Glasilu občanov pred 
Dnevom mrtvih. Ker je prispevek preobse-
žen, sem si vzel pravico, da ga skrajšam  
(Dušan Zakrajšek).
»Naša soseda Cirila Kmetova je imela bra-
ta, ki je kot partizan padel pri Novem me-
stu, njeni mladi sestri Bibo in Darinko pa je 
brat Jože odpeljal v partizane. Na poti pri 
Hudejah so jih presenetili domobranci in 
jih po mučenju ubili. Vodja te morilske sku-
pine je bil znan domobranec, ki je po vojni 
pobegnil na Koroško. Za njim so ostali stra-
hotni zločini in številni grobovi. Bil je zra-
ven tudi pri umoru mojega šestnajstletnega 
brata, ki so ga kot partizana ujeli 12. maja 
1945 pri Dolenjskih Toplicah in ustrelili. 
Pod pretvezo, da je izdal sosedovo dekle, so 
domobranci odpeljali tudi mojega očeta, 
vendar ga je gotove smrti rešil nemški ofi -
cir, ki je pri nas stanoval in je bil antinacist.
Po vojni so se največji zločinci razbežali na 
vse strani sveta. Moja mati, ki je rodila 12 
otrok, se je silno bala, da bodo prišli »Ar-
gentinci« nazaj in res jih ni bilo 45 let. Že v 
državi Sloveniji je bivši generalni državni 
tožilec Drobnič večkrat poudarjal, da do-
mobranci niso prisegli Hitlerju, ampak 
samo vrhovnemu komandantu nemške ar-
made. Ja kdo pa je bil to?
Kljub vsemu obsojam povojne poboje do-
mobrancev in kolaborantov brez obsodil-
nih sodb, saj bi verjetno večina njih bila 
svobodna že leta 1950. 

Davorin Godnjavec«.



občanov občine Trebnje

št. 33/11. oktober 2008 11



Gasilsko zvezo Trebnje, v okviru katere danes deluje 28 društev iz občin 
Trebnje, Šentrupert in Mokronog-Trebelno, so ustanovili leta 1955. Za-
dnjih sedemnajst let ji predseduje Anton Strah, ki bo na njenem čelu še vsaj 
nadaljnjih pet let. Z njim smo se pogovarjali o mesecu požarne varnosti in 
delovanju gasilske zveze po razpadu občine na tri manjše. 

Oktober je mesec požarne varnosti. Kakšna je letošnja tema?
Tema so vžigalice, zraven pa spadajo tudi požari v nevarnem okolju. Na 
to temo je Gasilska zveza Slovenije izdala zloženko in plakat. Otroških 
iger je veliko – čeprav jih je v zadnjem času bistveno manj, pa opozorilo 
nikoli ni odveč. 

Boste za otroke kaj posebnega pripravili?
Po šolah na območju naše gasilske zveze bomo poskušali učence animira-
ti – predvsem se bomo posvetili učencem na nižji stopnji, ki se še vedno 
radi malo poigrajo. Razložili jim bomo, kaj pomeni prižiganje vžigalice v 
neposredni bližini vnetljivih stvari.  Vsa društva bodo imela dan odprtih 
vrat. Gasilci bodo obrazložili določene stvari glede opreme in samega de-
lovanja društva. Pripravili pa smo tudi zloženke, ki se nekoliko drugačne 
od teh za šole – poslali jih bomo po vseh gospodinjstvih.

Kaj bodo vključevale?
Poleg priporočil na temo požarne varnosti bomo predstavili nekatere le-
tošnje nesreče v Sloveniji. Tako bomo krajane seznanili, da se gasilci kljub 
temu, da ni nekih neurij na območju naše gasilske zveze, udeležujemo 
tudi takih akcij, ki jih organizira Uprava Republike Slovenije za zaščito in 
reševanje. Če nas pokličejo, moramo iti. Lani smo imeli v Železnikih sko-
raj 80 gasilcev, letos pa smo jih na Štajersko poslali 22. Naši gasilci so pred-
vsem pokrivali stavbe, ki so bile razkrite in uničene od toče; dobili smo 
šest stanovanjskih hiš in osnovno šolo. Hkrati pa smo še gasili požar v 
neposredni bližini.

Lani ste v mesecu požarne varnosti pripravili največjo vajo na Dolenj-
skem, in sicer na Osnovni šoli Trebnje. Načrtujete letos kaj podobnega?
Tudi letos načrtujemo eno večjo vajo. Lani smo jo imeli na Osnovni šoli 
Trebnje, prej v podružnični šoli v Dobrniču, pa na kmetiji na Luži, dve leti 
zapored smo imeli vajo tudi v Trimu. Letos pa se štab operative dogovar-
ja, da bi vajo pripravili v Mokronogu v podjetju TOM. 

Kdaj približno naj bi vaja potekala?
V drugi polovici oktobra. Najprej je treba pripraviti načrt. Če se bomo 
odločili za širšo vajo in vključili še civilno zaščito, mora to potrditi mokro-
noški župan. Brez elaborata ne gre – ker bodo alarmirane gasilske enote, 
morajo v novomeškem centru za obveščanje točno vedeti, kaj se dogaja.

Bo vaja potekala v takšnem obsegu kot lani na trebanjski šoli?
V takšnem obsegu ne. Verjetno bomo zaradi gašenja z višine poklicali Ga-
silsko-reševalni center Novo mesto. Imajo avto-lestev, ki omogoča bistveno 
večji učinek za gašenje. Gasilec je namreč v neposredni bližini samega žari-
šča. Povsem drugače je, če gasiš s tal, ko sploh ne veš, kam curek vode pada. 
Če bo vse posreči, bomo naslednje leto imeli svoje vozilo z lestvijo. 

Bo to prvo takšno vozilo v Gasilski zvezi Trebnje?
To bo edino vozilo z lestvijo v celi gasilski zvezi, imelo pa ga bo trebanjsko 
gasilsko društvo. Po uredbi o opremljanju gasilskih enot je točno napisa-
no, kaj mora imeti druga kategorija. Za tretjo in četrto kategorijo velja 
enak normativ.  Nakup je v Trebnjem že nuja. Gasilska zveza bo naslednje 
leto iz programa investicij za nakup prispevala  45 tisoč evrov. 

Kako pa je z ostalimi vozili?
Zdaj imamo posodobljen ves avto park v gasilskih društvih v vseh treh 
občinah. Narediti pa bomo morali še nekaj zamenjav in nakupov manjših 

vozil. Letos bomo kupili GVC 1 za društvi v Selih pri Šumberku in Zago-
rici, naslednje leto bomo zamenjali neustrezni GV 1 na Ponikvah, v Treb-
njem pa bomo leta 2010 zamenjali GVC 16/25. 

Kako v gasilska društva pridobivate mlade?
Poskušamo jih spodbujati po osnovnih šolah. V tistih, v katerih so učitelji 
tudi sami vključeni v gasilsko dejavnost, poteka krožek mladi gasilec. Te-
žava je tem, da se na nivoju države ministrstvo za šolstvo in ministrstvo za 
obrambo, pod katerega spadamo, ne moreta dogovoriti, da bi bil kot ne-
obvezni predmet v šoli tudi gasilstvo. To je že dolgoletna želja Gasilske 
zveze Slovenije. Pridejo do sredine poti, a potem nekdo omaga in se stvar 
ne izpelje do konca. Upam pa, da bodo to v nekaj letih le uredili.

Pa število mlajših članov narašča?
Skoraj vsako društvo ima najmanj eno desetino mladih. V gasilski zvezi je 
28 društev, na tekmovanjih pa več kot 40 ekip. Tudi na članskih tekmova-
njih se je število ekip spremenilo: včasih jih je bilo ekip z mladimi in sta-
rejšimi 40 ali 45, danes pa jih imamo 75. Aktivno so se v tekmovanje zače-
li vključevati tudi veterani – imamo šest ali sedem ekip. Upam, da se bo v 
prihodnje ta številka še povečala. Spodbudno je tudi to, da so se za tek-
movanja začele zanimati ženske, ki že dosegajo dobre rezultate. 

Zakaj se je po vašem mnenju število ekip tako povečalo?
Na gasilski zvezi smo se že pred več leti odločili za stimulacijo. Za udelež-
bo na tekmovanju in za prva tri dosežena mesta se društvom dodeli de-
nar. Če je nekdo dober in ima veliko ekip, kot na primer Štatenberk, pri-
nese v društvo kar precej denarja. Res pa je, da pripraviti toliko ekip za 
tekmovanje, ni lahko. 

Sicer pa vse delate brez plačila?
Vse delamo zastonj, plačila ni. Edino plačilo je izrečena dobra beseda ali 
pohvala. Pa ob proslavah, ko gasilce nagradimo z odlikovanji in priznanji. 
To je vse, kar gasilec dobi za svoje delo, ki pa včasih ni lahko. 

Je med prostovoljnim in poklicnim gasilcem kakšna razlika?
Danes med samim delom prostovoljca in poklicnega gasilca ne sme biti raz-
like. Prostovoljci se morajo izobraževati na vseh nivojih. Njihova strokov-
nost je danes že na precej visokem nivoju. Gasilska zveza skrbi za izobraže-
vanja, pošiljamo pa jih tudi na izobraževanje specialnosti na Ig v Ljubljano.

Nadaljevnaje na naslednji strani 

Pogovor z Antonom Strahom, predsednikom Gasilske zveze Trebnje

»Edino plačilo je izrečena dobra beseda ali pohvala«

Anton Strah
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Se je z razpadom nekdanje trebanjske občine kaj spremenilo pri delova-
nju Gasilske zveze Trebnje?
Nekaj razlik je nastalo. Po pogovorih z župani in s samimi gasilci smo se 
odločili, da gasilska zveza ostane enovita, kot je bila prej. Z vsako občino 
imamo podpisano pogodbo, imamo koncesijo za opravljanje javne služ-
be. Na podlagi tega pa imamo izdelan program. Gasilska zveza skrbi za 
vsa zavarovanja, izobraževanja in nekatere druge stvari, za kar mora obči-
na nakazati denar na zvezo.

Kaj pa je na samih društvih?
Investicije gredo po programu iz časa županovanja Marice Škode. Skla-
dno z njim smo pripravili pravila o fi nanciranju in opremljanju gasilskih 
enot. Še danes velja in se ga moramo držati, saj želimo enakomeren razvoj 
na območju celotne gasilske zveze. Vseeno mi je, iz katerega dela je neko 
društvo. Zame je bistveno, kako je društvo kategorizirano in kaj mu pri-
pada. Tisto, kar je država predpisala, društvo mora imeti. Če pa želi dru-
štvo še kaj več, pa je to popolnoma v njihovi pristojnosti. 

Kako je zveza organizirana?
Letos smo spremenili statut. Prej smo imeli na nivoju gasilske zveze pred-
sedstvo in štab operative. Zdaj je to en organ, in sicer upravni odbor. Ker 
je naša zveza večja, statut dopušča, da se razdeli v izvršilni in operativni 
organ. Slednji skrbi za vsa tri občinska gasilska poveljstva. 

Kakšno je sodelovanje z ostalimi zvezami?
Ob prevzetju zveze je bila ena mojih misli, da se mora odpreti navzven. 
Sodelovati smo začeli s sosednjimi zvezami okoli občine, nato v regiji in 
tudi izven nje. Nadaljevali smo z navezovanjem stikov s Hrvati. Želimo 
priti tudi v Avstrijo. Lani smo se dogovorili, da bodo letos ali prihodnjo 
pomlad organizirali srečanje med avstrijskimi, hrvaškimi in trebanjskimi 
gasilci. Poskušali bomo navezati stike tudi z Madžari. Če je človek bolj od-
prt in gre malce okrog, lahko vidi, kako drugi nekaj delajo in tako prinese 
določene stvari nazaj. Prijateljskih stikov med gasilci ni nikoli preveč.

Gasilec, ki je na delovnem mestu, ko ga pokličejo na intervencijo, je od-
visen od delodajalca, ali ga bo spustil ali ne. Se bo to kaj spremenilo? 
Novo vodstvo Gasilske zveze Slovenije si zelo prizadeva za spremembo 
statusnih določil zakona o gasilstvu in za spremembo zakona o društvih. 
Gasilci bi tako dobili tisto pravo mesto, ki jim sodi. Če sem poklican na 
intervencijo, bi tako nekomu samo povedal in odšel. Vendar ni bilo dovolj 
narejenega, predvsem za stimulacijo delodajalca. Popolnoma razumem 
vsako podjetje: na primer, če gasilec dela na traku in mora oditi, kdo ga bo 
nadomestil, da bo proizvodnja tekla naprej? Izpad proizvodnje je treba 
nekako opravičiti in jo plačati, kar naj bi bila naloga  zavarovalnic ali pa bo 
imela država poseben sklad. Komisijo so že ustanovili in bo vztrajala, da 
se to spremeni. V nekaterih državah je to že urejeno, tako da je položaj 
malce boljši kot pri nas. 

Živa Zakšek, foto: Mojca Femec

V knjižnici je bilo poleti zabavno

V Knjižnici Pavla Golie Trebnje smo v okviru DEKD v zadnjem te-
dnu poletnih počitnic zopet pripravili ustvarjalne, poučne in zabavne 
počitniške delavnice, ki so potekale v knjižnici v Trebnjem, obiskova-
li pa so jih otroci iz občin Trebnje, Šentrupert in Mokronog-Trebel-
no. Trudili smo se, da bi otroci začutili duh Trubarjevega časa. S po-
močjo knjigoveza Igorja Kužnika so otroci sami izdelali spominske 
knjige in jih izvirno okrasili. Okrasili so inicialke lastnih imen, kot so 
to delali v 16. stoletju. Pogovarjali smo se o življenju Primoža Trubar-
ja in pripravili razstavo o njem. V mislih pa smo se podali še dlje v 
zgodovino in pod vodstvom Ismete Mujanović izdelali knjige iz gline. 
Lotili smo se tudi izdelave linotiska, razvozlali smo skrivne pisave in s 
prsti naslikali sliko velikanko. Našli smo tudi čas za zabavne igre na 
prostem. Obiskala nas je Pavlina Hrovat, babi s pravljico, saj v knjižni-
ci brez pravljic res ne gre. Otroci so se na zabaven način naučili mar-
sikaj novega in spoznali nove prijatelje.
Tudi med šolskim letom pripravljamo veliko zanimivega za otroke. 
Vabimo vas, da se pridružite kateremu od naših projektov: Jurčkov 
nahrbtnik  je namenjen najmlajšim, Branje = kul pa je projekt za 
osnovnošolce. Vsak teden pa se bomo z mladimi bralci srečevali tudi 
na urah pravljic in ustvarjalnih delavnic.

Mojca Nose, 
koordinatorica projektov za otroke in mladino

Umetnost pripovedovanja pravljic
27. septembra je na Jurjevi domačiji in delno v dvorani PGD Občine 
potekala delavnica Umetnosti pripovedovanja pravljic pod mentor-
stvom Ljobe Jenče. Udeleženke bližnje in dalnje okolice so intenzivno 
delale na načinu pripovedovanja, kar jim bo koristilo pri njihovem 
delu, ki ga opravljajo na različnih področjih v šoli, knjižnici, vrtcu …

Foto in besedilo: Mojca F.
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Regijsko literarno srečanje avtorjev 
seniorjev

Črnomaljska območna izpostava Javnega sklada RS za kulturne dejavno-
sti je bila organizatorica letošnjega regijskega srečanja malo manj mladih 
ljubiteljskih piscev pesmi in proze, ki so se na podlagi razpisa Javnega 
sklada RS za kulturne dejavnosti prijavili s svojimi deli. Mentor prof. Ivan 
Gregorčič je vsa prispela dela skrbno pregledal in potem na srečanju za 
vsakega posameznika podal tudi kratko mnenje in usmeritve za njihovo 
nadaljnje ustvarjanje. Za letošnje srečanje je svoje prispevke oddalo 29 
avtorjev; iz naše območne izpostave so sodelovale tri avtorice: Anica Zi-
dar iz Mokronoga ter Pavlina Hrovat in Rozalija Pepelnak z Mirne. Sle-
dnja se je srečanja v Črnomlju tudi udeležila.
Ko bodo vsa srečanja po Sloveniji opravljena, bodo mentorji izbrali avtor-
je še za državno literarno srečanje avtorjev seniorjev. 

Dnevi evropske kulturne dediščine 
Letos praznujemo 500-letnico rojstva velikana slovenske zgodovine, Pri-
moža Trubarja. Prireditve v okviru Dnevov evropske kulturne dediščine so 
posvečene njegovemu življenju in delu ter orisu njegovega časa. Otvoritve-
na prireditev je bila na domačiji Primoža Trubarja v Rašici v soboto, 20. 
septembra.
Knjižnica Pavla Golie Trebnje v tem projektu aktivno sodeluje že četrto 
leto. Življenje Primoža Trubarja smo obeležili z razstavo o njegovem ži-
vljenju in delu, ki bo na ogled do konca leta na vseh enotah knjižnice. 
Idejno zasnovo razstave je pripravila zunanja sodelavka slovenistka Mar-
jeta Kmetič.
V juniju in avgustu smo uspešno izvedli večdnevne delavnice za osnovno-
šolske otroke z naslovom Primož Trubar in njegov čas. Nastali so zanimivi 
izdelki, ki si jih lahko ogledate na razstavi v knjižnici v Trebnjem.
Kmeclovo monodramo Trubar pred slovensko procesijo, ki je s predvide-
nega 22. septembra prestavljena na petek, 3. oktobra, ob 19. uri na Veseli 
Gori, bo izvedel Anatol Štern. Prireditev bomo organizirali v sodelovanju z 
zaposlenimi v vzgoji, izobraževanju in znanosti ob svetovnem dnevu učite-
ljev. Sodeloval bo tudi učiteljski pevski zbor Emil Adamič.
Največja pridobitev za knjižnico v Trubarjevem letu pa so novi prostori 
Krajevne knjižnice Mokronog.

Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Poletje na gradu Mala Loka
Že preteklo leto smo začeli na gradu Mala Loka s posku-
som poletnih glasbenih dogajanj in jih nadaljevali tudi 
letos. Prvi koncert Romane Krajnčan – Vonj po ljubezni 
– je bil konec avgusta, naslednji pa sredi septembra – 
koncert harmonikarja Jureta Torija. Prostor za tovrstna 
dogajanja je zanimiv, samo na žalost večji krog krajanov 
in občanov še ni spoznal, da se tudi na tem kraju lahko 
dogaja nekaj za dušo. 

Foto in besedilo: Mojca F.

Gledališka skupina na 
Linhartovem srečanju
Od četrtka, 25. septembra, do sobote, 27. septembra, je v Kulturnem 
domu Postojna potekalo 47. državno Linhartovo srečanje ljubitelj-
skih gledaliških skupin. Med devetimi izbranimi skupinami naše dr-
žave se je v petek na tamkajšnjem odru predstavila tudi naša domača 
gledališka skupina Grad teater Trebnje z avtorskim projektom Slove-
nija, od kod lepote tvoje. 

Besedilo: Mojca F., foto: Janez Eržen
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Abraham tudi v kulturnih vrstah
V avgustu sta dva naša kulturnika prestopila v abrahamovo kraljestvo. 
Darja Korelec mentorica Trebanjskih mažoret od ustanovitve pa vse 
do danes in članica KUD OPO Trebnje, ter Pavle Rot, podpredsednik 
Sveta Območne izpostave Trebnje, član Društva Ragle in Kulturnega 
društva Trebnje, oba vsestransko delavna na kulturnem področju.  
Hvala za vajino bogato ljubiteljsko delo in iskrene čestitke!

Zveza kulturnih društev Trebnje
Območna izpostava JSKD Trebnje

Foto: Mojca F. 

Darja KorelecPavle Rot

Lanšprež in Glavar

Nekaj km iz Trebnjega, v neposredni bližini Rodin, leži posestvo Lanšprež. 
Danes nekaj 10 ha kmetijske zemlje, njive, travniki, zapuščeni sadovnjaki, 
kapela sv. Jožefa, konjski hlev – dvorana, grajski kozolec, vodnjak so ostanki 
nekdanje grajske posesti, ki so jo zastavili Gallenbergi v 16. stoletju. Njim so 
sledili Auerspergi, ki so posestvo 1766. leta prodali Petru Pavlu Glavarju. Po 
njegovi  smrti 1784 ga je osemdeset let upravljala Glavarjeva ustanova, nato 
pa avstrijska rodovina Wurzbach do srede druge svetovne vojne, ko so se 
izselili. Sredi 50. let se je dvorec načrtno rušil, kamenje pa uporabilo za gra-
dnjo zaporov  na Dobu. Stavbe so jemale »klavrni« konec. Iz ruševin so 
potegnili kapelo sv. Jožefa čebelarji, ji po dvajsetih letih obnove dali preno-
vljeno podobo. Lani so obnovili vodnjak, letos pa obnavljajo kozolec. Za 
kapelo po bregu rastejo stare sorte sadja: jablane, hruške, lupinarji, še marsi-
kaj bi se našlo. Marsikatera sorta je verjetno edinstvena. Onkraj potoka so 
zaraščeni grajski ribniki ... 
Same stavbe so v lasti države, zemljišče od Sklada kmetijskih zemljišč in 
gozdov Slovenije. Septembra smo s pomočjo ministra za pravosodje prene-
sli lastništvo kapele in dela zemljišča okoli cerkve na Občino Trebnje z zah-
tevo, da z njo upravljajo čebelarji in da služi razvoju čebelarstva, ohranjanju 
kulturne in naravne dediščine. Še naprej pa je potrebno vztrajati, da se pre-
nesejo tudi ostale stavbe in zemljišče okoli teh stavb.
Lanšprež je znan predvsem po delu in življenju največjega slovenskega če-
belarja Petra Pavla Glavarja, ki je v drugi polovici osemnajstega stoletja tu 
domoval in ustvarjal. Glavar je bil duhovnik. V Komendi, kjer je bil rojen, je 
ustanovil šolo za nadarjene otroke in je za nekaj let prehitel šolsko reformo 
cesarice Marije Terezije. Njegova je knjižnica in Tunjiška cerkev
Na Lanšprežu je kot duhovni in grajski gospod svoje delovanje usmeril tako 
na kulturno, duhovno, kot na gospodarsko in socialno področje. Na Lan-
šprežu je ustanovil prvo čebelarsko šolo na Slovenskem, leto za tem, ko je 
na Dunaju nastala prva, ki jo je vodil Anton Janša. Kmete je organiziral v 
vaške zadruge. Napisal je prvo strokovno knjigo o čebelah v slovenskem 
jeziku. Kmečki živelj je učil življenja, preživetja. Spodbujal jih je k čebelarje-
nju in pridobivanju medu, ne da bi pomorili čebele. Za spodbudo je vsake-
mu začetniku podaril čebeljo družino. Posojal je denar, uvajal je nove sorte 
sadja, uvažal plemensko živino, učil ljudi vinogradništva in vinarstva. Bil je 
posrednik med vlado na Dunaju in Slovenci. Naredil je strokovne progra-
me za kmetijske šole. Uvedel je prvo mlatilnico za žito, imel žago, opekarno, 
speljal cesto od Rodin do Gomile, zgradil kapelo, kjer počiva njegovo tru-
plo, in še bi lahko naštevali. Svoje premoženje je v oporoki zapustil lanšpre-
škim podanikom in komendskim revežem. Posestvo je bilo prodano in iz 
njega se je naredila sirotišnica –bolnišnica v Komendi, ki je delovala vse do 
šestdesetih let prejšnjega stoletja.
Glavar je gotovo eden največjih slovenskih čebelarjev, pa ne samo čebelar-
jev, ampak učiteljev slovenskega kmečkega prebivalstva, ki pa je bilo razen 
nekaj meščanstva in plemstva večinski živelj v takratnih časih.  Lanšprež je 
zaznamoval s svojim delom in zato to ni samo oaza in prijeten kraj za spre-
hod, prostor za druženje, ampak je mnogo več: je kulturna in naravna dedi-
ščina, ki so se je v bližnji preteklosti zavedali zgolj čebelarji, ki so s svojim 
delom in prostovoljnimi prispevki obnovili kapelo. S prenosom materialne 
dediščine na občino in večjim interesom lokalne skupnosti lahko ohranimo 
ta edinstven naravni in kulturni spomenik. Hkrati pa je to lahko središče 
razvoja kulturnih, turističnih, strokovnih in družabnih prireditev. 

Besedilo: Marjeta Uhan, foto: Blaž Pavlin

Razstava o Baragi
20. septembra smo v Kulturnem domu Dobrnič odprli gostujočo raz-
stavo Slovenskega verskega muzeja o življenju in delu svetniškega 
kandidata Friderika Ireneja Barage z naslovom Svetost v dejanjih. 
Razstavo je po uvodni pesmi, ki opeva sveto življenje Barage, odprl 
predsednik KTD Dobrnič Anton Perpar. Po odprtju je sledil ogled 
dokumentarnega fi lma Duh velikih jezer režiserja Francija Slaka 
(RTV Slovenija). Film prikazuje kraje, v katerih je deloval Baraga in 
spomine nanj skozi oči zgodovinarjev, prebivalcev vasi Baraga, škofi -
je Marquette in domorodcev Indijancev iz rodu Očipvejcev, med 
katerimi je deloval Baraga in jim, kot Slovencem Trubar, spisal abece-
dnik in slovar. 

Matjaž Glavan

DATUM IME DOGODKA OPIS DOGODKA

5. 11. 
ob 
18:00

Otvoritev razstave 
Obrazi Primoža 
Trubarja v Galeriji 
likovnih samorastni-
kov Trebnje

Galerija likovnih samorastnikov bo 
gostila potujočo razstavo Obrazi 
Primoža Trubarja, ki jo organizira 
skupina OSUP J.K.M.B. Razstava bo 
na ogled bo do 5. 1. 2009.

15. 11. 
ob 
10:00

Otvoritev razstave 
osnovnošolskih del 
na temo Primož 
Trubar v avli CIK 
Trebnje

Okoliške osnovne šole bodo 
prispevale likovna in literarna dela 
na temo Primož Trubar, ki bodo 
razstavljena do 5. 1. 2009. 

19. 11. 
ob 
18:00

Vodstvo po razstavi 
Obrazi Primoža 
Trubarja

Vodstvo g. Juterška, enega od 
avtorjev razstave Obrazi Primoža 
Trubarja.

3. 12. DAN ODPRTIH 
VRAT Galerije 
likovnih samorastni-
kov Trebnje

Ob veselem dnevu kulture vas 
vabimo, da si brezplačno ogledate 
zbirko v Galeriji likovnih samora-
stnikov Trebnje.

DOGAJANJE V GALERIJI LIKOVNIH 
SAMORASTNIKOV TREBNJE:
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Akvarij in vivarij na PŠ Dobrnič

Na podružnični šoli v Dobrniču se trudimo gojiti pozitiven odnos do 
vseh živih bitij. Želimo se naučiti sprejemati živali kot živa bitja, ki prav 
tako čutijo ter potrebujejo našo ljubezen in skrb. Tako med drugim že 
nekaj let skrbimo za živalski kotiček na šoli. Nega šolskega akvarija je 
aktivna, izobraževalna, vzgojna, sproščujoča in zanimiva zaposlitev 
učencev ekološkega krožka PŠ Dobrnič.  Skupaj z učenci smo se odlo-
čili, da bomo v letošnjem šolskem letu na novo uredili naš akvarij. Po 
ustrezni in temeljiti pripravi akvarija smo z učenci vanj naselili najsta-
rejše okrasne ribe v človeški zgodovini, ki veljajo za simbol bogastva in 
sreče. To so zlate ribice, ki jim družbo dela riba, ki ji rečemo čistilec. 
Nato smo vanj zasadili tudi vodno rastlinje. Skupaj smo se naučili, da 
vodne rastline ne služijo le dekorativni funkciji, temveč so tudi po-
memben sestavni del biološke razgradnje škodljivih snovi in proizvo-
dnje kisika v akvariju. Največje veselje pri hranjenju rib imajo učenci, 
ki skrbijo za nego in vzdrževanje samega akvarija. 
Na šoli imamo tudi vivarij z vietnamskimi paličnjaki. Z učenci skrbi-
mo za nego in vzdrževanje vivarija ter za prehrano paličnjakov, ki jih 
redno oskrbujemo s svežimi vejicami robide. Seznanili smo se z na-
činom življenja teh nenavadnih živali. 

Nina Dimec, mentorica eko krožka PŠ Dobrnič

Najmlajši dobili 
kresničke 
Pešci so ena najbolj ogroženih sku-
pin udeležencev v prometu, ki utr-
pijo kot posledice prometnih ne-
sreč najhujše poškodbe. Med njimi 
izstopajo prav najmlajši osnovno-
šolci, zato se je Butan plin d.d. kot 
družbeno odgovorno podjetje le-
tos pridružil akciji BODI preVI-
DEN, s katero se opozarja učence 
v šolah, njihove starše in stare star-
še na uporabo kresničk in drugih 
odsevnih materialov, ki zagotavlja-
jo večjo varnost pešcev.

Univerza za tretje življenjsko 
obdobje
Naša Univerza za tretje življenjsko obdobje je odprla vrata že desetič. 
Bogato je desetletje, ki se je začelo s preprosto idejo in željo peščice 
posameznikov. Z optimizmom so zakorakali v neznane vode izobra-
ževanja starejših odraslih in idejo razvijali v našem okolju. Zgolj ideja 
in želja nista bili dovolj, da lahko danes preštevamo rezultate in uspe-
he. V desetih letih je za klopi Univerze sedlo skoraj 400 članov. Svoje 
znanje so bogatili in dopolnjevali na različnih delavnicah, krožkih in 
ekskurzijah. Znanje so slušateljem posredovali ugledni strokovnjaki 
in predstavniki ustanov in društev iz lokalnega okolja in na državnem 
nivoju. 
Univerza se je takoj ugnezdila v dejavnost Centra za izobraževanje in 
kulturo Trebnje. Zavod, ki je bil pred petdesetimi leti ustanovljen 
prav z namenom pospeševanja in razvoja izobraževanja odraslih v 
okolju, ves čas promovira in razvija idejo vseživljenjskega učenja. 
Zato je bila Univerza kakovostna nadgradnja in obogatitev dejavnosti 
zavoda ter prijetna priložnost povezovanja in sodelovanja v okolju.
V času, ki mu vladajo vrednote, kot so napredek, dobiček, denar …, 
ko v vsaki stvari iščemo le uporabno oz. dodano vrednost, lahko s 
ponosom ugotovimo, da jih ima tudi Univerza, le da se ne izkazujejo 
na materialni ravni. Zaradi nje smo bogatejši vsi: člani, organizatorji,  
strokovnjaki in sodelavci, gospodarstvo in donatorji, domača in širša 
okolica. 
Tako je bilo deset let in k temu bomo stremeli naslednjih … 

Patricija Pavlič

Kolesarčki v Vrtcu Trebnje

V Vrtcu Trebnje so se odločili, da svojim otrokom ponudijo zabavno in 
poučno doživetje, zato so k sodelovanju povabili Kolesarčke. Gre za izo-
braževanje na prometnem poligonu, ki vključuje tudi vožnjo s štirikole-
sniki. 
Tako so 29. septembra otroci prišli na prometni poligon pred vrtcem. 
Najprej sta jim mentorja še enkrat razložila prometna pravila in znake. 
Nato pa so v manjših skupinicah sedli v štirikolesna vozila, si nadeli čelade 
in pognali vozila po poligonu. Med vožnjo so morali čim bolj pravilno 
ustavljati pred semaforjem in stop znakom, se vključevati na prednostno 
cesto ter ohranjati varnostno razdaljo do vozil pred seboj. Pod vodstvom 
mentorjev pa so utrjevali tudi pravilno prečkanje prehoda za pešce, saj je 
to za otroke še posebno pomembna veščina. 
Izvedba Kolesarčkov v Vrtcu Trebnje bo tako ostala v lepem spominu 
vsem, še posebno pa otrokom, ki so se z užitkom vozili po poligonu. To 
jim je s sponzorstvom omogočilo podjetje AVTO SLAK TREBNJE. 
Otrokom vsi skupaj želimo, da bi tudi na pravi cesti znali pravilno upora-
bljati prometne predpise. 

Sara Ogrin

Dimnikarstvo
Občina Trebnje obvešča vse občane, da je Vlada Republike Slovenije 
dne 11. 9. 2008 z odločbo določila za »koncesionarja za izvajanje ob-
vezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledo-
vanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi 
varstva okolja in učinkovite rabe energije na območju Občine Treb-
nje«. Dimnikarski mojster S.O.S. Ismet Okić s.p., Vodmatska ulica 18, 
1000 Ljubljana s partnerjem Dimnikarstvo Primc d.o.o., Roška cesta 
2a, 1000 Ljubljana. Navedeni dimnikarji imajo edini pravico pregle-
dovanja in čiščenja dimnikov na našem teritoriju.

Občinska uprava Občine Trebnje
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Trubarjev dan na OŠ Trebnje
Usmeritev DEKD, ki so potekali od 20. do 27. septembra, z naslovom Pri-
mož Trubar in njegov čas, je vodila tudi učence 9. razreda in njihove men-
torje pri delu kulturnega dne. V četrtek, 25.9.2008, so vsi učenci 9. razreda 
najprej spremljali zanimivo uvodno uro, v kateri je svoje vtise s Trubarjeve 
poti in razmišljanja o velikem Slovencu z nami delila tudi naša učiteljica 
Stanka Zaletelj. Delo so naslednje šolske ure učenci nadaljevali v manjših 
ustvarjalno raziskovalnih skupinah, kjer so osvetlili čas reformacije v Evro-
pi in na Slovenskem. Spoznali so številna prizadevanja slovenskih prote-
stantov za naš jezik, prvo knjigo in splošno izobraževanje takrat neukih 
rojakov. V šolskem prostoru so učenci z mentoricama pripravili tudi raz-
stavo, ob koncu kulturnega dneva pa nam je v dramskem prizoru sprego-
voril sam Trubar in izrazil veliko ljubezen in skrb za svoje lube Slovence.
Projekt o Trubarju z naslovom Lubi Slovenci bodo v novembru s podob-
nim kulturnim dnevom nadaljevali učenci 7. razreda, v oktobru pa bodo 
učenci 8. razreda obiskali Rašico z okolico, kjer so stekli prvi koraki življe-
nja očeta prve slovenske knjige. Njegova prizadevanja naj ostanejo kaži-
pot tudi današnjemu rodu.

M.L.

Poziv k obsekovanju vej
Približuje se čas zime in z njo tudi snega. V času sneženja se pojavijo 
določene težave na javnih cestah in javnih poteh, predvsem tam, kjer je 
ob poteh (cestah) grmovje oziroma drevje in njihovo vejevje sega v 
zračni prostor poti oziroma cest. Sneg vejevje še dodatno obremeni in 
pri tem večkrat pride do ovir na cestah, v določenih primerih pa tudi do 
raznih poškodovanj vozil ter do oviranja izvajanja zimske službe. Zato 
vse lastnike zemljišč ob javnih poteh in cestah pozivamo, da pregledajo 
tovrstna mesta in poskrbijo (sami obsekajo vejevje), da v primeru sne-
ženja njihova lastnina ne bo povzročala nepotrebnih težav oziroma 
škode. Če bodo na terenu opažene tovrstne težave, bo vzdrževalec jav-
nih cest v skladu s Stvarnopravnim zakonikom ustrezno ukrepal.  To 
obvestilo je namenjeno lastnikom zemljišč ob javnih cestah kot pred-
hodno opozorilo in v izogib nadaljnjim morebitnim nevšečnostim v 
primerih, ko bo veje dreves obsekoval upravljalec oz. vzdrževalec cest.

Umazane ceste so zelo nevarne
S prihodom jeseni se je začelo spravilo še zadnjih pridelkov s polj. Pri 
tem pa prihaja velikokrat do onesnaženja asfaltne prevleke cestišča.  Po-
trebno je poudariti, da blatno vozišče ob dežju kaj hitro postane spolzko 
in s tem zelo nevarno za udeležence v cestnem prometu (slabši oprijem 
pnevmatik, podaljša se zavorna pot vozil …). Zato opozarjamo vse voz-
nike traktorjev in kamionov ter drugih delovnih strojev, ki se vključuje-
jo na cesto z umazanih površin, da pred tem očistijo pnevmatike. Če pa 
pride do onesnaženja asfaltne prevleke, pa jo je treba takoj očistiti. Če 
voznik tega ne stori, je za prekršek predvidena tudi globa, ki jo predpi-
suje Zakon o varnosti cestnega prometa v 113. členu.

Vinko Ribič, občinski inšpektor

Enotree day na OŠ Trebnje
Novo EKO šolsko leto smo pričeli na prav poseben način – s sajenjem 
dreves. Sadili smo jih na centralni šoli in na podružničnih šolah in tako 
posadili 5 lip. EKO dan sajenja dreves je bil 22. september, na dan je-
senskega enakonočja, ko je dolžina dneva povsod enaka. Vsi na Zemlji 
smo tega dne deležni 12 ur dneva in 12 ur noči. Ker je bil mednarodni 
dan miru le dan pred tem, je bil dogodek hkrati tudi naš prispevek k 
miru v svetu. Tako smo se priključili tisočem učencev in stotinam šol 
pri sajenju dreves po vsem svetu. Prva drevesa so posadili opoldne v 
Oceaniji. Tako, kot je potovalo sonce, so nova drevesa opoldne sadili v 
Aziji, Evropi, Afriki. Nazadnje je obroč dreves dosegel obe Ameriki in 
se sklenil na Bahamih. Sajenje dreves je zelo pomembno. Drevesa nas 
spominjajo na naravo in opozarjajo na pomembnost varovanja in za-
ščite narave. Drevesa so simbol mednarodnega sodelovanja. Z drevesi 
želimo posaditi tudi misli strpnosti in miru. Dan sajenja organizira 
ENO - Environment Online, globalna virtualna šola za okoljsko ozave-
ščenost in trajnostni razvoj. Je tudi del kampanje UNEP-a (United Na-
tions Environment Programme) in cilja, ki ga ta želi doseči do leta 
2017 – vrniti Zemlji milijardo dreves.

Irena Višček in Aleksandra Gričar, ekokoordinatorici

Ludvik Vidmar,
vinogradnik - osemdesetletnik
Finis koronat opus – delo kro-
na uspeh, pravi znan latinski 
pregovor, ki se ga prav lahko in 
brez  vsake zadrege uporabi pri 
opisu našega vinogradnika, 
Ludvika Vidmarja iz Trebnjega. 
Pred kratkim je slavil svoj 80. 
rojstni dan v svoji zidanici v go-
rici Meglenik, kamor je na slav-
je svojega častitljivega jubileja 
povabil člane upravnega odbo-
ra našega društva.   
Slavljenec je povedal, da je vi-
nogradnik postal zato, da se je v 
Trebnjem ustanovilo društvo 
vinogradnikov. Po svoji materi 
je namreč podedoval  vinogradniško parcelo, ki je bila nekoč v lasti 
lastnikov trebanjskega gradu, njegov ded pa je tam služboval kot graj-
ski lovec. Na tej parceli je leta 1971 zgradil zidanico in obnovil polo-
vico vinograda. Takoj se je vključil v delo novo-ustanovljenega vino-
gradniškega društva in bil dolgo časa član upravnega odbora društva, 
nekaj let pa tudi tajnik društva. Rad je prisluhnil stroki. Bil je dolgole-
tni, izkušeni vinski degustator in tudi njegovi lastni uspehi niso mogli 
izostati. V letu 1983 je dosegel vrhunski uspeh. Njegov cviček je bil 
najvišje ocenjen na dolenjski cvičkariji v Novem mestu, za kar bi ga 
danes proglasili za kralja cvička. Kot dober vinogradnik je bil ome-
njen tudi v časopisu Delo.  
Poleg svoje delavnosti, vztrajnosti in temeljitosti na področju vino-
gradništva pa je Ludvik med poznan tudi kot človek poln vedrine, ki 
ob kozarčku dobrega vina rad prešerno zapoje. Poje namreč že celo 
življenje, zelo rad pa se preda tudi čebelam in svojemu čebelnjaku, ki 
stoji ravno tako v  vinogradniškem Megleniku. 
Zelo težko je v kratkem sestavku za javno objavo poiskati primerne 
besede, ki bi mogle v popolnosti in celoti opisati delo Ludvika Vid-
marja na področju vinogradništva v našem društvu, istočasno pa iz-
raziti hvaležnost za njegovo delo, saj je s takratnimi vinogradniškimi 
kolegi oral ledino na razvoju sodobnega vinogradništva, povezova-
nja in druženja med vinogradniki. Ob njegovem jubileju mu iskreno 
čestitamo in kličemo še na mnoga zdrava leta!

Mitja Prijatelj
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Državno prvenstvo v jadralnem 
letenju
Na letališču v Murski Soboti se je avgusta odvijalo državno prvenstvo v 
jadralnem letenju.  Vzporedno je potekalo tudi tekmovanje v klubskem 
razredu za pokal sponzorja Codex. V klubskem razredu smo imeli pred-
stavnika tudi člani aerokluba DLC iz Trebnjega, in sicer Janeza Podpadca, 
ki je po petih tekmovalnih dnevih zasedal tretjo mesto v skupni razvrsti-
tvi, a mu je na žalost v zadnjem tekmovalnem dnevu zagodlo vreme in je 
moral pristati izven letališča, kar je pomenilo, da je v skupnem seštevku 
osvojil četrto mesto.  

Krajši prispevek, ki ga je pripravil snemalec Janez Janežič z Vašega kanala, 
si lahko ogledate na slednji povezavi http://www.aeroklub-nm.si/JS/
dpj2008.mpg. Člani DLC-ja se nameravamo v prihodnjem letu udeležiti 
več tekmovanj tako na državnem kot tudi na mednarodnem nivoju. 

Benjamin Smole

Kegljačice v težkih materialnih 
pogojih
V začetku junija so trebanjske kegljačice sklenile 30. klubsko prven-
stvo, na katerem je Milena Veber Jarc osvojila svoj štirinajsti naslov. V 
1.B državni ligi je prva ekipa ponovila lanski uspeh in osvojila četrto 
mesto. Druga ekipa je v 2. ligi zahodne skupine bila osma.
V novem 18. državnem prvenstvu je prva ekipa odigrala že dva kro-
ga. V Trbovljah so v izenačeni igri na koncu klonile proti igralkam 
Rudarja z minimalnim izidom 3:5 na razliko 16 kegljev. Sledila je tek-
ma v Novem mestu proti lanskoletnim članicam »A« lige, kranjskim 
Triglavom, v kateri so naše igralke doživele hud poraz (2:6). Na tej 
tekmi se je pokazalo da so izbranke daleč od prave forme. 
Zaradi pomanjkanja fi nančnih sredstev so v pripravljalnem obdobju 
morale odpovedati nastope na treh kegljaških turnirjih. Brezdomke, 
kot se to pravi v športnem žargonu, trenirajo na novomeškem keglji-
šču Vodnjak. Še vedno upajo, da se  bo tudi v Trebnjem kaj premakni-
lo glede novega kegljaškega objekta, saj je prav ta osnovni pogoj za 
novi razcvet kegljanja in vključitev osnovnošolcev v vadbo.

Besedilo in foto: Niko Goleš

Milena Veber Jarc prejema klubski pokal iz rok 
predsednika Dušana Jarca 

Rokomet
Kdo te je navdušil za rokomet?
Za rokomet me ni navdušil nih-
če, ampak sem najprej treniral 
nogomet pri NK Mirna. In en-
krat mi je rekel oče od soigralca, 
naj grem branit pri rokometu, in 
tako sem zdaj pristal tukaj.

Kateri so tvoji največji dosežki v 
rokometu?
Največji uspeh je bil sigurno 
lansko sezono, ko smo bili ka-
detski državni prvaki. V deve-
tem razredu smo bili z OŠ 
Trebnje šolski državni prvaki. 
Seveda pa sem ponosen, da sem član Slovenske reprezentance 
mlajših kadetov.

Kdo je tvoj največji vzornik?
Moj vzornik je Gorazd Škof. 

Ali boš še dolgo vztrajal pri rokometu?
 Ja, z rokometom se mislim ukvarjati tudi profesionalno.

Dejan Blažič

Soapball na Mirni

Društvo za šport, kulturo in turizem Partizan Mirna in Prostovoljno ga-
silsko društvo Mirna sta 30. 08. 2008 na igrišču pred kulturnim domom 
Partizan prvič organizirala tekmovanje v nogometu na milnici, ki se ime-
nuje Soapball. Gre za igro nogometa, ki se odvija v napihljivem igrišču, 
napolnjenem z vodo oz. milnico. Igra je primerna za vsakogar, saj znanje 
nogometne igre ni najpomembnejše, kajti voda oziroma milnica ustvari 
nepričakovane situacije, ob katerih se nasmeji sleherno oko. Ekipa šteje 3 
igralce v polju ter rezervnega igralca, ki se lahko menja v času polčasa.
Tekmovanja se je udeležilo 6 moških in 3 ženske ekipe. Zmagovalna v 
ženski skupini je bila ekipa Dream team, v moški konkurenci pa so bili 
najtežji nasprotnik zmagovalna ekipa Forca Alfa, ki so bili  nepremagljivi.
Družabni dogodek si je ogledalo kar nekaj naših krajanov in tudi krajanov 
iz okoliških občin, situacije, do katerih je prišlo med igranjem nogometa, pa 
so nasmejale vsakogar in tako popestrile zadnji vikend šolskih počitnic.
Z organizacijo tovrstnih prireditev želimo razbliniti monotonost v našem 
kraju in popestriti dogajanje, zato že razmišljamo, da bi tovrstno priredi-
tev organizirali tudi naslednje leto.
Društvo za šport, kulturo in turizem Partizan Mirna pa ima pred sabo že 
nove projekte, zato časa za počitek ne bo. Konec meseca septembra orga-
niziramo nadaljevalni plesni tečaj, v oktobru se bo začela tudi rekreacija 
košarke, decembra pa bo organizirana že deveta tradicionalna prireditev 
Vesel sem Mirenčan.

Zoran Remic ml.,
predsednik DŠKT Partizan Mirna
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Teti Pepi v slovo
Tiho in ubrano je zazvenela pesem cerkvenega pevskega zbora župnije 
sv. Jurija iz Dobrniča, ko smo k večnemu počitku pospremili 93-letno 
Jožefo Barle iz Železnega – Maticovo Pepo.
Teta Pepa se je rodila v številni Maticovi družini, saj je bilo kljub temu, 
da je njena sestra dvojčica po rojstvu umrla, pri hiši še vedno deset 
otrok. Živela in delala je na domači kmetiji, ko pa je ovdovela njena 
sestra, se je preselila k njej. Pomagala ji je ohraniti posestvo in vzgajati 
sina oz. nečaka, kar je bila za dve šibki ženski težka in odgovorna nalo-
ga. Misel, ki jo je večkrat ponavljal pokojni Marjan Novina, da je le ži-
vljenje za druge vredno življenja, je zanjo veljala v polni meri. 
Njeno življenje je izpolnjevalo odrekanje in delo, kar lepo pokaže tudi 
fotografi ja. Ko je prišla na obisk sestrična iz Amerike, je ni našla pri 
obloženi mizi, pač pa na njivi, kjer je z voličkom razvažala gnoj. Kljub 
nenehnemu delu in skromni prehrani, morda pa prav zaradi tega, je 
dočakala visoko starost.
V Domu starejših občanov v Trebnjem, kjer je preživljala zadnje obdo-
bje svojega življenja, so jo sorodniki, prijatelji in sosedje pogosto obi-
skovali. Lepo je bilo priti k njej, saj se je vsakega razveselila. Vsi smo ji 
hvaležni, saj je, dokler je mogla, vsem rada pomagala, tako da bomo 
teto Pepo tudi zaradi tega ohranili v lepem spominu.

Frančiška Kužnik

Pomoč družini na domu
Dom starejših občanov Trebnje zagotavlja občanom občin Trebnje, Šen-
trupert in Mokronog-Trebelno pomoč družini na domu. S to storitvijo 
lahko osebe, ki so starejše od 65 let, ki imajo status invalida, in kronično 
bolne osebe ter osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, dlje in kvalite-
tnejše bivajo v domačem okolju. Naše prijazne socialne oskrbovalke upo-
rabnikom zagotavljajo gospodinjsko pomoč, pomoč pri vzdrževanju 
osebne higiene in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.  Pomoč lahko 
zagotavljamo od ponedeljka do petka od 7.00 do 15.00 ure. Pomoč dru-
žini na domu za svoje občane sofi nancirajo občine Trebnje, Šentrupert 
in Mokronog-Trebelno, delno pa tudi država, tako da cena neposredne 
oskrbe za uporabnika znaša le 4,61 €. Cena kosila, ki se lahko naroči ob 
storitvi pomoči na domu, pa znaša 3,92 €.   Za morebitne dodatne infor-
macije in naročila pokličite na telefonsko številko: 07/3462-132.

DSO Trebnje



bo vsako soboto do Novega leta (razen 1. novembra) in še ob dnevih, ko 
prihajajo trije prijazni možje, Miklavž, Božiček in Dedek Mraz, med 8.30  
in 12.00 uro v mestnem parku.
Nekajkrat bo organizator, Društvo za razvoj in oživitev Trebnjega, pope-
stril ponudbo in dogajanje: 11.oktobra bomo obujali spomine na začetke 
pred petimi leti; 25.okt. se bo penil mošt in bo cvrčal kostanj; 8.nov. bo 
Martin ponujal letošnje blagodati iz trebanjskih vinogradov; 15.nov. se 
bodo predstavili pletarji in rokodelci iz pokrajine ob Mirni in Temenici; 
22. nov. vabimo čebelarje iz istih krajev, da pokažejo pridelke zlatih muh 
in kaj znajo narediti iz njih; prav vsem pa je namenjen izbor najlepših ad-
ventnih venčkov (vsak lahko prinese enega), ki bo 6.decembra. 
Vse, ki bi na tržnici radi sodelovali s svojo ponudbo, vabimo, da pošljete 
organizatorju kratko elektronsko sporočilo na info@drot.org.
Nasvidenje v soboto v mestnem parku!

-mg-

Pohod po poti Mare Rupene
V nedeljo, 12. oktobra, KTD Dobrnič organizira pohod po odseku 
evropske pešpoti E7 – pot  Mare Rupena. Pohod bo potekal iz dveh 
smeri in se zaključil v Dobrniču. Bolj pripravljeni pohodniki se lahko 
podate na 22 km dolgo pot (6–7 ur) iz Dolenjskih Toplic ob 6.00 (par-
kirišče pri policiji) preko Velikega Lipovca, Frate (postanek z malico), 
Globodola, Šmavra, Šahovca v Dobrnič (12:00).  Tisti, ki ste slabše 
pripravljeni ali imate majhne otroke, se lahko na 12 km dolgo pot po-
date iz Žužemberka ob 7:00 preko Cvibelj (Spomenik NOB), Rebri 
(ogled cerkve), Vrtač, Voljče jame (postanek z malico), vinogradov 
Lisca (okrepčilo Vinogradniškega društva Lisec), mimo cerkve sv. 
Križ na Liscu (zahvalna sveta maša ob 10:00) s prihodom v Dobrnič 
ob 12:00 (pričetek proslave). Zjutraj bo organiziran prevoz z avtobu-
som v Dolenjske Toplice (ob 5:30 iz Dobrniča) in Žužemberk (ob 
6:45 iz Dobrniča). Organiziran bo tudi povratek na izhodiščne točke 
po dogovoru z vodjo pohoda. Štartnine ni!  
Prijave udeležencev zbiramo na telefonih:
za Žužemberk - Dobrnič (041/923-790)
za Dolenjske Toplice - Dobrnič (031/362-191)
Informacije: TD Dobrnič, ktd-dobrnic@volja.net, www.dobrnic.si

Zavetišče za male živali 
Zavetišče mora zagotavljati 24-urno dežurstvo za potrebe ulova in 
namestitve živali v zavetišču. Po sprejemu obvestila o zapuščeni živali 
oskrbnik v zavetišču odide na kraj najdbe, kjer najprej ugotavlja, ali gre 
dejansko za zapuščeno žival. Po dostavi živali  v zavetišče, se žival pre-
veri še s čipnim čitalcem. Če je žival označena s čipom, se pokliče la-
stnika, da prevzame žival v zavetišču. Če žival ni čipirana, pa se jo 
namesti v karanteno, kjer je deset dni – pri tem ji odpravimo notranji 
in zunanji zajedavce, jo veterinarsko pregledamo in cepimo proti ku-
žnim obolenjem in steklini. Po karantenski dobi žival namestimo na 
oddaji, jo oglašujemo v medijih in na spletnih straneh. Če psa ne od-
damo v 30. dneh, se opravi evtanazija, mačko pa se po opravljeni ka-
straciji ali sterilizaciji ustrezno označeno vrne nazaj v naravno okolje. 
Pri tem je zavetišče dolžno voditi evidenco izpustov, predvsem zaradi 
kontroliranja prenasičenosti z mački v določenem okolju. Če si želite 
pravega družabnika, se oglasite v našem zavetišču, kjer boste posvoji-
li prijetnega kužka ali muco. Za vse informacije smo vam na voljo na 
naši spletni strani: www.meli-center.si,  kjer si lahko tudi ogledate slike 
živali, ki so na oddaji, za vse informacije pa smo vam na voljo tudi na 
telefonski številki (07) 30-45-616 ali GSM (041) 779-884, (031) 311-
870 ali (041) 693-787. Uradne ure zavetišča: vsak dan od 10.00 do 
14.00 ure, ali po dogovoru; sobota od 08.00 do 12.00 ure.

Zavetišče »Meli« Trebnje
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Kmečka in rokodelska tržnica »Še pomnite pet let nazaj«
Vsako soboto v mesecu. Krajša slovesnost.

park v Trebnjem DROT

11. 10. sob
8:00

Ekološka tržnica
Vsako soboto v oktobru.

Mercator center 
Trebnje

Mercator center Trebnje

11. 10. sob
9:00

5. slikarski EX TEMPORE Rihpovec 2008
Ljubiteljski slikarji bodo upodabljalo zanimivosti vasi Rihpovec v 
razkošju jesenskih barv. Po opravljenem delu se bodo zbrali na 
istem mestu ob 16:00 na prireditvi

Rihpovec pri 
Trebnjem

Društvo za napredek 
Hribovec Rihpovec
041/752 319
biblija@siol.net

11. 10. sob
10:00

Kulinarična prireditev-jesenski piknik in čudoviti svet buč
Jesen je čas, ko pospravimo pridelke, ko se narava obleče v barvita 
oblačila,ko se pogrejemo ob ognju nad katerim se peče kostanj. 
Poseben čar jeseni dodajajo tudi pisane buče, ki krasijo noč 
čarovnic. Da pa se spomnimo, kako okusne so lahko bučnice in 
jedi iz buč, ne smemo zamuditi tega jesenskega piknika.

Mercator center 
Trebnje

Mercator center Trebnje

11. 10. sob
13:30

Prvenstvena kegljaška tekma
2. liga zahod, ženske, 2. krog
Trebnje lI : Novo mesto

Kegljišče 
Vodnjak NM

Kegljaški klub Trebnje
031/610 410
niko.goles@gmail.com 

11. 10. sob
17:00

Prvenstvena kegljaška tekma
1. B državna liga, ženske, 4. krog - Trebnje I : Eta Kamnik ll

Kegljišče 
Vodnjak NM

Kegljaški klub Trebnje

11. 10. sob
18:00

Občni zbor KŠOT Gostilna Opara KŠOT, 040/240 349
040/645 204
ksot.info@gmail.com 
www.ksot.si 

11. 10. sob
19:00

Pleše se tudi v Trebnjem-začetni tečaj Baragova galerija Plesni klub Art
041/244 244
info@plesniklub-art.com 
www.plesniklub-art.com 

12. 10. ned
6:00, 7:00 

6. pohod po poti Mare Rupene
Pohod bo potekal iz dveh smeri in se zaključil v Dobrniču. Bolj 
pripravljeni pohodniki se lahko podate na 22 km dolgo pot (6-7 
ur) iz Dolenjskih Toplic ob 6.00 zjutraj (parkirišče pri Policiji) 
preko Velikega Lipovca, Frate (postanek z malico), Globodola, 
Šmavra, Šahovca v Dobrnič ob 12:00 (pričetek proslave AFŽ). 
Tisti, ki ste slabše pripravljeni ali imate majhne otroke se lahko na 
12 km dolgo pot podate iz Žužemberka ob 7:00 zjutraj preko 
Cvibelj (Spomenik NOB), Rebri (ogled cerkve), Vrtač, Voljče jame 
(postanek z malico), vinogradov Lisca (okrepčilo Vinogradniškega 
društva LISEC), mimo cerkev sv. Križ na Liscu (zahvalna sveta 
maša ob 10:00) s prihodom v Dobrnič ob 12:00 (pričetek proslave 
AFŽ). Zjutraj bo organiziran prevoz z avtobusom v Dolenjske 
Toplice (ob 5:30 iz Dobrniča) in v Žužemberk (ob 6:45 iz 
Dobrniča). Organiziran bo tudi povratek na izhodiščne točke po 
dogovoru z vodjo pohoda. Štartnine ni!
Prijave udeležencev o na telefonih: za Žužemberk - Dobrnič 
(041/923-790), za Dolenjske Toplice - Dobrnič (031/362-191).

Dol. Toplice,
Žužemberk

KTD Dobrnič
041/241 794
Ktd-dobrnic@volja.net
www.dobrnic.si 

12. 10. ned
12:00

Tradicionalna proslava v počastitev obletnice 1. kongresa 
Slovenske protifašistične ženske zveze v Dobrniču
Kulturni program z nastopom partizanskega pevskega zbora, 
učencev OŠ Dobrnič in OPO Trebnje. Slavnostna govornica bo 
rektorica Univerze Ljubljana dr. Andreja Kocjančič. Srečanja se 
udeležijo še živeče delegatke kongresa, borke in borci NOB.

Dobrnič Društvo Dobrnič,
Združenje borcev za 
vrednote NOB Trebnje
Gubčeva c. 23, Tr
07/304 40 53
041/202 369

12. 10. ned
15:00

Otvoritev razstava Ujeti trenutki dediščine/Janez 
Golob/Lesene sestavljanke
Ujeti trenutki dediščine je projekt, ki zajema raziskovanje 
dediščine in ustvarjanje umetnikov na Jurjevi domačiji. Namen 
projekta je najširšo javnost izobraževali o dediščini in približati 
dediščino najrazličnejšim ciljnim  skupinam ter pokazati 
dediščino kot zanimivo in uporabno v vsakdanjem sodobnem 
načinu življenja ljudi. 
Razstava bo odprta do 12. 11. 2008.

Jurjeva domačija Jurjeva domačija,
ZKD Trebnje
041/890 909
alenka.lamovsek@gmail.
com 
07/34 81 250
041/609 265
oi.trebnje@jskd.si
www.jskd.si

12. 10. ned
18:30

Pleše se tudi v Trebnjem-začetni tečaj Baragova galerija Plesni klub Art

12. 10. ned
19:00

Pokalna rokometna tekma
Evropski Pokal pokalnih zmagovalcev
RK Trimo Trebnje : RK Konjuh-namještaj Živinice (BIH)

dvorana OŠ 
Trebnje

RK Trimo Trebnje
07/346 64 50, 
031/369 356
info@rokometniklub-
trimotrebnje.si 
www.rokometniklub-
trimotrebnje.si 

12. 10. ned
20:00

Pleše se tudi v Trebnjem-nadaljevalni tečaj 1 Baragova galerija Plesni klub Art

13. 10. pon
14:00 – 17:00

Svetovalna točka-zaposlitveni kotiček Knjižnica Pavla 
Golie Trebnje

Knjižnica Pavla Golie 
Trebnje

13. 10. pon
17:17

Ura pravljic
Pripovedovalka Jerica Črešnar.

Knjižnica Pavla 
Golie Trebnje

Knjižnica Pavla Golie 
Trebnje

14. 10. tor Pričetek šol. l. za člane Univerze za lll. življenjsko obdobje Trebnje CIK Trebnje CIK Trebnje

14. 10. tor
16:00

Tečaj nemškega jezika- l. stopnja CIK Trebnje CIK Trebnje

14. 10. tor
17:17

Ura pravljic
Pripovedovalka Jerica Črešnar.

Knjižnica Pavla 
Golie Trebnje na 
Mirni

Knjižnica Pavla Golie 
Trebnje

15. 10. sre
7:00 – 13:00

Krvodajalska akcija na Mirni
Vljudno vabljeni redni krvodajalci in vsi, ki želite stopiti mednje. 
Danes kri darujete vi, jutri jo bo daroval nekdo za vas.

Zdravstvena 
postaja Mirna

OZRK Trebnje
Gubčeva c. 16, Tr
07/34 82 770
trebnje.ozrk@rks.si

16. 10. čet
7:00 – 14:00

Krvodajalska akcija v Trebnjem Gasilski dom 
Trebnje

OZRK Trebnje

16. 10. čet
16:00

Tečaj angleškega jezika- lV. stopnja CIK Trebnje CIK Trebnje

16. 10. čet
17:17

Ura pravljic
Pripovedovalka Jerica Črešnar.

Knjižnica Pavla 
Golie Trebnje v 
Mokronogu

Knjižnica Pavla Golie 
Trebnje

17. 10. pet
17:00

Cirkuško klovnski vrtiljak
Oglejte si predstavo, v kateri vas bodo cirkuški artisti navdušili s 
številnimi cirkuškimi spretnostmi in veščinami, kot so hoja na 
hoduljah, različna žongliranja, vrtenje krožnikov in palic. Seveda 
bodo k žongliranju povabili tudi vas.

Mercator center 
Trebnje

Mercator center Trebnje

17. 10. pet
22:00

Nastop skupine Karma Diskoteka Africa Diskoteka Africa

18. 10. sob
6:00

Tradicionalen brezplačni izlet za otroke
Turistično društvo Trebnje organizira že tradicionalen brezplačni 
izlet za otroke starosti od 7 do 15 let na območje Občine 
Podčetrtek. Odhod bo z avtobusne postaje Trebnje. Potrebne 
predhodne prijave.

Trebnje 
– Podčetrtek

TD Trebnje
031/366449
031/361 355
info@tdtrebnje.si 
www.tdtrebnje.si 

18. 10. sob
8:00 – 12:00

Delavnica Računalniška predstavitev
Osnove Microsoft Power Point-a 1. del.

CIK Trebnje CIK Trebnje

18. 10. sob
8:00

Sladko Šumi razvajanje
Zavrtite kolo sreče in morda prav vi prejmete sladko Šumijevo 
nagrado. Otroci pa lahko narišejo kakšno risbico, pobarvajo 
maskoto Šumi on se sladkajo z novimi Šumijevimi bonbončki.

Mercator center 
Trebnje

Mercator center Trebnje

18. 10. sob
8:00 – 12:00

Kmečka in rokodelska tržnica
Vsako soboto v mesecu.

park v Trebnjem DROT

18. 10. sob
8:00

Ekološka tržnica
Vsako soboto v oktobru.

Mercator center 
Trebnje

Mercator center Trebnje

18. 10. sob
12:00

Kostanjev teniški turnir Športni center 
Vita Trebnje

Športni center Vita
07/30 44 988
031/286 619
grega.brzin@centervita.si
www.centervita.si 

18. 10. sob
19:30

Večer zabavne glasbe z Me PZ Strune Šentlovrenc z gosti CIK Trebnje, 
avla

JSKD OI Trebnje,
ZKD Trebnje

19. 10. ned Planinski pohod
Dolga  njiva – Tolsta košuta (2057m) – Dolga njiva. Lahka pot, 
traja 7 ur.

Dolga  
njiva – Tolsta 
košuta (2057m) 
– Dolga njiva

PD Trebnje
031 405 697
041 870 460
www2.arnes.
si/~tdoles1/pd 

20. 10. pon
14:00 – 17:00

Svetovalna točka-zaposlitveni kotiček Knjižnica Pavla 
Golie Trebnje

Knjižnica Pavla Golie 
Trebnje

20. 10. pon
17:17

Ura pravljic
Pripovedovalka Pavlina Hrovat.

Knjižnica Pavla 
Golie Trebnje

Knjižnica Pavla Golie 
Trebnje

22. 10. sre
8:00

Rastem s knjigo
7. razred OŠ Veliki Gaber.

Knjižnice Pavla 
Golie Trebnje

Knjižnica Pavla Golie 
Trebnje

22. 10. sre
17:00 – 19:00

Dober dan, zdravje!
Naredite nekaj za svoje zdravje in se pridružite na brezplačni 
meritvi krvnega sladkorja, holesterola in krvnega tlaka.

Mercator center 
Trebnje

Mercator center Trebnje

22. 10. sre
19:00

Zvesti bralec: Barica Smole in Ivan Gregorčič Cankarjeva 
knjižnica 
Vrhnika

Knjižnica Pavla Golie 
Trebnje

23. 10. čet
18:00

Branje = kul
Tema: ljubezen na internetu.

Knjižnica Pavla 
Golia Trebnje

Knjižnica Pavla Golie 
Trebnje

24. 10. pet
18:00

Literarni večer KD Mirna KUD Me PZ 
upokojencev Mirna
 041/609 218
anton.kotar@siol.net 

24. 10. pet
22:00

Mondial Travel Party
Zabava z agencijo Mondial Travel.

Diskoteka Africa Diskoteka Africa

25. 10. sob
8:00 – 12:00

Delavnica Računalniška predstavitev
Osnove Microsoft Power Point-a 2. del.

CIK Trebnje CIK Trebnje

25. 10. sob
8:00 – 12:00

Kmečka in rokodelska tržnica »Penil se bo mošt in cvrčal bo 
kostanj« - Posebna ponudba mošta in pečenega kostanja.

park v Trebnjem DROT

25. 10. sob
8:00

Ekološka tržnica
Vsako soboto v oktobru.

Mercator center 
Trebnje

Mercator center Trebnje

25. 10. sob
9:00

Vinogradniški pohod
Pohod goricah Moravske gore, s startom v Gabrovki. Pot traja 
okoli 4 ure. Startnina je 8 € in za člane VTD Čatež 5 €.

Gasilski dom 
Gabrovka

Vinogradniško turistično 
društvo Čatež pod 
Zaplazom, 031/614 699
ist@siol.net 

25. 10. sob
10:00

Balon-norija
Otroci in odrasli, pridite na balonsko bumbum zabavo! Dobili 
boste vse, kar si boste poželeli iz balonov,morda pa boste tudi sami 
izdelali kakšno enostavno fi gurico. Za še več zabave igrarije in 
norije pa bo poskrbel simpatični klovn.

Mercator center 
Trebnje

Mercator center Trebnje

25. 10. sob
19:30

Gledališka predstava KD Trebnje JSKD OI Trebnje

25. 10. sob
19:00

Prvenstvena rokometna tekma
7. krog MIK 1. rokometne lige - RK Trimo Trebnje : RK Rudar

dvorana OŠ 
Trebnje

RK Trimo Trebnje

27. –  10.
pon – čet
9:00 – 13:00

Glasbena in gledališka delavnica CIK Trebnje JSKD OI Trebnje

30. 10. čet
18:00

Zaključna produkcija glasbene in gledališke delavnice KD Trebnje JSKD OI Trebnje

30. 10. čet
18:00

Super priprava na noč čarovnic
Bliža se skrivnostna noč, na katero se bomo morali dobro 
pripraviti. Ko bodo našo okolico preplavile vreščeče čarovnice in 
strašljive buče, bo že prepozno. Zato ne zamudite prave zabave in 
rezanja buč, plesa s čarovnicami in čaranja s čarovnikom.

Mercator center 
Trebnje

Mercator center Trebnje

31. 10. pet
22:00

Halloween Party Time
Noč čarovnic z ekipo Party Time.

Diskoteka Africa Diskoteka Africa

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

NAPOVEDNIK PRIREDITEV

Datum Prireditev Lokacija      Organizator
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Sožitje Trebnje, društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem ra-
zvoju, pripravlja 14. novembra ob 19. uri že 18. dobrodelni koncert Od-
prite srce. V trebanjski športni dvorani bodo obiskovalce tudi letos zaba-
vali številni nastopajoči, ki se zavedajo pomena dobrodelnosti. Vstopnine 
tokrat ne bo, je pa zaželen prostovoljni prispevek v višini osmih evrov za 
odrasle in štirih evrov za otroke. Zbran denar bo namenjen izgradnji bi-
valne enote za osebe z motnjami v duševnem razvoju. Letošnji koncert 
bo prav poseben, saj bo postal »polnoleten«, poleg tega je bivalna enota iz 
dneva v dan bližje svoji končni podobi. 
Bivalno enoto gradijo v neposredni bližini Doma starejših občanov Treb-
nje. Dela so stekla junija, konec pomladi pa naj bi bila enota dokončana. V 
njej bo samostojno zaživelo 13 oseb, ki sicer te priložnosti ne bi imeli ali 
pa bi jo morali iskati izven občine. V varstveno-delovnem centru pa bo 
poskrbljeno za 15 oseb, ki v sedanjem zaradi prenatrpanosti verjetno ne 
bi našli prostora. 
Naložba je vredna več kot 1,1 milijona evrov. Levji delež – skoraj 60 od-
stotkov – prispeva ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Obči-
na Trebnje je svoj delež prispevala v obliki komunalno opremljenega ze-
mljišča, društvu pa je delno vrnila tudi komunalni prispevek. Okoli 30 
odstotkov pa prispeva trebanjsko Sožitje samo. Večino denarja jim je 
uspelo zbrati prav z dobrodelnimi koncerti, saj so obiskovalci vsako leto 
napolnili prireditveni prostor. S tem so omogočili, da bodo imele osebe z 
motnjami v duševnem razvoju kakovostnejše življenje in bodo lažje sto-
pale po poti do večje samostojnosti. 

Besedilo in foto: Ž. Z.

Odprite srce že osemnajstič

Dobrodelni koncert ODPRITE SRCE 
bo 14. novembra ob 19. uri v športni dvorani Osnovne šole Trebnje.

Ob zgradbi bodo tudi zelenica in parkirni prostori.

Bivalna enota je vsak dan bližje končni podobi.Na zadnjem koncertu je za smeh skrbela Nataša Tič Ralijan v vlogi Ana Lize.

Na koncertih nastopajo tudi učenci mirnske šole 
s prilagojenim programom.

Vsako leto obiskovalce glasbeno sprejmejo člani 
trebanjskega občinskega orkestra.


