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Odprite srce
Vabimo Vas na tradicionalni, 18. dobrodelni 

koncert Odprite srce, ki bo v petek, 
14. novembra, ob 19. uri v športni dvorani 

Osnovne šole Trebnje. 
Nastopajo: Prifarski muzikanti, Tanja Žagar, Edvin Fliser, 

Natalija Kolšek, Irena Tratnik, Foxy Teens, Zlobko Big Band, 
Občinski pihalni orkester Trebnje, D'NeeB, Zidaniški kvintet, 

Perkakšns, Moped Show, Lampaši, Plesalca Nadiya Bychkova in 
Miha Vodičar, Plesalca Špela Kralj in Matej Kralj, Skupina Ave

SMUČARSKI SEJEM
Smučarsko društvo Trimo Trebnje prireja 29. in 30. 11. 2008 tradici-
onalni smučarski sejem, ki  bo pred Mercator centrom v Trebnjem. 
Organizirana bo komisijska prodaja rabljene opreme, prodaja nove 
smučarske in snow board opreme, servis ter presenečenja. 
Predaja rabljene opreme v komisijsko prodajo bo možna v soboto, 
29.11.2008 od 7.30 dalje, sejem pa bo odprt v soboto do 18.00 in v 
nedeljo od 8.00 do 13.00.
Vabljeni!

Klemenčičeva ulica v 
katastrofalnem stanju
Klemenčičeva ulica je že od pomladi v katastrofalnem stanju. Ob pola-
ganju kanalizacije in začasni preusmeritvi vsega prometa s Kidričeve 
ulice na Klemenčičevo je pod težo tovornjakov asfalt na več mestih 
popustil. Ker je ulica zaradi gradnje večstanovanjskih objektov tudi si-
cer bolj obremenjena, so stanovalci izvajalce in odgovorne že opozori-
li, da sanirajo vsaj udornino pri stanovanjski hiši št. 1. Zadeva se je pre-
maknila le v toliko, da so pred meseci izžagali asfalt, zaradi česar se da 
še hitreje presekati gumo …                                                                            IV

22. pohod od Litije do Čateža

22. pohod po Levstikovi poti od Litije do Čateža se je zaključil z Razho-
dnjo, ki so jo oblikovali Turistično društvo Čatež s soorganizatorji. Na 
osrednji prireditvi na vaškem trgu so številne pohodnike pozdravili 
predsednik KS Čatež Bojan Mlakar, pomočnik direktorja Slovenske turi-
stične organizacije Dejan Podgoršek, župani občine Litije, Šmartna pri 
Litiji in Trebnjega. Slavnostni govornik na prireditvi je bil Rudi Šimac, 
predsednik Zveze kulturnih društev Slovenije. 
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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 1. december 2008. Prispevki, ki bodo prispeli na 
uredništvo po tem datumu, bodo objavljeni v kasnejši številki, 
če bodo še aktualni.

V spomin na leta 2003 preminulo gospo Maro 
Rupena, predstavnico Jugoslavije pri Svetovni 
organizaciji za prehrano in kmetijstvo (FAO) in 
delegatko Antifašistične zveze žensk (AFŽ), ki 
je bila ustanovljena 1943 v Dobrniču ter neu-
morno aktivistko za izboljšanje položaja kmeč-
kih žensk in razvoj slovenskega podeželja smo 
izvedli pohod po poti Mare Rupena. Po njeni 
zaslugi je bil prav na območju KS Dobrnič izpe-
ljan odmeven FAO projekt za razvoj kmetijstva 
in podeželja (1985–1988). Skupno se je letos 
odpravilo na pot 90 pohodnikov. Prvih 30 po-
hodnikov je še v trdi temi (6:00) krenilo na pot 
iz Dolenjskih Toplic. Kakšno uro za njimi je iz 
Žužemberka na pot krenilo preostalih 60 po-
hodnikov. Vsi skupaj so si zadali cilj, da srečno 
prispejo v Dobrnič ob začetku prireditve v spo-
min na ustanovitev AFŽ, ki v se v zadnjih letih 
preoblikuje v srečanje žena in deklet, ki opozar-

Najboljši inovator je Trimo
Glavna direktorica Tatjana Fink, MBA, je v Beli dvorani Hotela Union v Ljubljani, v imenu 
Trima sprejela nagrado »Best Innovator 2008«, ki jo je podelil A.T. Kearney. 
Mednarodna svetovalna družba A.T. Kearney od leta 2004 v okviru svoje študije o inovativno-
sti podjetij podeljuje nagrado »Best Innovator«. V svoji študiji primerja najboljše inovatorje s 
povprečjem evropskih in slovenskih liderjev ter slovenskim povprečjem. Letos je bila v orga-
nizaciji A.T. Kearneyja v omenjeno študijo vključena tudi Slovenija. Trimo je pri večini krite-
rijev dosegel najvišje ocene, skupna ocena je bila tako najvišja.
Letošnja študija »Best Innovator« se je osredotočila na tematiko “Upravljanje z inovativnostjo 
v luči globalizacije”. Njen cilj je bil prepoznati in javnosti predstaviti tista slovenska podjetja, ki 
svoje rezultate dosegajo tudi z učinkovitim upravljanjem procesa inovativnosti.
»Omenjena nagrada je eno največjih priznanj Trimu na področju inovativnosti in je vsekakor 
velika vzpodbuda za nadaljnje delo, še posebej v trenutnih razmerah, ko je uspešen in hiter 
razvoj eden ključnih faktorjev preživetja. Istočasno ta nagrada predstavlja veliko odgovornost 
za vse nas, ki sodelujemo v procesu razvoja, saj pomeni še večjo zavezo, da naš proces inova-
tivnosti naredimo še bolj učinkovit, še posebej na tistih področjih, ki jih je tudi študija pokaza-
la kot še vedno pomanjkljive – predvsem uspeh v inovativnosti, ki vključuje učinkovitost, hi-
trost inoviranja, fokus in konkretne rezultate na trgu,« je ob prejemu nagrade povedal Miloš 
Ebner, MBA, Trimov direktor razvoja in projektive. 

jajo na zapostavljeno vlogo in podcenjevanje 
žensk v družbi. In prav z ustanovitvijo AFŽ so 
ženske že pred 65 leti dokazale, da so enakopra-
ven člen v družbi, ki prav nič ne zaostaja za mo-
škimi.
Pohodniki so si tako lahko na poti ogledovali 
razgibano pokrajino Dolenjske s številnimi na-
ravnimi in kulturnimi znamenitostmi, o kateri 
si lahko več preberete na spletni strani KTD 
Dobrnič www.dobrnič.si. Za pogostitev poho-
dnikov iz Žužemberka je poskrbelo na vinogra-
dniški gorici Lisec Društvo vinogradnikov LI-
SEC in v Volčjih Jamah družina Bukovec. 
Zakonca Bukovec (mož Tomaž je znan sloven-
ski novinar, žena Zdenka, učiteljica likovne 
vzgoje v OŠ Trebnje) sta pohodnikom prijazno 
razložila, kako sta propadajočo domačijo dvi-
gnila iz pepela kot Feniksa in se sedaj blešči v 
vsej svoji lepoti. 

Pohod po poti Mare Rupene

Drage občanke, 
dragi občani!

Svet se je začel gibati v mračno smer recesije 
in paranoje pred nemara največkrat nevi-
dnim in skrb zbujajočim strahom. 
Res je, da gospodarska rast pada, da lahko 
celo ljudje izgubljajo službe, in res je, da je 
vsakega izmed nas strah pred fi nančnim in 
kasneje kajpak tudi živčnim zlomom. 

A vendar: zakaj ne bi bili v trenutkih krize 
močni, zakaj ne bi bili v trenutkih strahu 
vzdržljivi in nezlomljivi, zakaj ne bi ob more-
bitni izgubi službe takoj začeli iskati novo, 
zakaj ne bi ob največjem stresu stopili v na-
ravo in se optimistično zazrli v nebo  in zakaj 
ne bi konec koncev rekli navkljub vsemu zle-
mu –  življenju DA! in mu v trenutku strahu 
pred njim podali roko?

Spoštovane občanke, spoštovani občani, 
tudi mene je včasih strah, a koga ni kdaj strah 
pred prihajajočim? A verjemite mi, da v ži-
vljenje verjamem, tako kot tudi v boljšo pri-
hodnost!

mag. Igor Teršar, 
urednik



občanov občine Trebnje

št. 34/14. november 2008 3



ŽUPANOV KOTIČEK

Obrazi Primoža Trubarja
Govor župana Alojzija Kastelica ob otvoritvi razstave 
Gospe in gospodje, v veliko čast 
in zadovoljstvo si štejem, da vas 
lahko v takem številu pozdravim 
v imenu Občine Trebnje in v 
svojem imenu.
Primož Trubar, utemeljitelj slo-
venskega jezika in oče sloven-
stva. Letos praznujemo 500. le-
tnico njegovega rojstva in ob tej 
priložnosti smo se zbrali na 
otvoritvi razstave Obrazi Primo-
ža Trubarja v Galeriji likovnih 
samorastnikov. 
Dovolite, da se zahvalim vsem, ki ste na kakršen koli način prispevali 
svoj delež v organizaciji razstave in otvoritve. Še posebna zahvala velja 
Organizacijski skupini umetniškega programa.
Trebnje sicer ne sodi med tiste kraje, ki so bili z življenjem in delom 
Primoža Trubarja neposredno povezani. Kljub temu je Trebnje kraj, ki 
ceni knjigo ter vanjo ujeto slovensko besedo in znanje. Že Primož Tru-
bar se je zavedal preproste in večne resnice razvoja in obstoja sleherne 
identitete naroda, to je knjiga in vanjo ujeta modrost. Zato ni naklju-
čje, da smo Trebanjci med prvimi postavili stalno razstavo Rastoča 
knjiga. Ta vseslovenski projekt je zaživel konec prejšnjega tisočletja ob 
1000-letnici Brižinskih spomenikov.      
Trubarja je torej mogoče uzreti in videti kot slovenskega genija, kot 
osebnost genialnega ustvarjalca prebujajoče evropske kulture in tudi 
avtorja slovenske narodne zavesti, začetnika politične zgodovine Slo-
vencev. Brez njega si ni mogoče zamišljati našega obstoja in bivanja in 
vsega, kar nas označuje kot Slovence.
Trubar je bil vizionar današnje in jutrišnje Evrope. Kako je mogoče, 
da je Slovenija v zadnjih dvajsetih letih dosegla tako pomembne do-
sežke? Je to le naključje? 
Brez Trubarjevega prispevka v našo slovensko in evropsko zgodovino 
ne bi mogli biti prvi slovanski narod, ki vodi skupnost evropskih naro-
dov, majhen, komaj dva milijonski narod, ki se je pred komaj devetnaj-
stimi leti rešil totalitarnih spon!
Tega si ne bi mogli predstavljati brez zgodovine, ki jo je naš slovenski 
narod preživel v zadnjih tisoč letih. 
Brižinski spomeniki, naš prvi pisni dokument, ki je nastal okoli leta 
1000. Od leta 1000 do 1500 so nastali še Rateški, Stiški rokopis, Čedad-
ski in Starogorski rokopis. Ti pomembni dokazi obstoja slovenske be-
sede kažejo na dejstvo, da smo se kot narod kulturno prebujali v osrčju 
Evrope. V teh tisoč letih je na tleh Evrope izginilo in se asimiliralo na 
desetine nam podobnih narodov. Najbrž nas je Trubar rešil take uso-
de, z 22 knjižnimi deli v slovenskem jeziku.
Trubar nas je s svojimi knjigami, zlasti s prevodom Biblije, h kateremu 
je tudi sam veliko pripomogel, krepko zasidral v srce evropske omike, 
saj je bil človek velikega formata in je bil zmožen kot tujec in priseljenec 
v osrčju tedanje Evrope uveljaviti svoj genialno ustvarjalnost in samobi-
tnost. Bil je  tudi narodni buditelj, organizator, diplomat, ki je posegal v 
vrh tedanje evropske omike. Nismo Slovenci  tu, v Evropi, šele od vče-
raj: v Evropi smo doma že dolgo, vsaj z našo kulturo in duhovnostjo. 
Dovolite, drage gospe in gospodje, da odprem to razstavo z besedami 
očeta slovenstva Primoža Trubarja, ki je kot prve slovenske besede v 
prvi slovenski knjigi Katekizem leta 1550 zapisal:
»Vsem Slovencem milost, mir, usmiljenje in pravo spoznanje Boga po 

Jezusu Kristusu.”

Lep pozdrav!
Alojz Kastelic, župan

Priznanje »DOBRA PRAKSA« 
Ministrstvo za javno upravo je v Kongresnem centru Brdo 6. oktobra 
že osmo leto organiziralo konferenco »Dobre prakse v slovenski jav-
ni upravi 2008«. Namen konference je predstaviti posamezne naj-
boljše dobre prakse v javni upravi in pregled najaktualnejših dejavno-
sti na področju kakovosti v javni upravi tako v Sloveniji kot na 
evropski ravni, izpostaviti primere dobrega delovanja (dobre prakse) 
in s tem čim več ostalih organizacij motivirati za nadaljnje izboljše-
vanje kakovosti. 
Konferenco je letos odprl minister za javno upravo, dr. Gregor Vi-
rant, ki je podelil tudi priznanja za najboljše Dobre prakse, ki jih je na 
podlagi javnega razpisa izbrala posebna komisija. Priznanje za Dobro 
prakso za leto 2008 je minister izročil tudi načelniku Upravne enote 
Trebnje, mag. Milanu Rmanu, za njihovo prakso Promocija e-poslo-
vanja v Upravni enoti Trebnje. Poleg Upravne enote Trebnje pa sta 
priznanje prejeli tudi Davčna uprava in Carinska uprava.

Županov kotiček Glasilo občanov 
– oktober 2008
Nesmisel in škoda vsakega časa je, odgovarjati in dokazovati Alojziju 
Kastelicu, kako se kar naprej nekaj izmišlja in na pritlehen način blati 
vse, ki mu ne kimajo, tudi zato, da bi sprl in razdrl enotno skupino 
podpisnikov strateškega načrta občine Trebnje do 2010.
Najkrajše povedano je, da se v oktobrski številki v članku pod gor-
njim naslovom laže, v delu kjer omenja, citiram »Slak je najprej kriti-
ziral Rajerja, nato pa ga je predlagal za direktorja«, kakor tudi v delu, 
kjer citiram »Žnidaršič je imel vsa pooblastila, pa ni storil ničesar, ker 
se je raje udeleževal parlamentarnih obiskov po raznih državah«. Re-
snica pa je, da je bil župan v najpomembnejšem mesecu za občinski 
proračun v tujini (Avstraliji), Žnidaršič pa v tem času  ni imel prav 
nobenega pooblastila, da bi vsaj izvrševal, če že ne uspešno zaključil 
proračunsko leto. Alojzij Kastelic je lažnivec, da mu ni para.

Mag. Franc Žnidaršič
Mag. Janez Slak

Zmožnosti Slovenske vojske 2008 

Tako je bila poimenovana letošnja največja vaja SV, na kateri je sodelovalo 
več kot 600 pripadnic in pripadnikov SV in je potekala od 27. do 29. okto-
bra 2008 na osrednjem vadbišču SV Poček pod sloganom Skupaj zmore-
mo. Pri izvedbi vaje so prvič združeno sodelovali pripadniki stalne sestave 
in pogodbeni rezervisti. Organizacija in izvedba vaje je bila v okrilju 72. bri-
gade, osrednji del pa je bil prikaz bojnega streljanja z različno pehotno obo-
rožitvijo. Omeniti velja prikaz reševanja sestreljenega pilota, ki jo je izvedla 
enota za specialno delovanje. Vajo si je v spremstvu načelnika generalštaba 
SV generalpodpolkovnika Albina Gutmana ogledal tudi vrhovni poveljnik 
obrambnih sil SV in predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk. 

Renata Višček

 Največjo pozornost je pritegnila enota za specialno delovanje. 
Foto R.V. in P.L.
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POSLANSKI KOTIČEK

Prvi pozdrav iz poslanskih klopi
Drage volivke, spoštovani voliv-
ci, občani občine Trebnje. Za 
menoj sta prvi seji Državnega  
zbora. Pričelo se je aktivno delo 
v poslanski skupini. Potekajo 
pogajanja o delitvi delovnih te-
les med posameznimi stranka-
mi in dogovori o organizaciji 
dela poslancev. 
Moje prioritete, ki jim želim sle-
diti, so cestna in komunalna in-
frastruktura, lokalna samoupra-

va, okolje in prostor. Ta področja najbolj poznam, saj sem že v 
preteklosti uspešno izpeljal nekaj projektov. Prizadeval si bom za 
ustanovitev pokrajin, ker Slovenija nujno potrebuje decentralizira-
no vodenje. Vsi državljani pa si zaslužimo enake pogoje za življenje 
in delo.
Prizadeval si bom za spremembo Zakona o graditvi objektov in za 
novelo Zakona o prostorskem načrtovanju, ki naj bi vprašanja pro-
storskega načrtovanja reševal bolj življenjsko.
Za potrebe vas, občanov Trebnjega in prebivalcev širše Dolenjske, 
sem dosegljiv na mobilni telefon: 041 635 696. Ko boste mnenja, da  
bi vam lahko pomagal, se brez pomislekov obrnite name. Z vese-
ljem bom naredil vse, kar je v moji moči. V Državnem zboru sem 
zato, ker ste vi tako želeli. Da bom naloge, ki sem jih sprejel, lahko 
odlično opravil, si želim tesnega sodelovanja z vami.

Zvonko Lah, poslanec SDS v DZ

Nova Slovenija 
v Strasbourgu
Na povabilo predsednice Ženske zveze Nove Slovenije in evropske po-
slanke Ljudmile Novak smo se članice Nove Slovenije, kandidatke na dr-
žavnozborskih volitvah, ter članice organov stranke oktobra udeležile 
strokovne ekskurzije v Strasbourg. Potovale smo z avtobusom in se prvi 
dan ustavile v Baslu, kjer nas je pričakala Slovenka Ljudmila Šmit, ki že 
štirideset let dela v Švici kot profesorica. Predstavila nam je samo mesto 
Basel, ter življenje slovenskih izseljencev v Švici, s katerimi smo se zvečer 
tudi srečali. Naslednji dan smo obiskali božjo pot  Mariastein ter bili pri 
maši, kjer so igrali lovci rogisti. Sam kraj je znamenit, nastal v juri in spo-
minja na Kraški rob. Pot smo nadaljevali v Francijo, v kmetijsko pokrajino 
Alzacijo, znano po pridelovanju vina. Zadnji dan smo namenili  Strasbo-
urgu, si ogledali staro mesto, popoldne pa prišli na cilj v parlament. Tu nas 
je sprejela evropska poslanka gospa Novakova. Preko predavanja strokov-
njaka smo izvedeli nekaj bistvenih podatkov o sami instituciji kot tudi o 
delovanju parlamenta, ki sprejema zakonodajo za pol milijarde Evropej-
cev. Prisostvovali smo tudi seji, si ogledali parlament in se v 
poznih urah poslovili od naše gostiteljice, ki je imela ravno v 
času, ko smo mi zapuščali parlament, predstavitev enega iz-
med zakonov na seji parlamenta.

NSi gre naprej
Na predčasnem volilnem kongresu Nove Slovenije, ki bo 15. 
novembra v Ljubljani, bomo izvolili novega predsednika, tri 
podpredsednike in vse preostale organe stranke. Na klavzuri 
stranke v Moravčah se je utrdila možnost, da postane prva 
predsednica stranke evropska poslanka Ljudmila Novak. Ne 
glede na razplet si želimo, da bo novoizvoljeno vodstvo dele-
žno podpore celotne stranke.

Marjeta Uhan

Odgovor na članek »Odprto pismo 
županu Alojziju Kastelicu«,
v Glasilu občanov, številka 33, z dne 11. 10. 2008, na strani 5
V zadnji številki Glasila občanov je bilo na strani 5 objavljeno odprto 
pismo z gornjim naslovom. Čudi me reakcija kolegov županov g. Ru-
perta Goleta in g. Antona Mavra. Kot vsak državljan imam tudi jaz 
pravico kandidirati na volitvah. Ker je volilni okraj Trebnje sestavljen iz 
treh občin Trebnje, Mokronog-Trebelno in Šentrupert, imam vso pra-
vico nagovoriti volivke in volivce tudi v teh dveh občinah. Kako in na 
kakšen način nagovorim, pa je moja stvar. Kako bom pri tem uspešen, 
pa si tudi sam vzamem v zakup. Z mojim pismom nisem hotel v niče-
mer vplivati na županovanje kolegov Goleta in Mavra v sosednjih ob-
činah. Prav gotovo pa bi storil tako, kot sem napisal, če bi bil izvoljen za 
poslanca. Moja moralna dolžnost bi bila, da bi pomagal pri projektih v 
vseh treh občinah, ki sestavljajo volilni okraj Trebnje. Čudi me tudi ni-
kakršna reakcija obeh županov na časopis Cajtng, ki je izšel v petek, 19. 
septembra 2008, en dan pred volilnim molkom. Na ta petek pred voli-
tvami so me politični akterji z lažnimi članki in polresnicami grdo dis-
kreditirali. Nisem se mogel braniti, saj je bil naslednji dan volilni molk. 
Ti napadi so bili načrtni, članki v Cajtngu pa so bili plačani s strani teh 
akterjev. Cajtng je šel tudi po gospodinjstvih v občinah Mokronog-Tre-
belno in Šentrupert, torej po celotnem volilnem okraju Trebnje. Kot 
normalen človek ne morem razumeti nobene reakcije kolegov župa-
nov, saj ostajata ravnodušna do takih izpadov tako imenovane pro-
gramske leve politične opozicije Trebnje, ki jo vodijo osebe, ki so bile 
največje poraženke teh volitev. Na teh volitvah sem na stranki SNS iz-
boljšal rezultat za več kot 134 % in bil v volilni enoti Novo mesto med 
prvimi tremi. Žal pa nisem prejel še nekaj glasov za vstop v parlament 
prav zaradi lažne diskreditacije. Očitno je, da nekateri raje vidijo, da 
ima volilni okraj Trebnje samo enega poslanca, lahko pa bi imel dva ali 
celo tri. Prav gotovo bi za volilni okraj Trebnje zagotovil dodatna sred-
stva, če bi bil izvoljen. Prav lažni članki v časopisu Cajtng so mi odnesli 
dodatne glasove. Avtorji teh člankov si sedaj manejo roke, za njih je 
važno, da se občine ne bi razvijale, ker niso na lokalni izvršni oblasti. 
Nič pa niso samokritični na svoje neaktivnosti v preteklih mandatih. 
Zadnjih nekaj mesecev smo imeli v občini Trebnje veliko otvoritev, v 
uporabo smo dali veliko javnih objektov. Občanke in občani so bili zelo 
veseli vsake take javne pridobitve. Tudi v prihodnje bomo delali naprej 
z enako vnemo. Člani politične opozicije se kljub vabilu niso udeleže-
vali odprtja teh pridobitev, kar pomeni svojevrstno ljubosumnost na 
izvedene projekte. Očitno je, da živimo še daleč od demokratičnih vre-
dnot. Delo in skrb za javno dobro niso veliko cenjeni, bolj aktualna je 
politična manipulacija in diskreditacija.  
V zaključku  izražam začudenje, da se posamezniki ukvarjajo z mojimi 
vljudnostnim pismom  in ne naslovniki, saj so imeli moj naslov in bi mi 
lahko sporočili svoja mnenja. Vsem negativnim silam pa želim sporo-
čiti, da delam za malega človeka, za tiste, ki ne plačujejo člankov iz 
užaljenosti, ker ni bil realiziran njihov osebni interes.    

Alojzij KASTELIC, Trebnje
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Obiskal sem gradbišče podvoza Trebnje – Repče pod bodočo avtocesto 
in preveril, če gradnja poteka v skladu z državno uredbo. Krajani naselja 
Repče in komunalni inšpektor Občine Trebnje so od izvajalca zahtevali, 
da mora gradnjo ustaviti, ker je svetla širina podvoza preozka, samo 7 m. 
Na pritisk krajanov in Občine Trebnje so podvoz le razširili na svetlo ši-
rino 8 m, z dvema pločnikoma na obeh straneh in dvema cestiščema, 
širine po 3,25 m v obe smeri. Obiskal sem tudi gradbišče podvoza Treb-
nje – Grmada in ugotovil, da gradnja na tem podvozu poteka v skladu z 
državno uredbo. 
Na podlagi dejstva, da je izvir Žiberščice pri Stranju pri Dobrniču tipičen 
kraški pojav in da so v njem v septembru 2008 domačini našli človeške ribi-
ce (Proteus anguinus), smo Zavodu za varstvo narave Republike Slovenije 
predlagali, da se izvir Žiberščice razglasi za naravni spomenik državnega 
pomena. Aktivnosti za razglasitev Žiberščice za naravni spomenik držav-
nega pomena so že v teku.

Na Lanšprežu, ki je delno že postal lastnina Občine Trebnje, so izvajalci 
preko Čebelarskega društva Trebnje obnovili mogočni Glavarjev kozolec s 
kamnitimi stebri. Nova je strešna kritina, grušt, v devetih štantih so nove 
late, obnovljeni so kamniti stebri. Na novo je urejen tudi Glavarjev vodnjak, 
izdelan iz kamna, nad vodnjakom pa je novo kovano železje, nosilec in vre-
teno za dvigovanje vode. Lanšprež je že lepo urejen, Glavarjeva čebelarska 
in ostala dediščina je lepo ohranjena.

Reševati smo morali tudi problem gnezda štorkelj na dimniku bloka na 
Mirni, Glavna cesta 33. Štorklje in njihova gnezda so zaščiteni z zakonom, 
zato je potrebno njihovo gnezdo ustrezno zaščititi, kar bo izvedel upravlja-
vec bloka Terca Šentrupert pod nadzorom Zavoda za varstvo narave RS. 

 Zadnjo soboto v oktobru smo si predstavniki občin Trebnje, Mokronog-
Trebelno, Šentrupert, krajevnih skupnosti Trebnje, Račje selo, Mirna in 
Komunale Trebnje, strokovno ogledali Regijski center za ravnanje z odpad-
ki v Celju, ki kaže podobo urejene industrijske cone z moderno tehnologi-
jo, brez vonjev in smradu, vse je na svojem mestu, po evropskih standardih. 
V njem je upravna stavba, zbirni center za odpadke, objekt za demontažo 
kosovnih odpadkov, sortirnica, kompostarna in deponija neuporabnih od-
padkov. Skoraj neverjetno je, da iz vseh zbranih odpadkov, ki jih ljudje in 
podjetja odvržejo, dobijo še 85 do 90 % uporabnih surovin (papir, steklo, 
plastika, kovine, les, bioodpadki). Na bližnjo deponijo gre le še 10 do 15 % 
neuporabnih odpadkov. Uporabne surovine prodajo ali oddajo, plin upora-
bijo v lastni elektrarni, gorljive in suhe bioodpadke pa bodo kurili v celjski 
toplarni. Regijski center je namenjen za 24 občin, v katerih živi 250.000 pre-
bivalcev. Podoben manjši regijski center naj bi bil zgrajen tudi v Globokem 
v občini Trebnje, za okoli 90.000 prebivalcev, na deponijo pa naj bi odlagali 
celo manj neuporabnih odpadkov kot danes. 

Jože Povšič, podžupan občine Trebnje

Aktivnosti v občini Trebnje na področju okolja in prostora

Obnovljen Glavarjev kozolec in vodnjak, Foto Jože Povšič

Ogled CERO Celje 25.10.2008, foto Marinka Vovk

Reševanje prostorske in fi nančne problematike v občini Trebnje
Volitve so mimo, koalicijska pogajanja končana, v lokalnih okoljih smo 
skoraj že pozabili, da so volitve sploh bile. Menimo, da se mora sedaj 
delo vrniti v normalne tirnice, da bo potrebno tudi na lokalnem nivoju 
dokazovati in opravičevati zaupanje, ki so ga naši stranki dali volivci in 
volivke. Zato smo že okrepili naše vrste v Programskem svetu ObO SD 
Trebnje z nekaj novimi poznavalci različnih področij in še bolj aktivno 
se nameravamo vključiti v kreiranje odločitev v programski koaliciji 14 
svetnikov in v Občinskem svetu.
 Pred nami so pomembne naloge, ki bodo vplivale na delo in življenje 
v naši občini: sprejetje Občinskega prostorskega načrta, ki bi moral biti 
osnova za razvoj trebanjske občine v naslednjih 20 letih, priprava pro-
računa za leto 2009 in mogoče celo 2010, ki bi omogočala, da bi obči-
na, navkljub slabemu delu župana, v naslednjih dveh letih vsaj funkci-
onirala, oz. da se ne bi delala škoda, reševanje prostorske problematike 
v trebanjskem vrtcu – menimo, da rešitev ne more in ne sme biti par-
cialna, ampak je potrebno zgraditi nov vrtec, kjer bi bili vsi otroci in vsa 
logistika na enem mestu, reševanje prostorske problematike v glasbeni 
šoli – glasbena šola se lahko preseli v prostore bivše menze, ali pa se 
predvidi nove prostore v sklopu načrtovanje novega kulturnega doma 
(to načrtovanje že zamuja, saj so bila sredstva za projekt predvidena že 
v letošnjem letu), reševanje prostorske problematike v knjižnici – zelo 

racionalna varianta je tudi pre-
selitev v prostore sedanjega vrt-
ca v CIK–u, v primeru, da se res 
uspe zgraditi nov vrtec.
Potrebno je tudi dokončati deli-
tveno bilanco z občinama Mo-
kronog-Trebelno in Šentrupert ter sprejeti skupne odloke o ustanovitvi 
javnih zavodov. Upamo, da bomo z obema občinama našli dialog in 
uspeli uskladiti odloke o ustanovitvi javnih podjetij in ostala odprta 
vprašanja, kajti živimo v istem lokalnem okolju s podobnimi interesi in 
potrebami.
Posebno vprašanje je tudi izgradnja nove večnamenske športne dvora-
ne v Dolenji Nemški vasi. Zavzemamo se za zasebno-javno partner-
stvo, kjer bi s kapitalom lahko sodelovala tudi podjetja, ki bi imela po-
tem pravico sodelovanja pri upravljanju. Da bi bila lastnik samo občina, 
menimo, da ni primerno, saj je znano, da je država (oz. občina) ponava-
di slab gospodar. 
Kot lahko berete in vidite iz našega delovanja, ni naš namen samo kri-
tika ali zavračanje predlogov. O pomembnih vprašanjih imamo svoja 
konstruktivna stališča in vse naše predloge smo posredovali tudi na ob-
čino. Kaj pa se tam izvede, je že drugo vprašanje. 
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Občinski odbor SDS Trebnje

Občinski odbor SDS Trebnje se je svojemu 
poslancu Zvonku Lahu zahvalil za delo v 
času predvolilne kampanje. V spomin smo 
mu  podarili sliko z motivom vinske kleti. 
Naše sodelovanje se bo še okrepilo, saj bo 
poslanska pisarna zaživela v prostorih Ob-
činskega Odbora SDS Trebnje na Gubčevi cesti 16 (nad SKB banko) v 
Trebnjem. Uradne ure bodo vsak prvi ponedeljek v mesecu od 15. do 17. 
ure, naš poslanec pa je dosegljiv na telefonski številki 041 635 696.  
Želimo, da bi župan Občine Trebnje vabil poslanca Zvoka Laha na seje 
Občinskega sveta, saj bo tako še bolj spoznal delo in utrip naše občine in 
s tem bomo lažje zastavili skupne cilje.
Veselje ob uspehu na državnozborskih volitvah v našem okraju se počasi 
umirja in Občinski odbor SDS Trebnje že kuje načrte za prihodnost. Do 
konca leta je predvideno aktivno politično delovanje na lokalnem nivoju, 
realizacija vseh  zadanih nalog, vključno z izletom za člane in simpatizerje 
SDS, ob zaključku leta pa silvestrovanje. Občanom sporočamo, da je Ob-
činski odbor SDS Trebnje, v skladu s 7. členom Statuta SDS, izključil Jože-
ta Povšiča iz SDS, ker ne spoštuje vrednot SDS in ne dela v interesu SDS. 
Pri svojem političnem delu namerno ravna v nasprotju s programom in 
interesi SDS; ne upošteva statuta SDS, pravilnikov, poslovnikov, sklepov 
organov SDS in drugih pravil in zaradi tega nastaja bistvena moralna ali 
materialna škoda; s svojimi stališči in delovanjem povzroča politično ško-
do SDS. S tem Jožetu Povšiču preneha status občinskega svetnika SDS Ob-
čine Trebnje in vse funkcije v delovnih telesih Občinskega  sveta.

Občinski odbor SDS Trebnje
Nada Pepelnak, predsednica 

Občinski odbor 
Za občinskim odborom Trebnje je pe-
stro volilno in povolilno obdobje. V vo-
lilnem obdobju bi radi izpostavili pohod 
članov in simpatizerjev SLS po Baragovi poti v nedeljo, 31. avgusta 2008. 
Ob poti smo si ogledali številne znamenitosti, prisostvovali posvetitvi 
križa v zahvalo za srečno opravljena agromelioracijska dela in si s spre-
hodom skozi tunel videli, kako poteka gradnja še zadnjega odseka avto-
ceste na Dolenjskem. V času 9-urnega pohoda smo se večkrat ustavili z 
osrednjo postojanko pri družini Kužnik v vasi Podlisec. Vsi pohodniki 
(slika) so izrazili izredno zadovoljstvo in obljubili da se ob letu osorej 
ponovno srečamo. V ponedeljek, 20. oktobra 2008, je Občinski odbor 
SLS Trebnje razpravljal o volilnih rezultatih in usmeritvi SLS v priho-
dnosti. Vsi udeleženci so se strinjali, da je v dani situaciji doseženi rezul-
tat (4,07 %) maksimum, ki sta ga lahko kandidat in stranka zasedla v vo-

lilnem okraju. Obenem so vsi izrazili podporo kandidatu tudi v prihodnje. 
Prisotni so se tudi strinjali, da je glede na potek pogovorov o sestavi koa-
licije izbira za opozicijo najbolj optimalna in nudi stranki dobro osnovo 
za krepitev in ponoven preboj v političnem prostoru. Mnenja o menjavi 
vrha stranke so bila deljena, a ob koncu razprave je prevladalo mnenje, 
da v trenutni situaciji menjava ni nujna, saj si mora stranka vzeti nekaj 
časa, da preuči nastalo situacijo in se nato odloči o novem vodstvu. 

Zahvala kandidata Matjaža Glavana
V svojem in v imenu občinskih odborov SLS Trebnje, Šentrupert in Mo-
kronog-Trebelno ter Stranke mladih se zahvaljujem vsem volivcem, ki 
ste mene in SLS podprli s svojim glasom. Navkljub moji mladosti in izje-
mni polarizaciji političnega prostora se je listi SLS+SMS uspelo uvrstiti v 
državni zbor, kjer nas sedaj zastopa 5 poslancev. Na območju volilnega 
okraja Trebnje smo dosegli 4,07 %, kar je osmi rezultat v Trebnjem in peti 
rezultat od enajstih na območju 6 volilne enote za SLS. V SLS smo hva-
ležni za vsak vaš glas, saj to pomeni, da se je vodstvo, ko je pomladilo 
kadre, odločilo pravilno. Rezultat, ki je na prvi pogled nizek, je vendarle 
dober glede na to, da se s politiko ukvarjam šele šest mesecev in sem se 
podal v tekmo z že prekaljenimi politiki. To kaže, da si del volilnega tele-
sa želi sprememb in umiriti pregret politični prostor v Trebnjem. SLS 
Trebnje si želi okrepiti in pomladiti svoje vrste za prihajajoče lokalne vo-
litve čez dve leti. Zato vabimo vse, da se nam pridružijo in gremo v akci-
jo s srcem in hrbtenico za Trebnje.

Občinski odbor SLS

Turizem  s(m)o  ljudje
Pred dnevi je Statistični urad RS objavil podatke o prenočitvah turistov za lan-
sko leto. Zanimalo me je, kaj se dogaja v Trebnjem, in glej ga zlomka, čeprav je 
bilo leta 2007 v občini dvakrat več turističnih ležišč kot leto poprej (70 : 32), je 
v njih prenočevalo pol manj turistov (831 : 1.687), tako statistika na spletni 
strani www.stat.si/tema_ekonomsko_turizem.asp. Stanje v naravi, kot ga 
spremljamo občani, je bistveno drugačno. Turist, ki prenočuje, bi moral plača-
ti turistično takso, ki je prihodek občine za razvoj turizma. Občinski proračun, 
vsaj tisti, ki je objavljen na spletnih straneh naše občine, med prihodki ne izka-
zuje turističnih taks. Kaj zdaj, ni turistov, ali pa takse ne gredo tja, kamor bi 
morale? Odgovorite si sami, saj vam tako ali tako ne bo nihče drug.
Društvo za razvoj in oživitev Trebnjega – DROT se je namenilo s pomočjo 
namenskih občinskih denarjev poživiti kmečko in rokodelsko tržnico v me-
stnem parku. Za začetek bo vsako soboto do konca leta in še na kak značilen 
dan v decembru. Vse skupaj je kot turistična prireditev: s podeželja so kmetje 
in rokodelci prišli v mesto Trebnje (kmečki turizem) prodajat pridelke in iz-
delke. Polovica obiskovalcev in kupcev na tržnici, ki jih pritegne dogajanje, je 
turistov – vikendašev in skozi Trebnje potujočih (tujski turizem), druga po-
lovica pa so meščani Trebnjega, stalne stranke in radovedneži (domači turi-
zem). Da je nekaj na tem, dokazuje stojnica s ponudbo trebanjskega Turistič-
no-informacijskega centra. Prospekte z nje pridno jemljejo tudi meščani, ki 
so prijetno presenečeni nad bogato vsebino in številnimi, premalo poznani-
mi znamenitostmi trebanjskega podeželja. Že res, običajno je Dalmacija bliž-
je kot Obolnar, Triglav bližje kot Vrhtrebnje, piramide v Egiptu bližje kot 
gradovi na Šumberku in Kozjeku. Zgodba v parku se razvija v družabno do-
gajanje. Prejšnjič so nas obiskale oskrbovanke Doma starejših občanov na 
vozičkih s spremstvom. Ogledale so si stojnice, poklepetale, nekaj izbrale, se 
zbrale v kotu parka in si postregle s pecivom, bistro opazujoč dogajanje. Ve-
dno več meščanov opravi v lekarni, na pošti in spotoma nabavi še kruh, sad-
je, sir in zelenjavo. Malce poklepeta in tako pomaga oživljati mestni park.
Še bolj pestro pa bo, ko se bo izmed skoraj petsto članov  vinogradniških 
društev v Trebnjem še kdo poleg Kresalovih opogumil in ponudil svoje pri-
delke. Ko mu ne bo nerodno iti se turista v mestu Trebnje in se soočiti z 
meščani na drugi strani stojnice. Ko bo sobotno tržnico razumel ne kot ti-
skarno denarja, ampak kot družabni dogodek, na katerem lahko kaj zasluži.
Turizem smo ljudje, tako podeželani v mestu, kot meščani na podeželju … 
Trebnjega.

Gorazd Marinček, DROT
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Vir: Občinska uprava Občine Trebnje, gradivo za sejo
Nabava pisarniškega pohištva NRP št. 2 87,60 %

Nakup pisarniške opreme NRP št. 3 51,50 %

Nakup opreme za hlajenje 0,00 %

Nakup računalniške in programske opreme NRP št. 4 73,60 %

Investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov NRP št. 5 0,00 %

Opremljanje enot in služb civilne zaščite – NRP št. 6 19,50 %

Sofi nanciranje investicij gasilskih domov NRP št. 8 89,00 %

Investicijsko vzdrževanja in gradnja lokalnih cest NRP št. 18 22,90 %

Mestna in vaška središča NRP št. 19/1 0,00 %

Pločniki ob regionalnih cestah NRP št. 19/2 0,00 %

Gradnja avtobusnih postajališč NRP št. 20 0,00 %

AC viadukt + krožno križišče Trebnje NRP št. 21 0,00 %

Pločnik ob regionalni cesti Obrtna cona Trebnje NRP št. 22 26,40 %

Rekonstrukcija lokalne ceste R1 215 – PC Mirna NRP št. 23 0,00 %

Ureditev ceste Trebnje – Mokronog  (SOTLA) NRP št. 24 0,00 %

Ureditev ceste Trebnje – Štefan in križišča NRP št. 25 0,00 %

Zavarovanje nivoj. prehoda na ZP Trebnje – Ševnica (Mirna) NRP št. 26 67,60 %

Železniški prehod na ZP Ljubljana – Novo mesto (Veliki Gaber) NRP št. 26/1 0,00 %

Železniški prehod na ZP Ljubljana – Novo mesto (Velika Loka) NRP št. 26/2 0,00 %

Gradnja komunalne opreme v IPC Trebnje NRP št. 27 0,00 %

Gradnja komunalne opreme na območju ZN Cviblje NRP št. 28 55,60 %

Gradnja komunalne opreme Roje – Mirna NRP št. 29 0,00 %

Projekt Haritage Trail NRP št. 30 100,00 %

Deponija Globoko NRP št. 31 0,00 %

Skupna čistilna naprava Mirna – Šentrupert NRP št. 34 0,00 %

Kanalizacija sistem Veliki Gaber NRP št. 35 0,00 %

Kanalizacija Mirna NRP št. 36 71,20 %

Kanalizacija Stari trg – Praproče NRP št. 37 57,70 %

Kanalizacija Dol. Nemška vas NRP št. 38 0,00 %

Kanalizacija Štefan – Velika Loka NRP št. 39 99,90 %

Kanalizacija Studenec NRP št. 40 0,00 %

Kanalizacija Čatež  NRP št. 40/1 0,00 %

Čistilna naprava Blato NRP št. 41 7,80 %

Gradnja komunalne opreme v PC Bič NRP št. 43/2 0,00 %

Rekonstrukcija primarnega vodovoda Trebnje NRP št. 44 67,90 %

Vodooskrba Trebnje – vodohran NRP št. 44/1 0,00 %

Vodovodni sistem Gradišče NRP št. 45 26,30 %

Vodovod Jezero – Meglenik  NRP št. 46 138,90 %

Raziskovalna vrtina Bratnica NRP št. 47 10,60 %

Vodovod Ševnica – Škrjanče  NRP št. 48 31,20 %

Vodovod Medvedje NRP št. 49 26,90%

Javni vodovod Mirna NRP št. 50 0,00 %

Vodovod Lisec NRP št. 51 0,00 %

Vodovod Črni Potok NRP št. 51/1 0,00 %

Vodovod Sajenice – Migolica – Migolska gora NRP št. 51/2 51,50 %

Vaški sistemi NRP št. 52 0,00 %

Investicijsko vzdrževanje ZD Trebnje NRP št. 55 100,00 %

Invest. vzdrž. kulturnih domov in objektov za kul. dejavnost NRP št. 60 0,00 %

Nakup 1. nadstropja – Galerija likovnih samorastnikov NRP št. 61 98,00 %

Odkup solastniškega deleža v stavbi KD Dobrnič NRP št. 61/1 0,00 %

Investicijsko vzdrževanje kulturnih spomenikov NRP št. 62 0,00 %

Načrti in druga projektna dokumentacija za šport NRP št. 58/1 0,00 %

Novogradnja vrtec Trebnje NRP št. 64 7,80 %

Investicijsko vzdrževanje – vrtci NRP št. 65 0,00 %

Adaptacija in dozidava PS Dolenja Nemška vas NRP št. 66 0,00 %

Adaptacija in dozidava PS Dobrnič 0,00 %

Adaptacija in dograditev športne dvorane pri OŠ Trebnje NRP št. 68 4,90 %

Načrti in druga dok. za Glasbeno šolo Trebnje NRP št. 71 0,00 %

Investicijski transferi Glasbena šola Trebnje NRP št. 72 0,00 %

Prenova in posodobitev športnega igrišča Mirna NRP št. 73 0,00 %

Sofi nanciranja urejanja bivalnih razmer za Rome NRP št. 74 0,00 %

Prizidek k domu starejših občanov Trebnje NRP št. 76 73,30 %

Formiranja Centra za pomoč na daljavo NRP št. 77 0,00 %

Katastrofa na planiranih investicijah
O realizaciji proračuna v letu 2007 smo že brali, bila je katastrofalna, ne-
kje okoli 30 odstotkov. Takratna obrazložitev župana in občinske uprave 
je bila, da je slaba realizacija proračuna predvsem posledica nove organi-
zacije dela na občinski upravi in začetniških težav. Morebiti res, smo si 
mislili in upali na bolje. V sklopu gradiv za 18. sejo Občinskega sveta (5. 
novembra), pa smo na podlagi večkratne pobude 14 svetnikov le dobili v 
pregled, v kakšnem stanju so posamezni projekti. Katastrofa! V nadalje-
vanju si lahko sami ogledate preglednico (povzetek), ki nam jo je posre-
dovala Občinska uprava. Brez komentarja!
Kot lahko vidite, je pri večini projektov realizacija nična. Drugače pove-
dano; proračunska sredstva so za namene, navedene v preglednici, bila 
predvidena, vendar zaradi nepojasnjenih okoliščin na občinski upravi ne 
bodo potrošena, saj je praktično konec leta. Toliko večja škoda zaradi ne-
porabljenih in planiranih proračunskih sredstev je v tem, da zaradi nepo-
rabe le teh, izgubljamo tudi potencialna sofi nanciranja s strani države in 
tudi EU. In to evidentno!
Glede na spodnjo preglednico bo letošnja realizacija porabe proračun-
skih sredstev na ravni lanske ali pa še nižja. Pa četudi imamo sedaj številne 
nove kadrovske okrepitve, med drugim kar dva nova podžupana. Mislim, 
da bomo še mnoga leta po odstopu sedanjega župana občine Trebnje 
ugotavljali škodne posledice takšnega vodenja.  

Mag. Bojan Rajer, občinski svetnik
Mag. Janez Slak, občinski svetnik

O dimnikarski koncesiji
Nekje v prvi tretjini oktobra smo dobili obvestilo, da imamo za di-
mnikarska opravila novega koncesionarja, ki ga je pooblastil organ s 
strani vlade Republike Slovenije za Občino Trebnje.
Nekaj dni po prejemu pisma nas je obiskal novi koncesionar- dimni-
kar - ki je zatrjeval, da edino oni v občini Trebnje lahko opravljajo 
dimnikarska dela. Prav. Zanima pa nas, kdo nas lahko prisili koristiti 
uslugo drugega izvajalca, če smo bili z dotedanjim delavcem – di-
mnikarjem zadovoljni? In kako Ljubljana ve, kaj želimo, hočemo, po-
trebujemo? Se bomo morali resnično pokoravati v vsem, morda tudi 
za usluge koncesionarjev zdravnikov? Predvidevamo, da bo to drugo 
težje, ker je najbrž dražje.
Najbolj moteče pa je, da je po nekaj dneh za mojstrovim obiskom 
prišel še en dimnikar, ki je zahteval celo račun zadnjega čiščenja. Po-
kazala sem ga, izročila pa ne, ker smatram račun za svoj dokument. 
Poraja se vprašanje in skrb, kaj bo z dimnikarjem Bojanom Krišto-
fom, ki je dosedaj vestno in dobro opravljal svoj poklic. Menda mu 
nekaj let še manjka do pokojnine, toda desetletja čiščenja dimnikov 
in peči so na njegovem telesu pustila negativne sledi.  Kdo ga bo 
zaposlil, kakšna bo njegova nadaljna koeksistenca? Kdo je dal so-
glasje in na podlagi česa k zaprošeni koncesiji gospodu Ismetu Oki-
ću, ki bo z ljubljanskega sedeža urejal trebanjskim občanom dimni-
karske usluge?
Demokracija? Kakšna in čigava? Kakšne pravice imamo občani? Lju-
bljana nam nastavlja direktorje Centrov za socialno delo, sedaj di-
mnikarstvo, kaj še?  Kaj lahko stori občina in mi občani, da bo tudi 
naš glas upoštevan? Mnogo ljudi zanima, kaj bo z usodo dimnikarja 
Bojana Krištofa, kdo ga bo zaposlil (ni več mlad), ali bo še eden od 
mnogih sodobnih hlapcev Jernejev? Ugotavljamo, da nam je vzeta 
možnost proste izbire izvajalca storitve.

Pavlina Hrovat
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O B V E S T I L AOtrok – policist za en 
dan
Na Policijski postaji Trebnje smo v septem-
bru izvajali preventivni projekt »Otrok – po-
licist za en dan«.  Projekt je bil namenjen 
učenkam in učencem višjih razredov osnov-
nih šol. Povabilu so se odzvale vse šole z ob-
močja, na katerem deluje Policijska postaja 
Trebnje. Učence so spremljali učitelji oziro-
ma mentorji.
Sprejel jih je Edvard FIŠTER, komandir Poli-
cijske postaje Trebnje. Predstavil jim je var-
nostno problematiko in delo policista in jim 
podaril kape in majice z napisom otrok – po-
licist.
Otroci se premalo zavedajo svoje vloge pri 
prepoznavi različnih oblik nasilja in pomena 
varne udeležbe v cestnem prometu. S projek-
tom smo otroke želeli seznaniti s problemati-
ko varnosti, spoznali so delo in poslanstvo 
policista v družbi. 
Vodje policijskih okolišev so učencem in uči-
teljem razkazali prostore in opremo, ki jo po-
licisti uporabljajo pri svojem delu. Učence so 
s policijskim avtom odpeljali na teren in jim 
predstavili delo vodje policijskega okoliša. 
Občani so z zanimanjem opazovali »mlade 
policiste«.  
Učencem smo predstavili tudi delo policistov 
prometnikov, seznanjeni so bili o prometni 
varnosti, o pomembnosti poznavanja in upo-
števanja prometnih znakov. Policist jim je 
prikazal, kako varno ustaviti voznika motor-
nega vozila. Med postopkom so skupaj po-
gledali vozniško dovoljenje in prometno do-
voljenje, pogledali pa so tudi opremo, ki jo 
mora imeti voznik obvezno v avtomobilu. 
Učenci so z navdušenjem tudi sami praktič-
no poizkusili, kako se rokuje z laserskim me-
rilnikom hitrosti.
Učenci so bili ob zaključku navdušeni. Pove-
dali so, da so imeli drugačno predstavo o po-
licistu, ki naj bi bil po njihovem mnenju strog. 
Sedaj pa so spoznali pravi lik policista, ki je 
prijazen, pomaga ljudem in kaznuje le tiste, 
ki ne spoštujejo zakona. 
SKUPAJ ZA VARNOST
VAŠA POLICIJA

Potovanje v 
Makedonijo z osebno 
izkaznico
Državljani Republike Slovenije lahko od 2. 
oktobra dalje vstopajo v Makedonijo brez vi-
zuma z veljavno osebno izkaznico. Navede-
no velja tudi za državljane držav članic EU. 
Poleg tega lahko državljani drugih držav, ki 
imajo v potnem listu schengensko vizo, vsto-
pajo v državo brez makedonskega vizuma.

Upravna enota Trebnje

Zaseg avtomatske 
puške

Policisti Policijske postaje Trebnje so 5. 11. 
na podlagi odredbe Okrajnega sodišča v 
Trebnjem, opravili hišno preiskavo pri 49-le-
tnem moškem iz okolice Trebnjega. Med 
preiskavo so našli in zasegli avtomatsko pu-
ško s pripadajočim nabojem. Policisti okoli-
ščine posesti in izvor orožja še preiskujejo in 
bodo po končani policijski preiskavi ukrepa-
li skladno z zakonskimi določili.
SKUPAJ ZA VARNOST,
VAŠA POLICIJA

Previdno pri nakupu  
motornega vozila iz 
tujine
Davčna uprava Republike Slovenije je na 
svoji spletni strani objavila novico glede na-
kupa motornega vozila v tujini. V objavljeni 
novički davčnim zavezancem svetuje in 
opozarja, na kaj vse je potrebno biti še pose-
bej pozoren, kadar se odločajo o nakupu 
motornega vozila iz tujine. Več o tem si lah-
ko preberete na naslednji internetni poveza-
vi:  
http://www.durs.gov.si/si/splosno/cns/no-
vica/article/1658/5468/f93516ade9/ 
Vsem kupcem motornih vozil tudi svetuje-
mo, da pred nakupom rabljenega ali novega 
motornega vozila opravite tudi vpogled v 
register neposestnih zastavnih pravic in za-
rubljenih premičnin pri Agenciji Republike 
Slovenije za javnopravne evidence in stori-
tve (AJPES), kjer so poleg sklepov davčne 
uprave lahko vpisane tudi pravice tretjih 
oseb. Vpogled v omenjeni register je brez-
plačen. V iskalnik na spletni strani se vpiše 
identifi kacijska številka vozila (VIN) oz. ša-
sija vozila in je mogoč preko spodnje inter-
netne povezave:
http://www.ajpes.si/rzpp/ 
Če se boste odločili za uvoz vozila iz tujine, si 
na internetni strani e-uprave lahko prebere-
te še več o tem, na kaj morate biti pozorni, 
da boste za vozilo, uvoženo iz tujine, lahko v 
Sloveniji tudi pridobili potrdilo o skladnosti 
in tehnični brezhibnosti vozila in si priskrbe-
li vse dokumente, ki jih potrebujete za regi-
stracijo. 

Upravna enota Trebnje

Foto: PP Trebnje

Ljudmila Novak – 90 let

Te dni je praznovala svoj 90. rojstni dan Lju-
dmila Novak – Špančeva Mila s Čateža. Ro-
dila se je v kmečki družini z desetimi otroki. 
Sedaj jih je živih še pet. Ostala je na kmetiji 
in pomagala staršem, potem pa tudi bratu. 
Rada je priskočila na pomoč tudi sosedom, 
znancem in prijateljem, zato jo imajo še se-
daj vsi radi. Zdaj tudi ona potrebuje pomoč 
in dobrih ljudi, ki ji stojijo ob strani in ji po-
magajo, ne manjka. Ob praznovanju so ji 
aktivistke Rdečega križa Čatež in skupina za 
samopomoč Lipa pripravile skromno pra-
znovanje. Obiskala jo je tudi predsednica 
OZRK Trebnje, ga. Mojca Mihevc. Ob do-
bri kavici, sladki torti in lepi pesmi je prije-
tno praznovanje prehitro minilo. Gospa 
Mila čaka na sprejem v Dom starejših obča-
nov v Trebnjem, zato smo ji ob odhodu za-
želeli veliko dobrega počutja v novem domu 
in da bi ji zdravje še dolgo služilo.

Marjana Kamin

Frane Klemenčič – 
dolenjski prvak

V organizaciji Tarok kluba PIK Trebnje in 
DIT Šentrupert je potekalo odprto prven-
stvo Dolenjske v taroku, ki je potekalo v 
Galaksiji Trebnje vsak četrtek v oktobru. 
Skupaj je sodelovalo 78 tekmovalcev iz 
različnih krajev Slovenije. Prvak Dolenjske 
za leto 2008 je postal domačin Frane Kle-
menčič iz PIK-a (na sliki), drugi je bil Silve-
ster Koranter iz KVB-ja in tretji Cvetko 
Štimac iz KTS-ja.  V soboto, 22. novembra, 
vabi Tarok klub PIK Trebnje na 10. tekmo 
državnega prvenstva za posameznike v re-
stavracijo Galaksija Trebnje.                      I.V.
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Smeh je pol zdravja
Sedem sekund smeha na dan priporoča neumorni zbiralec anekdot 
in prigod z območja Dolenjske in Bele krajine gospod Slavko Dokl, 
upokojeni novinar Dolenjskega lista, ki je bil gost dveh literarnih ve-
čerov  skupaj s Stanetom Pečkom  iz Mokronoga v Trebnjem v avli 
CIK-a in v Gostilni Javornik na Rakovniku, na prvem večeru v Treb-
njem pa je bil v njuni družbi  še Tone Kotar z Mirne, ki ju je organiziral 
mirnski KUD Klas. Namen večerov je bil predstaviti nekatere zbirate-
lje in zapisovalce anekdot  z našega območja , ki na ta način pripomo-
rejo, da so v dosedaj izdanih 14-ih knjigah Slavka Dokla zajete  prigo-
de in anekdote tudi iz naših krajev. V dobri uri in pol so gosti ob 
moderatorki večera Petri Krnc s svojim pripovedovanjem prijetno 
nasmejali lepo število obiskovalcev. 

M. F.

Trgatev varovancev DSO
Turistično društvo Trebnje, Sekcija za samopomoč človeku, je skupaj z 
vodstvom Doma starejših občanov Trebnje že petič izvedla akcijo trgatev 
za varovance doma, ki je bila v vinogradu družine Kresal iz Velike Ševni-
ce. Prijetno sončno vreme je kar vabilo v naročje goric in pogled na lepo 
račjeselsko kotlino je že v začetku napravilo »pravo« razpoloženje. Še po-
sebej pa sta ga poživila gostitelja, ki sta trgače že ob prihodu počastila z 
aperativom in jutranjo malico, dobrodošlico pa jim je izrekel tudi predse-
dnik KS Račje selo Tone Zaletelj. Kljub kar visokim letom so se varovanci 
skupaj s člani sekcije veselo podali po strminah vinograda in se lotili trga-
nja sladkega grozdja, ki je bilo letos še posebno radodarno za pridelavo 
dobrega cvička. Po gorici se je občasno razlegel vrisk veselih trgačev, pa 
tudi klici po »žeji«, če je gostitelj na njih »pozabil«.

Po treh urah dela in ko se je trta »rešila« obremenitve grozdja, se je zaslišal 
klic gospodinje, ki je trgače pozvala na kosilo. Pa to ni bilo običajno kosilo, 
saj so mize s težavo prenesle vse dobrote, ki jih je gospodinja prinašala, po 
suhih grlih pa je stekel letošnji sladki mošt. Zatem pa so se varovanci 
doma in člani TD zbrali pred zidanico, kjer so napravili še »gasilsko sliko«. 
Kljub utrujenosti so se varovanci vrnili v dom veselih obrazov, gospodinja 
pa jih je založila še z izbranim grozdjem. Dan, ki so ga preživeli v gorici, 
jim bo verjetno še dolgo ostal v spominu, članom TD Trebnje pa je ostalo 
zadovoljstvo, da so lahko pripomogli k takemu doživetju. Zato še posebej 
izrekajo zahvalo gostoljubni družini Kresal. 

TD Trebnje

Srečanje starejših v Dobrniču
V kulturnem domu v Dobrniču smo ob koncu poletnih počitnic pro-
stovoljke Krajevne organizacije Rdečega Križa (KORK) Dobrnič pri-
pravile že tradicionalno srečanje starostnikov, ki se ga je udeležilo več 
kot 80 krajanov. Že pred srečanjem je ob 13.30 uri posebej za ostarele, 
bolne in invalide daroval sveto mašo domači župnik g. Florijan Božnar. 
Za uvod v kulturni program so nekaj lepih narodnih pesmi zapeli pevci 
cerkvenega zbora župnije sv. Jurija pod vodstvom dirigenta Petra Smo-
liča. Nekaj misli o vrednosti in kvaliteti življenja v poznih letih je nani-
zala predsednica KORK, predsednik Krajevne skupnosti Dobrnič, g. 
Silvester Prpar, ki vsako leto nagovori udeležence srečanja, pa je letos z 
veseljem in ponosom predstavil postorjeno delo in načrte za priho-
dnost. Pozneje je srečanje popestrila tudi skupina Ragle iz Trebnjega s 
starodavnimi pesmimi vesele, žalostne pa tudi hudomušne narave. 
Harmonikar Aleš je kot za piko na i s svojim igranjem ogrel srca mladih 
in starih. V prelepo obnovljenem kulturnem domu so za pogostitev 
poskrbele članice odbora in druge prostovoljke RK, tako da so bile 
mize bogato obložene. Najstarejša udeleženka je bila Kristina Lavrič 
(92 let), med moškimi pa je bil najstarejši Janez Zupančič (89 let). Oba 
sta bila za »korajžo« nagrajena s skromnim darilom.
V času, ko se večina peha samo za materialnimi dobrinami in si ne vza-
me časa niti zase, kaj šele za druge, pa še obstaja peščica ljudi, ki vedno 
z veseljem in brez plačila sodeluje pri prireditvi, kot je bila naša. Pev-
kam, pevcem, harmonikarju, dekletu in ženam prostovoljkam iskrena 
hvala za ves trud in pomoč, ki sem je bila deležna pri organizaciji in iz-
vedbi srečanja.

Pedsednica KORK Dobrnič Francka Kužnik

BOMAX d.o.o., Muljava 22 a, 1295 Ivančna Gorica
sprejme v redno delovno razmerje  prodajalko  v trgovini z 
oblačili v Mercator centru Trebnje, Stari trg 48. Cenjene  
prošnje pričakujemo na gornji naslov ali bomax@bomax.
si oziroma informacije na tel.01/7876 386.

Čebelarji ČD Trebnje

»Vsakoletno popotovanje Frana Levstika od Litije do Čateža je na cilju ve-
dno popestreno z različnimi kulturnimi programi in razstavami. Tako smo 
čebelarji ČD Trebnje letos na povabilo KUD Čatež že v petek 7.11.2008 v 
Kulturnem domu Čatež organizirlali zelo bogato razstavo o čebelah, čebe-
ljih pridelkih in ostalih dobrot, ter postavili na ogled staro in novo opremo 
ter orodje, ki se je in se še uporablja v čebelarstvu. Obiskovalci so si lahko 
med drugim ogledali, kako so včasih domovale čebe v duplu drevja ter 
kakšne panje jim danes nudijo čebelarji. Za večino čebelarske opreme sta-
rejšega datuma je zaslužen predvsem predsednik ČD Trebnje, ki jo je s 
pomočjo ostalih članov tudi priskrbel. Sama razstava je bila na ogled tudi 
naslednjega dne pohodnikom levstikovega pohoda ter vsem ostalim, ki so 
na ta dan prišli na Čatež. Množična udeležba razstave ter veliko zanimanja 
obiskovalcev kaže, da se ljudje zavedajo pomena čebel in čebelarstva za 
naše okolje, saj smo čebelarji odgovarjali na vrsto postavljenih vprašanj. 
Vsi obiskovalci so bili z razstavo izredno zadovoljni, izrazili pa so tudi željo 
po večkratni predstavitvi tovrstne obrti. Naj medi!

V.A. ČD Trebnje
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Strune nastopile v Trebnjem

Mešani pevski zbor Strune  iz Šentlovrenca z uspešno zborovodkinjo Ka-
tjo Jarm redno pripravlja koncerte v domačem kraju, vsako leto nastopa 
na območni reviji in nekaj let tudi že na višjem nivoju , na regijskem tek-
movanju pevskih zborov ali tematskih koncertih. V okviru projekta graj-
skih večerov pa so nastopili tudi v Trebnjem, v avli CIK-a skupaj z gosti 
Trobilnim kvartetom Crescendo in tenoristom Jernejem Brilejem. Verja-
memo, da z izvajanjem zabavno zimzelenih melodij člani obeh nastopa-
jočih skupin  niso razočarali številne obiskovalce.

M. F.

Božjo voljo 
spolnjevati
Razstava o življenjski poti dr. 
Alojzija Šuštarja, ki je bila od 
konca junija do 21. septembra 
na ogled v Baragovi galeriji v 
Trebnjem, se uspešno pred-
stavlja v drugih krajih po Slo-
veniji. Iz Zavoda sv. Stanislava 
v Šentvidu pri Ljubljani, kjer je 
pokojni nadškof dr. Alojzij Šu-
štar preživel svoja zadnja leta, 
so jo 7. 11. preselili v župnijsko 
cerkev Šentvid pri Ljubljani, 
kjer bo na ogled do konca no-
vembra.                                    IV

Počastili praznik reformacije

Med krompirjevimi počitnicami je trebanjska območna izpostava 
organizirala v učilnici CIK-a in delno v Kulturnem domu Trebnje po 
dva dni gledališko in glasbeno delavnico. Udeleženci obeh delavnic 
so skupaj z mentoricama Jano in Mojco ter Lovrom pripravili na 
predvečer dneva reformacije prireditev za izven z naslovom Dan re-
formacije malo drugače. S tem so obiskovalcem pokazali, kaj so na 
delavnicah ustvarili in hkrati počastili praznik reformacije. Hvaležni 
smo za pomoč pri izvedbi projekta  Občini Trebnje, CIK-u Trebnje 
in Župniji Trebnje. 

M. F.

Romov krik (Romano čingadibe)
V letu 2007 smo postali v romski kulturi bogatejši za pesniško zbir-
ko Lojzeta Podobnika Romov krik (Romano čingadibe). V njej je 
strnil kar nekaj misli ali resnic v zvezi z izkušnjo revščine in prikazal 
Roma ne le kot »cigana«, ampak tudi kot človeka s številnimi teža-
vami in izzivi njegovega vsakdana. Lojze Podobnik, ki je osnovno 
šolo obiskoval v Šentrupertu, je pri opravljanju poklica policista vi-
del več kot ostali in je svoj pesniški prvenec posvetil Romom. V 
uvodu nam je v razmislek zapisal: »Pričujoča zbirka je nastala sama 
po sebi; je čustveni izraz časa, ki je že minil. Ostale so zapisane be-
sede in izražene misli. Vse je nastalo kot posledica nekega stanja, 
zato ni nič zlagano ali polepšano. Pesmi so izraz moje zavesti, zato 
lahko rečem, da je pričujoča zbirka nastala v skladu z naravnimi za-
koni. Sem pristaš svobodne oblike izražanja, zato nisem obreme-
njen s tem, ali so moje misli prave pesmi, prepričan pa sem, da so 
del mene, saj so nastale zaradi mojega notranjega duha, moje potre-
be, da se izpovem in izrazim. 
Prav v teh dneh (ob dnevu spomina na mrtve) se nam pogosteje kot 
sicer postavlja vprašanje »Kdo sem in kam potujem?«
Ob tej priložnosti vam predstavljamo naslednjo pesem (v sloven-
skem in romskem jeziku):

Kdo sem? Kon hino?
Diham, jem in živim, Phudo, hav i živino,
govorim in se učim, vakero i sikavo pe,
pravilno se obnašam, hili ma čači manera,
a nisem spoštovan. i na hino spoštovindo.

Zaradi vaših ocen Vašu tumengeri ocena
se nenehno sprašujem, pe vavik phučo,
sem lep ali grd, hino šužo ali grdo,
dober ali slab, lačho ali slabo,
pameten ali neumen, pametno ali delino,
delavec ali lenuh, butjakaro ali lino,
bogat ali reven. barvalo ali čaroro.

Prosim vas, Šukar tumende mango,
ne kažite mi poti s prstom, ma mange mothaven drom prstoha,
rešite me spon rešinen mande lanci
in prepustite rešitev času. i meken rešitva cajtoske.
Morda pa ne vem, Loke pa na džano,
kdo bi moral biti. kon bi murin ovi.

Vida Hočevar

Ličkanje na Selih pri Šumberku
Tamkajšnje kulturno društvo se je že drugo leto podalo v obujanje ljud-
skega običaja – ličkanje koruze. To je bil  pravi praznik, saj so pripravili 
bogat kulturni program, številne kulinarične dobrote. Poskrbeli so tudi za 
prijetna presenečenja ličkarjev, saj je lepo število koruznih storžev, ki so 
imeli na skritem delu lista vpisano številko, prinesla bogato nagrado, če je 
ličkar le opazil številko. 

M. F.
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Oktober v Knjižnici Pavla Golie
V Knjižnici Pavla Golie Trebnje smo v oktober vstopili z obiskom 
učencev 2. r OŠ Mirna, ki so za izvedbo kulturnega dne izbrali našo 
knjižnico. 
Ob svetovnem dnevu učiteljev smo v sodelovanju s SVIZ gostili Ana-
tola Šterna in učiteljski pevski zbor Emila Adamiča.
Simona Šket nam je na strokovnem večeru pripovedovala o svojih 
izkušnjah z rakom in kako ga premagati.
Na Čateškem večeru na Mirni se nam je s petjem, plesom in skečem 
predstavil KUD Popotovanje Frana Levstika skupaj s posebnima go-
stoma z Nizozemske.

V tednu otroka so se učenci 1. r OŠ Mirna srečali s tetko Jesenjo v 
knjižnici na Mirni. Prebrala jim je jesensko pravljico, otroci pa so 
ustvarili zanimive risbe z jesenskim listjem. Otroci iz vrtca Deteljica 
Mirna so eno dopoldne preživeli s kuharico Mico. Prebrala jim je pra-
vljico Lonček, kuhaj!, sami pa so porisali predpasnike, ki jih bodo upo-
rabili pri kuhanju. Ob šaljivih pesmih, pravljicah in otroških socialnih 
igrah smo se zabavali v OŠ Veliki Gaber.
V okviru projekta Rastem s knjigo so našo knjižnico obiskali učenci 7. 
r OŠ Šentrupert in Veliki Gaber. Predstavili smo jim knjižnico in jih 
naučili iskati knjižnično gradivo po COBISS-u.
V okviru projekta Zvesti bralec smo v Šentrupertu gostili Tatjano 
Oblak Milčinski, v Mokronogu Jožo Ocepek, v sodelovanju z DSO 
Trebnje pa smo pripravili srečanje s pisateljico Ivanko Mestnik, ki je 
varovancem obudila spomin na njihova mlada leta.
V času jesenskih počitnic so otroci iskali zaklad na vseh enotah naše 
knjižnice.
Po programu so potekale tudi ure pravljic, kjer z veseljem opažamo, 
da se število malih poslušalcev vztrajno povečuje. Pridite in pokukajte 
v pravljični svet tudi vi.

Galerija likovnih samorastnikov 
Trebnje
Trebanjska Galerija likovnih samorastnikov je zagotovo največja trebanj-
ska kulturno umetniška znamenitost, ki je ponesla ime Trebnjega po celem 
svetu. Na vsakoletnih taborih likovnih samorastnikov se zbirajo umetniki 
iz celega sveta, ki ime našega malega mesta ponesejo po širnem svetu. V 
zadnjih letih pa je galerija opravila velik preskok tako v prostorskem kot 
tudi v kadrovskem smislu.
Do 60-ih let prejšnjega stoletja je bilo Trebnje umirjeno in gospodarsko 
nerazvito območje. Nato pa se je zaradi ambicioznih in napredka želj-
nih ljudi začel nagel razvoj. Rasle so tovarne v Trebnjem, na Mirni, v 
Mokronogu in na Veliki Loki, pospešeno so se gradile šole, stanovanja, 
se asfaltirale ceste. Vse to je prinašalo v naše kraje večjo blaginjo, spre-
membo načina življenja in tudi drugačno razmišljanje. Ljudje so potre-
bovali več. V podeželsko mrtvilo so hoteli vnesti tudi nekaj kulturnega 
dogajanja.
Za rojstvo Galerije likovnih samorastnikov Trebnje, lahko štejemo leto 
1968. Takrat so se po uspešni slikarski razstavi učitelja Viktorja Magyar-
ja, on in njegovi somišljeniki zbrali v Kolenčevi gostilni na Mirni in raz-
pravljali o organiziranju srečanj Slovenskih naivnih slikarjev v Treb-
njem. Zaradi neverjetne zagnanosti vseh vpletenih, so se tabori kaj 
kmalu razvili v tradicijo, ki Trebnje spremlja že 40 let. 
Količina umetniških del je vztrajno rasla in začetni prostori so kmalu 
postali premajhni. Iz šolske avle se je galerija preselila v pritličje župni-
šča, kmalu pa tudi v prvo nadstropje.
Nov korak je bil storjen leta 2004, ko se je galerija preselila v nove, večje 
in sodobnejše prostore v samem centru Trebnjega, na začetku zgolj s 
skrbnikom, od letos pa tudi s kustosom.
Trebanjska galerija likovnih samorastnikov je ena redkih galerij v Slove-
niji, ki razstavlja dela naivnih umetnikov. Trenutno se v njej nahaja stal-
na razstava, vendar, kot nam je zaupala kustosinja Andrejka Nose, imajo 
načrte, da bi se stalna razstava hitreje menjavala, vsaj na dve leti, kar bi 
galerijsko ponudbo aktualiziralo, obiskovalci pa bi imeli možnost spo-
znati tudi dela, ki se zdaj nahajajo v depoju.
Galerija pa ni rezervirana samo za stalne razstave. V ogled ponujajo 
tudi občasne razstave. Prejšnjo sredo, naprimer, so imeli otvoritev raz-
stave z naslovom Obrazi Primoža Trubarja. Čudovita dela na naslov 
enega največjih Slovencev vseh časov, si lahko v galeriji ogledate še do 
5. januarja prihodnje leto. To pa ni edina občasna razstava. Obrazi Pri-
moža Trubarja je namreč že tretja občasna razstava v letošnjem letu.  
Tako smo si na začetku leta lahko ogledali razstavo Tabor likovnih sa-
morastnikov nekdaj in danes, ki je prikazovala dogajanja na prvih dveh 
in na zadnjih dveh taborih, v juniju pa je bila na ogled razstava franco-
ske umetnice Francine Genot.
Seveda pa v galeriji še vedno vsako leto potekajo tabori likovnih samo-
rastnikov. Vsako leto je povabljenih nekaj umetnikov, ki svoje znanje in 
izkušnje delijo drug z drugim ter ustvarjajo skupaj v Trebnjem, svoja 
dela pa potem podarijo galeriji. Letos je bilo povabljenih 9 umetnikov, 
ki so prišli iz Danske, Slovenije, Francije, Srbije in Portugalske.
Obiskovalci galerije lahko vidijo zelo zanimive stvaritve lokalnih in tu-
jih ustvarjalcev. Za eno od slik je avtor porabil dve leti, saj je barvo nana-
šal z injekcijami, druga avtorica je cel kip ustvarila z majhnim nožičkom, 
za trebanjce mogoče najbolj poznan pa je mirnski ustvarjalec Sandi Le-
skovec.
Trenutno pa je v galeriji, kot smo že omenili, aktualna razstava z naslo-
vom Obrazi Primoža Trubarja, na kateri je zbranih več kot 70 upodobi-
tev Primoža Trubarja. Razstavljeni so kipi, portreti in slike, ki kažejo 
umetnikov pogled na tega velikega Slovenca, ki je slovenskemu narodu 
dal ime ter napisal prvi dve slovenski knjigi, Abecednik in Katekizem. 
Na otvoritvi razstave v njegovo čast so imeli nagovor trebanjski župan 
Alojz Kastelic, akademska kiparka in slikarka Irena Brunec – Tebi ter 
prof. dr. Mirko Juteršek. Razstava bo odprta do 5. 1. 2009.  V sodelova-
nju z Javnim skladom za kulturne dejavnosti pa bo 19. novembra orga-
nizirano tudi vodenje po razstavi, pod vodstvom dr. Mirka Jutrška.

Galerija pa se vključuje tudi v izobraževanje najmlajše generacije. Pove-
zala se je namreč z okoliškimi šolami in sicer s povabilom, da animirajo 
učence k izdelovanju likovnih in literarnih stvaritev in na vsaki šoli iz-
berejo tri najboljše likovne in tri najboljše literarne prispevke. Ti bodo 
razstavljeni v avli CIK Trebnje do 5. januarja 2009, otvoritev te razstave 
pa bo 15. 11. ob 10. uri.
Za vse, ki smo vam ponovno prebudili vašo kulturno žilico, naj pove-
mo, da bo v galeriji 3. decembra dan odprtih vrat, ko bo vstop brezpla-
čen od 10. do 18 ure.
In še mogoče informacija za vse umetnostne gurmane, ki v življenju 
potrebujete tudi tisto kulturno piko na i. 22. novembra bo skupina Osp 
predstavila gledališko predstavo Primus – prvi mož, 29. novembra pa 
bo koncert pevskega zbora Zimzelen, ki bo izvajal pesmi iz obdobja Pri-
moža Trubarja.
Pa obilo kulturnih užitkov v novembru in decembru vam želimo!
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Izlet otrok v Podčetrtek
TD Trebnje je tudi v letošnjem letu organiziralo izlet za otroke. To-
krat smo se odpravili v Podčetrtek, natančneje v Olimje, kjer so za 
nas pripravili bogat program ogledov raznih zanimivosti. Obiskali 
smo muzej fi guric iz kinder jajčk, ogledali smo si pravi živalski vrt na 
domačiji Mraz, kjer domujejo različne vrste eksotičnih ptic, lame in 
indijske svinje. Po ogledu ene najstarejših čokoladnic smo pot nada-
ljevali do Jelenovega grebena in si po kosilu ogledali damjake, ki se 
prosto sprehajajo po pobočju. V deželi pravljic pa smo se srečali s 
coprnico, Bedancem in drugimi pravljičnimi bitji. Dan smo zaključi-
li s kopanjem v termah Olimje, kar je bilo za vse posebno doživetje.
TD Trebnje se zahvaljuje vsem, ki so kakorkoli prispevali k izboljša-
nju in izpeljavi programa, saj smo otrokom omogočili preživeti prije-
tno soboto v oktobru z nami. Imeli smo se lepo in vidimo se tudi 
naslednje leto.

Projekt Center vseživljenjskega 
učenja 
Ob pomanjkanju časa, ki pesti mnogo ljudi, je veliko vredno, če lahko svo-
je interese in želje uresničujemo blizu našega doma. Žal je izobraževalna 
ponudba, med drugim tudi informiranje in svetovanje v izobraževanju, 
vse prepogosto osredotočeno le na eno, preveč oddaljeno in nedostopno 
mesto. S tem namenom sodeluje CIK Trebnje pod okriljem koordinator-
ja RIC Novo mesto in partnerjema ZIK Črnomelj in Ljudsko univerzo 
Kočevje v projektu Center vseživljenjskega učenja Dolenjska. Na štirih 
lokacijah (Trebnje, Mirna, Šentrupert, Mokronog) je odprl Točke vseži-
vljenjskega učenja, kjer le-te brezplačno ponujajo predavanja, delavnice 
in predstavitve različnih vsebin (osnove računalništva, tuji jeziki, zdravil-
na zelišča, spodbujanje rekreacije, uspešno komuniciranje, ustvarjalne 
delavnice …). Cilj delovanja teh točk je torej povečanje vključenosti prebi-
valstva v različne oblike neformalnega učenja in celostno gledano vzpod-
bujanje kulture vseživljenjskega učenja. Vsi posamezniki, društva in orga-
nizirane skupine lahko tudi sami predlagajo vsebine učenja na točkah, ves 
čas pa je na točki prisotna tudi mentorica, ki ljudi informira o možnostih 
učenja in prednostih, ki jih le-to prinaša, ter jim na ta način svetuje. Ob 
pomoči mentorice pa se boste lahko učili tudi osnov računalništva – 
Word, Excel, Power Point, Acess, spoznavali internet in možnosti elek-
tronske pošte v spletni učilnici. Seveda pa se je potrebo predhodno pri 
mentorici najaviti, slednja pa tudi zbira prijave ob izvedbi posameznih 
predavanj oz. delavnic do zapolnitve prostih mest.
URNIK TOČK CIK-a Trebnje  v občini Trebnje:
• Dom starejših občanov Trebnje:  vsak 1. torek v mesecu od 11. do 16. ure 
in 3. torek v mesecu od 8. do 13. ure 
• Knjižnica Pavla Golie Trebnje – Krajevna knjižnica Mirna: vsak 2. in 4. 
torek v mesecu od 12. do 17. ure
Kontaktna oseba: Kristina Jerič, 07/3482-104, 041/567-772, lu@ciktreb-
nje.si 

Kristina Jerič

Obisk otrok v DSO

1. oktobra 2008, ob mednarodnem dnevu starejših, so otroci iz treh 
oddelkov Vrtca Trebnje
(Metuljčki, Sončki in Delfi nčki obiskali varovance v Domu starejših 
občanov Trebnje. Razveselili so jih s pesmicami, plesom in risbicami. 
Druženje so veselo zaključili s skupnim prepevanjem. Otroci so jim 
obljubili, da jih v decembru ponovno obiščejo.
Nekaj misli otrok starih  5–6 let:
»Tam so bile take bolne tete in niso mogle hodit.«  (Lucija)
»Veliko ljudi je bilo, pa bolelo jih je.« (Jaš)
»Najprej so bili žalostni, ko pa smo peli, so bili veseli.« (Michael)

Otroci in strokovne delavke Vrtca Trebnje

Teden otroka v Vrtcu Trebnje
Geslo letošnjega tedna otroka je bilo Nekoga moraš imeti rad. Dejavnosti 
v vrtcu Trebnje so potekale od 6. 10. do 10. 10. 2008 v dopoldanskem in  
popoldanskem času, namenjene so bile otrokom, vključenim v Vrtec 
Trebnje in tudi otrokom, ki ne obiskujejo vrtca. 
Dejavnosti smo namenili integraciji med oddelki in spoznavanju med se-
boj. Po enotah vrtca smo pripravili pestre ustvarjalne delavnice. Strokov-
ne delavke so se trudile, da so otrokom popestrile teden v ustvarjanju z 
naravnimi materiali ter spoznavanju le teh, igri na prostem in druženju 
med seboj. Izdelke otrok smo razstavili v skupnih prostorih vrtca.

Veliki in mali iz Vrtca Trebnje
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Ustvarjalne delavnice Društva za 
zdravje in sožitje v družinah 

Ustvarjalne delavnice so program Društva za zdravje in sožitje v družinah  
Trebnje, sekcija Mokronog. Program v mesecu oktobru izvajamo že nekaj 
let in pri tem obiščemo otroke v občinah Trebnje, Mokronog-Trebelno in 
Šentrupert. Letos smo delavnice izvajali na šestih lokacijah.  
Namen naših delavnic je približati otrokom in njihovim staršem bogato 
kulturno ter likovno dejavnost. Delavnice jim omogočijo ustvarjalno in ak-
tivno popoldne. Rdeča nit letošnjega srečanja je bila misel pesnika I. Minat-
tija Nekoga moraš imeti rad. Na to misel smo izvajalke delavnic naslonile 
tudi temo igrane predstave Polh Zaspanček. Preko predstave smo otroke 
popeljale v domišljijski svet, ki so ga podoživljali tudi v delavnicah. Otroci 
in njihovi starši so se lahko udeležili športne, likovne, ustvarjalne in razisko-
valne delavnice: sprostili so se ob elementarnih igrah, tiskali so z zamaški, iz 
cvetličnih lončkov so sestavili lutko, v raziskovalni delavnici pa so odkriva-
li lastnosti barv in plinov. Starši so se z otroki ob delu veliko pogovarjali, 
izmenjavali so mnenja s soudeleženci in mentorji delavnic. Skupaj smo 
stkali prijetno, prijateljsko vzdušje, polno veselja in pozitivne energije. De-
lavnice so bile namenjene predšolskim otrokom in učencem razredne sto-
pnje ter njihovim staršem. S programom smo želeli otrokom in njihovim 
staršem ponuditi pestre dejavnosti in jim omogočiti druženje ter ustvarjal-
no preživljanje prostega časa.
Letošnji obisk nas je zelo razveselil, saj se je delavnic skupno udeležilo pre-
ko 250 otrok in njihovih staršev. Kljub obilici priprav in vložene energije 
smo ustvarjalke domov odhajale polne lepih vtisov, v vedenju, da smo sku-
paj preživeli nepozabne trenutke.

Izvajalke ustvarjalnih delavnic:
Maruša, Mateja, Maja, Mari, Ines in Polona

ZAHVALA
V 97. letu starosti nas je zapustila mama, babica, prababica in teta

ROZALIJA KOTAR
iz Trebanjskega Vrha pri Čatežu

Zahvaljujemo se vsem, ki ste ji darovali sveče, cvetje in svete maše 
ter jo pospremili na zadnji poti. Zahvala velja tudi dr. Kunstrovi, 

patronažni sestri Majdi Gačnik, župniku Slavku Kimovcu ter 
pogrebni službi Novak.

Vsi njeni

»Če imaš nekoga rad,
nikoli ne umre,

le daleč, daleč je.«

V 85. letu nas je po hudi bolezni zapustila 
draga mama, stara mama, sestra, tašča in 

prababica

LJUDMILA LESKOVŠEK
Ševnica 3, Mirna

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem 
in znancem za podarjeno cvetje, sveče in svete maše. Posebno se 
zahvljujemo gospe Zofki Jakoš, pevcem, gospodu župniku, gospe 

Mari Logar, OŠ Mengeš in dr. Marti Pančur za lajšanje zadnjih 
trenutkov njenega življenja.

Žalujoči: vsi njeni

V spomin
Ne jočite ob mojem grobu, 

saj solze znak so bolečin.
Teh bilo dovolj je,

zato ostane le bratski naj spomin.

 26. novembra mineva leto, odkar nas je 
zapustil dragi brat

BOŽIDAR BLATNIK
iz Dobrniča

Ostal za vedno boš v naših srcih in mislih.

Brata in sestre z družinami
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Počitniške delavnice 

Med počitnicami smo v Knjižnici Pavla Golie Trebnje pripravili eno-
dnevne delavnice za vse osnovnošolske otroke, delavnicam smo dali 
naslov Iskanje zaklada. Začeli smo v ponedeljek, 27. 10. 2008, v Kra-
jevni knjižnici Mokronog, kjer se nam je pridružilo 9 otrok, in nada-
ljevali v Krajevni knjižnici Šentrupert, v torek, 28. 10, s skupino 6 
otrok. V sredo, 29. 10., smo se z 9 otroki za zakladom podali v osre-
dnji knjižnici Trebnje in nazadnje še v četrtek, 30. 10., v Krajevni knji-
žnici Mirna, kjer pa se nam je pridružilo 7 otrok. Najmlajši udeležen-
ci delavnic so majhne zakladke iskali med slikanicami na oddelku za 
cicibane, malo starejši udeleženci pa so zaklad iskali po celotni knji-
žnici, s pomočjo delovnih listov. Tako so si otroci pridobili znanje, 
kako se znajti v knjižnici, kako se določena knjiga poišče. Poudarili 
smo, da je znanje največji zaklad. Poseben poudarek smo namenili 
spoznavanju zgodovine naših krajev, zunaj knjižnice sta nam, pred-
vsem s svojim znanjem, pomagala g. Marko Marin in g. Stane Peček. 
S tem smo želeli otroke seznaniti s tem, da je knjižnica ustanova, kjer 
se prepletajo znanje, izkušnje in razmišljanje več generacij, hkrati je 
lahko prostor za kreativno preživljanje prostega časa, v knjižnici pa se 
lahko tudi zabavamo. Tako smo se tudi mi, v duhu časa, pozabavali z 
barvanjem buč iz testa, pri čemer so vsi otroci, od najmlajših do naj-
starejših, zelo uživali. Zaklad, ki so ga otroci odkrivali, je bilo pred-
vsem znanje. Simbol znanja pa je tudi kruh, zato smo se na delavni-
cah okrepili s pravim domačim črnim kruhom.

Maša Pevec

EKOLOŠKI KOTIČEK
Zakaj dovolite otroku, da zaužije kofi na za 5 kav?
»Moj dan se začne s skodelico dišeče kave ... Moja mala razvada pač.« so 
verjetno besede marsikaterega odraslega. Pa je to res razvada samo odra-
slih? 
Kaj bi porekli na to, če bi te besede izrekel osnovnošolec?  »Ne, saj to je ne-
mogoče, da bi si otrok zjutraj skuhal kavo, ker brez nje ne bi mogel začeti 
dneva.« Morda si res ne bo skuhal kave, a kofein si bo poiskal v drugih pija-
čah, po katerih otroci radi posegajo. Danes zato nekaj besed namenjam 
učinkom kofeina na otroke in tudi o zavajanju potrošnikov s strani nekate-
rih proizvajalcev kola pijač (npr. Coca Cola) in energijskih pijač (npr. Red 
Bull).
Otroci radi pijejo kofeinske »mehke«  pijače. Velikokrat jih opazujem na 
igriščih, na poti iz trgovine ..., tudi na rojstnodnevnih zabavah te pijače ne 
smejo manjkati. Mislim, da je ne pijejo, ker so žejni, ampak zaradi stimula-
tivnih učinkov, ki jih prinaša kofein pa tudi zaradi statusa »biti frajer« (kot so 
bile včasih morda cigarete). Opažam pa tudi, da si že osnovnošolski  otroci  
zjutraj, ko čakajo na začetek pouka iz avtomata postrežejo s kavo.
Vsa ta opažanja mi niso dala miru, zato sem brskal po spletu in naletel na 
članek Aleša Čerina, mag. farmacije, ki piše o kofeinu in njegovi vsebnosti v 
pijačah. Predstavljam vam povzetek tega članka. Celoten članek je na blogu 
Preprostost: http://www.edusatis.si/preprostost
Nekatere »mehke« pijače (npr. Coca Cola, Red Bull, …) vsebujejo znatne 
količine kofeina, ki ima stimulativni učinek na centralni živčni sistem (in 
tudi druge farmakološke učinke). 
Še posebej me skrbijo otroci, za katere veliko govorimo, da se ne morejo 
zbrati, da ne morejo spati, da so hiperaktivni, da so vedenjsko in učno mo-
teči v šolah …, pri tem jih pa stalno “zalivamo” (velikokrat tudi nevede) s 
kofeinom. Kakšna naj bi bila doza kofeina za otroka?
Predstavljajte si, da je vaš otrok težak 20 kilogramov in spije pol litra Coca 
Cole (ali druge pijače z vsebnostjo 0,1 mg/ml kofeina). Kaj to pomeni zanj?
Po Augsbergerjevi formuli za računanje doz za otroke (tako formulo upo-
rabljajo farmacevti v lekarni): Doza za otroka = (1,5 x masa (teža) otroka + 
10) x doza za odraslega/100. 
Primer: Doza kofeina za 20 kg težkega otroka = (1,5 x 20 + 10) x 50/100 = 20 
mg kofeina 
Razlaga: Torej: 20 kg težak otrok bi lahko (verjetno samo v kakšne zdra-
vstvene namene) zaužil le 20 mg kofeina (= 2 dl Coca Cole). 
Pol litra Coca Cole pa vsebuje okoli 50 mg kofeina, približno toliko kot ena 
kava, kar pomeni 2,5 x večjo obremenitev otroka s kofeinom kot pri odra-
slem ali po domače: otrok dobi toliko kofeina, kot ga je v približno dveh 
kavah in pol, ki jih popije odrasel. 
Z enim litrom Coca Cole (kar otrokom tudi ni težko spiti, npr. na rojstno-
dnevni zabavi) pa kar 5 kav. Ali se še sprašujete, zakaj so morda vaši otroci 
nervozni in se težko zberejo? Eden izmed teh odgovorov je lahko skrit tudi 
v uživanju kofeina. 
Zavajanje potrošnikov z deklariranjem kofeina kot arome?
Na seminarjih analitikov se velikokrat  obregnejo ob to, kar piše na nalepki 
Coca Cole. Citiram: “Sestavine: …, arome (vključno s kofeinom), …”). 

Nasvet za starše
Ne smemo metati vseh pijač v isti koš. Naša • Cokta NE vsebuje kofeina 
in iz tega vidika ni škodljiva. 
Glejte • nalepke pijač (predvsem za kofein, konzervanse in barvila) in 
otrokom ne dovolite piti vsega, kar in kolikor želijo.
Še najboljše za otroke pa je • malo sladkan kompot ali čaj in seveda 
voda.

Opažam, da si nekateri trebanjski osnovnošolski otroci namesto šolskega 
kosila privoščijo »zajtrk in kosilo« po lastni izbiri (čips, smoki, kislice, čoko-
lade, cola in energijske pijače). Prav bi bilo, da se z vašimi otroki pogovorite 
o tem, kaj je zdravo in kako bi zdravje ohranili.
Sami lahko poskrbimo za svoje zdravje in boljše počutje, če bomo dobro 
poznali hrano in pijačo, ki jo uživamo, in poleg tega poskrbeli za fi zično 
aktivnost. 

Uroš Primc

Obvestilo
Obveščamo vse rejce z območja občine Trebnje, da se 
udeležijo predavanja Pridelava krme in spremembe 
pri krmljenju glede na pojav koruznega hrošča, ki bo v 
sredo, 12. 11., ob 10. uri na CIK Trebnje – velika pre-
davalnica (ne velja za SKOP/KOP). Predavala bosta predavatelja iz 
KGZ Novo mesto: Stane Bevc, specialist za živinorejo, in Mateja 
Strgulec, specialistka za poljedelstvo.
Koruzni hrošč je škodljivec, ki bo povzročal v naslednji letih veliko 
gospodarsko škodo predvsem na živinorejskih kmetijah, kjer se pri-
deluje koruza v monokulturi.  Da bi se tem posledicam čimbolj izo-
gnili, je sedaj še pravi čas za ukrepanje. Celotno območje izpostave 
Trebnje sodi med zadrževalna območja koruznega hrošča, ki pa naj 
bi prešlo v napadeno območje. 
Vljudno vabljeni na predavanje !

KGZS zavod Novo mesto izpostava Trebnje
Ana Moder, univ.dipl.inž.zoot.

Kmetijska svetovalna služba Trebnje
Temeniška pot 1, 8210 Trebnje
tel.: tel (07) 346 06 71,  fax (07) 346 06 73, 
E-mail: ana.moder@siol.net
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 . . Mesečna uganka Vse enote 
Knjižnice Pavla 
Golie Trebnje

Knjižnica Pavla Golie 
Trebnje
Kidričeva 2, Tr
07/34 82 110
knjiznica.trebnje@tr.sik.si
www.tre.sik.si 

Ekološka tržnica
Vsako soboto v oktobru.

Mercator center 
Trebnje

Mercator center Trebnje

do 21. 11. Razstava Doktorice računalništva in informatike v Sloveniji Knjižnica Pavla 
Golie Trebnje

Knjižnica Pavla Golie 
Trebnje

14. 11. pet
18:00

Ustvarjalna delavnica Topel plamen na smrečici
Vsi vemo,da na vsako božično drevo sodijo svečke. Svečke,ki v 
dolgih večerih pričarajo prijetno toplo ozračje, polno tihega 
pričakovanja.

Mercator center 
Trebnje

Mercator center Trebnje

14. 11. pet
19:00

Gledališka predstava Stevardese padajo z neba KD Mirna KUD KLAS Mirna

14. 11. pet
19:00

Dobrodelni koncert Odprite srce Dvorana OŠ 
Trebnje

Društvo Sožitje
051/667 200

15. 11. sob
10:00

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

CIK Trebnje, 
avla

Galerija likovnih 
samorastnikov Trebnje

15. 11. sob
17:30

Pleše se tudi v Trebnjem-začetni tečaj
17:30 nadaljevalni tečaj II.
19:00 nadaljevalni tečaj
20:30 začetni tečaj

Baragova galerija Plesni klub Art
041/244 244
info@plesniklub-art.com 
www.plesniklub-art.com 

15. 11. sob
19:00

Prvenstvena rokometna tekma
MIK 1. rokometna liga
RK Trimo Trebnje : RK Prevent

dvorana OŠ 
Trebnje

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

15. 11. sob
19:00

Baletni večer-društvo DBUS KD Trebnje JSKD OI Trebnje,
ZKD Trebnje

15. 11. sob
22:00

Koncert Psihomodo pop in ostali
Nastop Psihomodo pop, Btk, Krema, Zgrešeni primeri. 
Vstopnice v predprodaji 8 €, na dan prireditve 12 €.

Diskoteka Africa Diskoteka Africa

16. 11. ned
6:00

Planinski pohod Idrija
Idrija – Hleviška planina – Vojsko – Idrija – ogled rudnika živega 
srebra. Lahka pot, traja 4 ure.
Vodniki zbirajo prijave do 13. 11.

Idrija PD Trebnje
031/723 948
041/775 685
www2.arnes.si/~tdoles1/pd 

17. 11. pon
14:00 – 17:00

Svetovalna točka-zaposlitveni kotiček Knjižnica Pavla 
Golie Trebnje

Knjižnica Pavla Golie 
Trebnje

17. 11 pon
17:17

Ura pravljic
Pripovedovalka Mojca Nose.

Knjižnica Pavla 
Golie Trebnje

Knjižnica Pavla Golie 
Trebnje

17. 11 pon
19:00

Literarni večer Feri Lainšček Knjižnica Pavla 
Golie Trebnje

Knjižnica Pavla Golie 
Trebnje

18. 11. tor
17:00 – 19:00

Dober dan, zdravje!
Naredite nekaj za svoje zdravje in se pridružite, ko bodo v 
sodelovanju z Društvom za zdravje srca in ožilja Slovenije izvajali 
brezplačen meritve krvnega sladkorja, holesterola in krvnega tlaka. 

Mercator center 
Trebnje

Mercator center Trebnje

19. 11. sre
18:00

Vodstvo dr. Juterška po razstavi Obrazi Primoža Trubarja Galerija likovnih 
samorastnikov 
Trebnje

Galerija likovnih 
samorastnikov Trebnje

20. 11. čet
17:00

Branje = kul
Konji - veličastne živali.

Knjižnica Pavla 
Golie Trebnje 

Knjižnica Pavla Golie 
Trebnje

21. – 23. 11.
pet – ned 

Trening socialnih veščin
Društvo prijateljev mladine “Jurček” Trebnje organizira
Vikend letovanje “trening socialnih veščin” za srednješolce iz 
občine Trebnje.
-3 - dnevno »vikend letovanje«
-20 mladostnikov iz Občine Trebnje, starih od 14. do 18. let
-od petka zvečer do nedelje popoldne
-20 EUR na osebo
Če želiš en vikend preživeti malce drugače, v družbi svojih vrstnikov 
se prijavi do 15. novembra 2008.

Turistična 
kmetija Obolnar 
pri Čatežu 

Društvo prijateljev mladine 
»Jurček« Trebnje
031/228 514
040/468 741
dpm.jurcek.trebnje@gmail.
com 

21. 11. pet
18:00

Animacijska predstava Čarobni meč
Kako naj Lili bratcu Leonu pojasni skrivnostno moč Ekskaliburja, 
čudežnega meča kralja Arturja, če pa niti zgodovinarji ne vedo, kaj 
je legenda in kaj resnica. Nič lažjega: s čarobnim izrekom se bo 
odpravila na grad čarovnika Merlina, kjer sreča prijaznega zmaja.

Mercator center 
Trebnje

Mercator center Trebnje

21. 11. pet
22:00

Hojladri, v Africo vsi
Mirna Reynolds, Domen Kumer in Pijamas bodo nastopili prvi 
dan vikenda slovenskih izvajalcev.
Vstopnice v predprodaji 5 €, na dan prireditve 6 €.

Diskoteka Africa Diskoteka Africa

22. 11. sob
9:00

Tradicionalni veteranski rokometni turnir
Finalna tekma ob 19:00.

dvorana OŠ 
Trebnje

RK Trimo Trebnje

22. 11. sob
9:00

Državno prvenstvo v taroku
Tarok klub Pik Trebnje vabi na 10. tekmo državnega prvenstva v 
taroku za posameznike. 
Prav tako vsi ljubitelji igre tarok vabljeni, da se včlanite v njihov 
klub. Vsak mesec organizirajo klubski turnir, možna pa je tudi šola 
učenja taroka.

Restavracija 
Galaksija, 
Trebnje

Tarok klub Pik Trebnje
051/321 538

22. 10. sob
10:00 – 14:00

Sladka Mikadomanija-dobrodelna prireditev za otroke
Vabljeni, da se posladkate s čokolado Mikado in se preizkusite v 
zabavni igri s palčkami Mikado. Vsi sodelujoči prejmejo nagrade. 
Z nakupom čokoladic Mikado prispevate v dobrodelni sklad za 
otroke, ki so žrtve nasilja.

Mercator center 
Trebnje

Mercator center Trebnje

22. 11. sob
19:00

Gledališka predstava Primus - prvi mož
Gledališke skupine Osp iz Ospa.

KD Trebnje JSKD OI Trebnje,
ZKD Trebnje

22. 11. sob
19:00

14. prireditev Pesem nas druži OŠ Veliki Gaber KUD Dr. Petra Držaja V. 
Gaber
040/523 282

22. 11. sob
22:00

Hojladri, v Africo vsi
Drugi del vikenda slovenskih glasbenih skupin z Atomik 
harmonik. Vstopnice v predprodaji 5 €, na dan prireditve 6 €.

Diskoteka Africa Diskoteka Africa

23. 11. ned
14:00

Koncert Že PZ KTD Dobrnič KD Dobrnič KTD Dobrnič
041/241 794
ktd-dobrnic@volja.net 

24. 11. pon
14:00 – 17:00

Svetovalna točka-zaposlitveni kotiček Knjižnica Pavla 
Golie Trebnje

Knjižnica Pavla Golie 
Trebnje

24. 11 pon
17:17

Ura pravljic
Pripovedovalka Jerica Črešnar.

Knjižnica Pavla 
Golie Trebnje

Knjižnica Pavla Golie 
Trebnje

25. 11. tor
12:00 – 17:00

Točka vseživljenjskega učenja
Center vseživljenjskega učenja

Knjižnica na 
Mirni

Knjižnica Pavla Golie 
Trebnje

25. 11 tor
17:17

Ura pravljic
Pripovedovalka Jerica Črešnar.

Knjižnica na 
Mirni

Knjižnica Pavla Golie 
Trebnje

25. 11. tor
18:00

Animacijska predstava Zvezdice za tri dobrotnike
Čas je za sporočanje skritih želja trem dobrim možem. Vse želje 
bodo zabeležili, da jih sv. Miklavž, Božiček in dedek Mraz slučajno 
ne bi spregledali.

Mercator center 
Trebnje

Mercator center Trebnje

25. 11. tor
19:00

Dan odprtih vrat
»Prebivalci« z Glavne ceste 14 se predstavijo.

Knjižnica na 
Mirni

Knjižnica Pavla Golie 
Trebnje

28. 11. pet
18:00

Klovnska predstava Sirkec, sirkec
Klovn Zupi v predstavi pokaže otrokom in odraslim nekaj bogatih 
izkušenj, ki si jih je pridobil, ko je še nastopal v cirkusu. Seveda pri 
tem ne gre brez številnih zapletov, komičnih situacij, trikov in 
pomoči otrok.

Mercator center 
Trebnje

Mercator center Trebnje

28. 11. pet
19:00

Koncert Mlademu vinu naproti KD Trebnje Me PZ Društva 
vinogradnikov Trebnje
040/204 702
marjan.krmelj@psckrmelj.si 

28. 11. pet
22:00

Addicted todance
Diskoteka Africa v sodelovanju s Psilon.org in Addicted music 
predstavlja novo nadaljevanje iz serije vrhunskih progressive in 
house dogodkov!

Diskoteka Africa Diskoteka Africa

29. 11. sob
9:00

Seminar za ljudske pevce Trebnje JSKD OI Trebnje,
ZKD Trebnje

9. 11. sob
10:00

Okrasimo Mercatorjevo smrečico
Danes boste z vašimi hišicami, svečkami, zvezdicami z željami za 
sv. Miklavža okrasili Mercatorjevo smrečico.

Mercator center 
Trebnje

Mercator center Trebnje

29. 11. sob
13:30

Prvenstvena kegljaška tekma
2. liga zahod, ženske, Trebnje lI : Kočevje

Kegljišče 
Vodnjak NM

Kegljaški klub Trebnje

29. 11. sob
17:00

Prvenstvena kegljaška tekma
1. B državna liga, ženske
Trebnje I : Miroteks Celje II

Kegljišče 
Vodnjak NM

Kegljaški klub Trebnje

29. 11. sob
19:00

Koncert Že PZ Zimzelen iz Mirna Trebnje JSKD OI Trebnje,
ZKD Trebnje

22. 11. sob
22:00

Koncert Jasmina Stavrosa
V diskoteko Africa se zopet vrača legendarni pevec Jasmin 
Stavros. Vstopnice v predprodaji 8 €, na dan prireditve 12 €.

Diskoteka Africa Diskoteka Africa

30. 11. ned
8:00 – 15:30

Zimska liga v malem nogometu Trebnje
1. kolo

Dvorana OŠ 
Trebnje

ŠD Šentlovrenc
041/757 030
gliha.bojan@siol.net  

30. 11. ned
14:00

Otvoritev razstave 6. Ex Tempore Baragova galerija 
Trebnje

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

30. 11. ned
15:00

Predstava za otroke KD Dobrnič JSKD OI Trebnje,
ZKD Trebnje

Za prijavo na prejemanje obvestil pošljite e-mail na tictrebnje@volja.net z naslo-
vom OBVEŠČANJE.
Prireditelji si pridržujejo pravico do sprememb.
Info: TIC Trebnje, 07/30 44 717,  tictrebnje@volja.net

NAPOVEDNIK PRIREDITEV

Datum Prireditev Lokacija      Organizator

Povejte vsem dragim,
da nisem šla tja, kjer listje odpada!

Še vedno sem z vami, še vedno vas ljubim, 
nekoč bomo skupaj kakor takrat …

ZAHVALA
                                                                  

Tiho in skromno, kot je bilo njeno življenje, 
je v 96. letu odšla h Gospodu draga mama,

stara mama in prababica

Jožefa Smolič
roj. Pate, Janezova mama z Vrhtrebnjega

Iskrena hvala vsem, ki ste našo mamo v tako velikem številu pospremili na zadnji 
poti, nam izrekli sožalje, darovali cvetje in sveče in namenili dar za sv. maše. 

Posebna zahvala gospodu župniku Milošu Koširju za darovano mašo zadušnico in 
cerkveni obred slovesa. Hvala zdravnikom in patronažni sestri ZD Trebnje, ki so ji 
lajšali starostne tegobe. Zahvala gre tudi sosedu Alojzu Glihi, ki je lepo opisal njeno 
življenjsko pot in se od nje poslovil v imenu vaščanov in članov PGD Vrhtrebnje ter 

Raglam za prelepo zapete žalostinke.
Vsem imenovanim in neimenovanim še enkrat hvala za vse molitve in lepe misli, ki 

so bile in še bodo namenjene naši ljubi mami.

Sinova Janez in Stane ter snaha Mici z družinami
Vrhtrebnje, 6. 11. 2008
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WON  HWA  DO
Won Hwa Do (WHD) je mehka bo-
rilna veščina, ki prihaja iz Južne Ko-
reje, in je relativno mlada veščina, saj 
je uradno utemeljena leta 1972. Pred 
tem je Veliki mojster Han Bong Ki, ki 
velja za utemeljitelja WHD-ja, več let 
sodeloval z vrsto mojstrov različnih 
borilnih veščin. Skupaj so proučevali 
in raziskovali prednosti ter slabosti le-teh. Razvili so edinstveno in 
kompleksno borilno veščino. Njeno ime je sestavljeno iz besed, ki 
opisujejo njene glavne značilnosti.
WON pomeni krog. Krog ali bolje rečeno krogla je osnova te vešči-
ne.
HWA pomeni harmonija. Harmonija s samim seboj (povezanost ter 
skladnost telesa, duha in uma) in harmonija s partnerjem oz. partner-
ji (v borbi in v življenju nasploh).
DO pomeni pot, modrost.
Pri notranjih borilnih veščinah (NBV) je poleg borilne spretnosti zelo 
pomembno področje dolgoročnega zdravja, saj je zdravje in duševno 
počutje primarnega pomena, borilne spretnosti pa so stranski, prak-
tični proizvod. Bistvo NBV je v razvoju življenjske enegije, krepitvi 
zdravja in umiritvi uma. Če vadba ali katerokoli drugo početje škodu-
je telesu ali umu, se mora le-to opustiti. Zato so vaje mehke in telesu 
prijazne. Edino načelo WHD-ja je sprejem in oddaja energije. To po-
meni, da je repertoar tehnik praktično neomejen. Tehnike se izvaja 
stoje, v zraku, v klinču, potem so tu meti, ključi, vzvodi, sledijo vaje za 
gibčnost, motoriko itd., pa tudi akupresura in elementi joge.

Po načelih jin-janga je glavni princip WHD-ja sprejemanje (obram-
ba) in oddajanje (napad) energije. Zato se lahko to veščino opredeli 
kot obrambno-napadalno veščino. Takšno gibanje omogoča le kro-
žno gibanje, ki je najpomembnejša značilnost WHD-ja. Poleg tega 
omogoča izredno hitrost, saj obrambo in napad predstavlja le en gib. 
Krožno gibanje dovoljuje tudi sprejemanje energije brez uporabe 
moči in odpora. Zato se pri WHD-ju ne zanašamo na moč, temveč 
na izurjenost, gibčnost, mehkobo, iznajdljivost in prilagajanje naspro-
tniku. Nasprotnika se pravzaprav smatra za partnerja, s katerim pa ne 
tekmujemo. Tekmujemo le sami s sabo. Partnerju se poizkuša prila-
goditi ne glede na njegov slog. S partnerjem torej poizkušamo vzpo-
staviti harmonijo. To je možno le, če je posameznik dobro natreniran 
– fi zično, duševno in kar WHD poudarja, tudi umsko. Le tako se lah-
ko razvijamo kot celota, kar je glavni cilj WHD-ja. To pomeni, da stre-
mimo k samoharmoniji, ki pa jo želimo prenesti tudi izven telovadni-
ce. Posledica je, da se wonhwadoisti trudimo gojiti odprt in pozitiven 
odnos do vseh stvari.

Zoran Žabkar

Vadba poteka v telovadnici CIK-a ob sobotah od 19. do 20. ure.

Smučarsko društvo Trimo Trebnje
S prihajajočo zimo se stopnjuje-
jo aktivnosti Smučarskega dru-
štva Trimo Trebnje. Društvo 
vključuje tekmovalno FIS sku-
pino, množični smučarski pod-
mladek, organiziran v Alpski šoli in dejavnosti, povezane z rekreativnimi 
smučarji, ki so člani in hkrati podporniki društva. V letu 2008 je potekel 
mandat staremu vodstvu. Na skupščini društva v septembru je bil izvoljen 
nov upravni odbor kluba ter nov predsednik Igor Kržan. Na skupščini je bil 
predstavljen in potrjen program dela selekcij za prihajajočo sezono. Klub 
trenutno šteje preko 50 članov. Od tega v sezoni 2008/2009 tekmovalna 
mladinska sekcija šteje dve mladinki in enega mladinca, ki sodijo v sloven-
ski vrh. V alpsko šolo pa so vključeni otroci od 5 do 12 let starosti.  V naj-
mlajših selekcijah je cilj promovirati alpsko smučanje, kar predstavlja zdrav 
način življenja, vpliv na razvoj otrok, pomoč pri razvijanju delovnih navad, 
čut za odgovornost in samostojnost. V sklopu Alpske šole se izvajajo pri-
pravljalni »suhi« treningi 2-krat tedensko, v času zime pa je organiziranih za 
najmlajše preko 20 smučarskih dni, predvsem na slovenskih smučiščih. 
Otroke teh sekcij se postopno uvaja v tudi v tekmovalnost.
Od tekmovalne sekcije se pričakuje nadaljevanje odličnih rezultatov, ki so 
jih člani kluba že dosegali do sedaj na državnih in tudi na mednarodnih FIS 
tekmah po Evropi. Tekmovalna sekcija ima v sezoni preko 160 smučarskih 
dni. Organizacija ustreznega nivoja treningov je fi nančno velik zalogaj, tako 
da znaten del stroška še vedno nosijo starši otrok tekmovalne sekcije.
Tudi v letošnji sezoni je planirana organizacija smučarskega tečaja za naj-
mlajše, seveda če bodo snežni pogoji to omogočali. Podrobnejše informaci-
je bodo objavljene naknadno, tudi na spletni strani smučarskega društva. Ta 
je v pripravi in bo zaživela v letošnjem letu (www.trimoskiteam.si).
29. in 30. novembra pa društvo pripravlja tradicionalni smučarski sejem, na 
katerem bo organizirana komisijska prodaja rabljene smučarske opreme ter 
prodaja nove. Tokrat bo sejem na novi lokaciji in sicer pred Mercator cen-
trom v Trebnjem.

Kje in kako si začel svojo športno pot?
Moja športna pot se je šele dobro začela. 
S športom sem se že od malega rad 
ukvarjal, a zgolj rekreativno. Ob koncu 
srednje šole pa sem se odločil, da študij 
nadaljujem na Fakulteti za šport. Sedaj 
obiskujem 3. letnik univerzitetnega pro-
grama športna vzgoja in sicer sem usmer-
jevalec športnega treniranja pri predme-
tu teorija in metodika nogometa. 
Večino prostega časa torej posvečaš 
nogometu?
Res je. Zelo rad prebiram novice in za-
nimivosti s področja nogometa, pogle-
dam kakšno tekmo, še rajši pa grem s prijatelji na igrišče. Poleg tega se 
v sklopu fakultete šolam za trenerja nogometa. Že sedaj pa nabiram 
prakso pri domačem klubu. Pri NK Mirna sem namreč trener selek-
cije U-8 (mlajši od 8 let).
Ali so že kakšni vidni uspehi dela z mladimi?
Uspeh je pravzaprav že to, da se čedalje več mladih odloča za trenira-
nje, vsako leto imamo več mladih nogometašev. Mladi so motorično 
izjemno dovzetni, tako da je napredek viden že po nekaj treningih. 
Kolikokrat tedensko pa imajo tako mladi treninge?
Poleti smo imeli po trikrat, sedaj pa jih imamo dvakrat tedensko. 
Kakšni so tvoji načrti za prihodnost?
Želim si čimprej uspešno zaključiti študij in pridobiti ustrezne licence 
za delo na področju nogometa. Namen imam opraviti tudi sodniški 
tečaj in pridobiti sodniško licenco. Še naprej pa bom z veseljem delo-
val tudi v domačem nogometnem klubu.

Matjaž Ožek


