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Spoštovane občanke in občani čudovite občine 
Trebnje!
Glede na stanje v naši družbi se danes mar-
sikdo znajde v težki situaciji. Zato je še kako 
pomembno, da gledamo na svet in dogajanja 
okoli nas s pozitivne strani. Tudi dogodki, ki jih 
imamo sicer za nesrečne, imajo v naših življe-
njih določen pomen in v vsakem slabem se najde 
tudi kaj dobrega. Ljudje si moramo v teh časih 
med seboj pomagati in podpirati drug drugega. 
Poletje je za nami in znova so se odprla šolska 
vrata. Prvošolce smo kot pretekla tri leta tudi 
letos obdarili s knjigo, in sicer z Jurijem Mu-
rijem Toneta Pavčka. Slikarka Maja Kastelic 
je za posvetilo prispevala prikupno ilustracijo, 
jaz pa spodbudni tekst. Vsem šolarjem, dijakom 
in študentom želim plodno leto novih znanj in 
spoznanj, veliko na novo odkritih talentov in 
seveda dobrih prijateljev.
V petek, 7. septembra, sem priredil še sprejem 
za zlate maturante. Vsem še enkrat iskreno 
čestitam in jim želim veliko uspehov tako pri 
študiju kakor tudi v življenju nasploh. Seveda 
smo si različni med seboj in imamo različne ta-
lente, vendar je veliko odvisno tudi od staršev 
in učiteljev oz. od tega, ali znamo mladim lju-
dem dati spodbudo in v njih vzbuditi željo po 
znanju.

7. septembra leta 2002 je Generalna skupščina 
ZN določila 21. september za dan miru, nena-
silja in pomiritve. Podajmo si roke v znak spo-
štovanja in sodelovanja!
Projekti v občini Trebnje sicer tečejo po načrtih. 
Dela pri Mercator centru Trebnje se končujejo, 
ravno tako izgradnja obvoznice. Po vsej ver-
jetnosti bo otvoritev 5. oktobra. Na gradnjo se 
pripravlja tudi podjetje Hofer.
Gradnja širokopasovnega omrežja bo zaključe-
na do novega leta. Če opazite kakšno pomanj-
kljivost pri gradnji, nas opozorite. Še vedno 
pa se lahko prijavite za priklop, ki znaša 194 
evrov. To pa ne pomeni, da se morate vezati na 
naročnino – to, ali se boste priključili, je vaša 
odločitev. Verjetno pa nikoli več ne bo možno 
tako ugodno izvesti omarice in priključnega  
mesta.
Zaključili smo dva projekta izgradnje ko-
munalne infrastrukture, in sicer kanalizacijo 
Štefan–Velika Loka in kanalizacijo Studenec. 
Zaključujemo tudi izgradnjo vodovoda Marti-
nja vas–Medvedjek. Obnavljamo ceste na več 
odsekih, na primer proti Grmadi in v KS Sela 
pri Šumberku. Podpisana je pogodba za gradnjo 
mostu v KS Dobrnič. Tudi v romskem naselju se 
gradi cestno infrastrukturo z evropskimi sred-
stvi, načrtujemo pa tudi gradnjo čistilne napra-

ve, ki bo služila vsem krajanom KS Račje selo.
Še bi lahko našteval, vendar bodo podrobnejša 
poročila o delih podali moji sodelavci. Žalosti 
me, ker je uradnik, ki sem ga pooblastil za izda-
janje odločb za subvencioniranje dovoza pitne 
vode, skoraj vse prosilce zavrnil kljub pravil-
niku in pozitivnemu mnenju Ministrstva za 
pravosodje RS. To bomo poskušali urediti v 
najkrajšem možnem času.
Želim vam veselo in bogato jesen, polno opti-
mizma, ki naj nas vse skupaj drži pokonci.
Lepo pozdravljeni.

Vaš župan Alojzij Kastelic

Ta teden odprli  
4 gradbišča
Lahko rečem, da vsa dela na cestni infra-
strukturi tečejo po načrtih. V četrtek so za-
čeli z deli na največjem posegu na lokalnih 
cestah, na odseku Trebnje–Grmada. V dolži-
ni približno 450 m bo v roku enega meseca 
in pol stekel promet po sodobni 5,5 m široki 
cesti.
Zapora bo v prvi fazi trajala približno 14 dni 
in občasno kasneje ob izvedbi asfaltnih del. 
Vse občane prosim za razumevanje. 

Hvala lastnikom parcel ob trasi za korek-
tno sodelovanje pri odstopu zemljišč.
Na relacijah Selce–Babna Gora, Artmanja 
vas–Vrbovec, Sela Šumberk–Orlaka so z deli 

pričeli ta teden in bodo predvidoma konča-
na do 12. oktobra. Tudi most na relaciji Vr-
bovec–Podlipa bo zgrajen v letošnjem letu. 
Izvajalec izgradnje mostu je že izbran, to je 
CGP Novo mesto.

Romsko naselje
V polnem zamahu je tudi izgradnja cestne 
infrastrukture v romskem naselju. Ta dela 
bodo končana predvidoma v roku enega me-
seca in pol. Istočasno pa tečejo aktivnosti za 
odkup potrebnih zemljišč.Najbolj pomemb-
no pa je to, da smo pridobili sredstva za 
zgoraj navedene projekte skoraj v celoti od 
države oz. od Evropske unije (približno 800 

Uredništvo: Glasilo občanov občine Trebnje, Goliev trg 4, 
8210 Trebnje
Ustanovitelj in izdajatelj: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 
8210 Trebnje
Odgovorna urednica: Mojca Smolič 
Uredniški svet: Jože Grozde, Vida Hočevar, Štefan Kamin, 
Leon Lobe, Gorazd Marinček, Mojca Smolič, mag. Igor 
Teršar, Ivanka Višček, Nino Zajc   

Lektorica: Marjeta Kmetič
Grafična realizacija: Present, d. o. o., Ljubljana 
Naklada: 3.900 izvodov, ki se razdelijo brezplačno vsem go-
spodinjstvom in podjetjem v občini Trebnje. 
Uredništvo si pridržuje pravico do objave, neobjave, del-
ne objave ali krajšanja nenaročenih prispevkov v skladu s 
prostorskimi možnostmi in uredniško politiko. Priporoča-
mo, da posamezni prispevki naj ne obsegajo več kot 1.000 
znakov s presledki ter fotografijo v formatu JPG ali po-
dobno. Fotografij, pripetih v programu Word, zaradi slabe 
resolucije ne bomo objavili. Prispevki političnih strank in 
neodvisnih list ne smejo presegati 750 znakov s presledki. 
Prispevkov, ki ne bodo podpisani s polnimi imeni avtorjev, 
ne bomo objavili. Uredništvo si pridržuje tudi pravico, da 
neprimerne in žaljive vsebine ne objavi. V Glasilu občanov 
se brezplačno objavi osmrtnica ali zahvala ob smrti za po-
kojnimi občankami ali občani občine Trebnje. Spominskih 

objav ob obletnicah smrti se ne objavlja. V Glasilu obča-
nov se proti plačilu v skladu s sprejetim cenikom objavljajo 
tudi oglasi, ki so pripravljeni za tisk, torej oblikovani in v 
primernih formatih: PDF v kakovosti za tisk in CMYK-
-formatu. Če kakovost ni ustrezna, se objava oglasa zavrne. 
Naročnik oglasa je dolžan spoštovati avtorske pravice glede 
uporabe fotografij in tekstov v oglasnih sporočilih. Oglasi 
niso lektorirani. 
Prispevke lahko pošljete po elektronski pošti na naslov: 
glasilo.obcanov@trebnje.si ali jih v elektronski obliki (CD, 
DVD, USB) oddate v poštni nabiralnik uredništva na na-
slovu: Glasilo občanov, Goliev trg 4, 8210 Trebnje (prvi 
vhod desno, za občinsko stavbo). 
Rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko je četrtek, 
4. oktober 2012. Prispevki, ki bodo prispeli po tem datumu, 
bodo objavljeni v naslednji številki, če bodo še aktualni.

občanov občine Trebnje  

Eno je sprejeti svojo usodo, drugo pa vdati se 
vanjo!

Gradbišče - Grmada
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Meta Gaj, višja referentka III na 
Oddelku za okolje in prostor
E-naslov: meta.gaj@trebnje.si

Po izobrazbi sem inženirka geodezije, po-
klicno pot pa sem pričela v letu 1990 s pri-
pravništvom na Geodetski upravi Vrhnika in 
jo nadaljevala na Geodetski upravi Rakek. S 
privatizacijo geodetske službe sem se zaposli-
la v geodetskem podjetju v Ljubljani in zatem 
v projektivnem podjetju v Novem mestu.
Od leta 2001 sem zaposlena v Občinski 
upravi Občine Trebnje na Oddelku za oko-
lje in prostor, kjer opravljam delovne naloge 
z različnih področij, od katerih so trenutno 
najbolj aktualne: 

– izdelava potrdil o namenski rabi zemljišča 
– veljavno stanje;

– izdelava dokazil o namenski rabi zemljišča 
– preteklo stanje (na podlagi novega letos 
sprejetega Zakona o uravnoteženju javnih 
financ (Uradni list RS, št. 40/12));

– preimenovanje ulic, trgov in naselij;
– spremembe oziroma uskladitev občinske 

meje; 
– področje plakatiranja in turistične ter dru-

ge obvestilne signalizacije – odlok je že 
sprejet, v pripravi je pravilnik.

Ker sem bila vse do letošnjega aprila tudi re-
ferentka za stanovanjsko področje (neprofitna 
stanovanja, garaže in poslovni prostori), naj še 
podam informacijo, da je za to področje sedaj 

pristojen Oddelek za družbene dejavnosti.
Pester nabor skozi leta pridobljenih delovnih 
izkušenj in delo na raznovrstnih področjih 
sta mi pomagala pridobiti sposobnost videti 
zadeve »izza«, lahko pa tudi rečem, da imam 
svojstven pristop do dela in tudi do življenja 
nasploh.

Cecilija Kastelic, višja svetovalka
E-naslov: cecilija.kastelic@trebnje.si

Sem diplomantka Ekonomske fakultete 
Univerze v Ljubljani in zaposlena v Občin-
ski upravi Občine Trebnje od 1. junija kot 
višja svetovalka za nadzor investicij in prora-
čuna v Pisarni župana.
Moje delovno področje obsega naslednje na-
loge: 
– načrtovanje, vrednotenje, določitev metod 

in tehnike ciljev notranjega nadzora;
– izvajanje občasnega nadzora in notranje 

kontrole nad finančnim poslovanjem ob-
čine;

– kontrola izvajanja finančnega dela odlokov 
in drugih aktov;

– nadzor nad izvajanjem dela in programov 
v občinski upravi;

– izdelava notranjih poročil in priporočil za 
izboljšanje poslovanja;

– priprava in izdelava analiz oz. poročil s po-
dročja javnih financ;

– sodelovanje pri pripravi proračuna;
– delo z občinskim svetom in drugimi orga-

ni občine;
– svetovanje s področja finančnega poslova-

nja občine in drugih proračunskih uporab-
nikov;

– izvajanje nalog s področja javnih naročil;
– vodenje upravnih postopkov na prvi sto-

pnji v povezavi z navedenimi nalogami.
Imam dolgoletne delovne izkušnje, ki sem si 
jih pridobila na komercialnem in računovod-
skem področju v gospodarstvu in negospo-

darstvu. Največ znanja in izkušenj sem si pri-
dobila v prejšnji službi, kjer sem podrobneje 
spoznala dela in naloge lokalne samouprave. 
Pridobila sem si tudi certifikat in diplomo za 
preizkušenega računovodjo javnega sektor-
ja pri Chartered Institute of Public Finance 
and Accountancy (CIPFA) iz Velike Britani-
je. Dana mi je bila tudi možnost udeležbe na 
letni tematski konferenci z naslovom Med-
narodni trendi pri reformah računovodstva v 
javnem sektorju, ki jo je CIPFA organizirala 
v sodelovanju s Centrom za razvoj financ v 
Sloveniji. Le-ta mi je dala možnost širšega 
videnja vloge računovodstva v javnem sektor-
ju, zlasti v obdobju po finančni krizi, hkrati 
sem se seznanila z razvojem v zadnjih letih ter 
sodelovala v razpravi o izkušnjah oblikovanja 
reform računovodstva v javnem sektorju.
Moj moto pri delu je odličnost, za dosego 
le-te pa moraš imeti svoje delo rad. Zahteva 
potrpljenje in vztrajnost. Vsaka pot k zasta-
vljenim ciljem pa potrebuje svoj čas in kadar 
je cilj odličnost, je rezultat uspeh. 

000 evrov). Da vsi ti projekti in še nekateri, 
ki niso navedeni, nemoteno tečejo, so poskr-
beli sodelavci z Oddelka za okolje in prostor 
ter direktor občinske uprave.

Težave pri obnovi poškodovanih 
cest ob izgradnji avtoceste
Na tem področju pa smo naleteli na velike 
težave. Sedaj je podpisana že tretja pogodba s 
CPL Ljubljana, pa tudi to podjetje bo verje-
tno šlo v stečaj, tako da ne vemo zagotovo, ali 

bodo pričeli s sanacijo. V primeru, da bo po-
trebno razpis za izvedbo del ponoviti, bo iz-
vajalec po vsej verjetnosti CGP Novo mesto.
Na vodstvo naše občine padajo zaradi tega 
očitki, a jih v celoti zavračam. Opravljenih 
je bilo več kot 10 razgovorov in usklajevanj 
z DARS-om, pa tudi denarna sredstva za sa-
nacijo cestišč so zagotovljena. Upamo, da se 
bo ta zapletena situacija kmalu razrešila, če 
ne prej, pa v prihodnjem letu.

Priključek
Izgradnja priključka s hitre ceste na rondo 
teče po planu. Do konca septembra bo ta 
projekt zaključen. Promet po njem bo stekel 
5. oktobra. Ta projekt je v občini največji in 
najpomembnejši. Zahvala gre tudi izvajalcu 
del CGP Novo mesto, saj vsa dela tečejo po 
planu. Čaka  pa  nas tudi ureditev središč 4 
rondojev. Za ureditev prvega v Trebnjem (pri 
Mercator centru Trebnje) smo se dogovorili 

z našim največjim in najbolj reprezentativ-
nim podjetjem, s Trimom Trebnje.

Prometna varnost
Nekaj več pa moramo narediti na področju 
prometne varnosti (preventive, izobraževa-
nja). S predstavniki Direkcije za ceste RS 
je bila izvedena analiza varnosti prehodov 
od Štefana do novozgrajenega rondoja. Na 
osnovi ugotovitev analize bomo odpravi-
li pomanjkljivosti. Da bi povečali varnost,  
so ta teden zagorela tudi prva osvetljevalna 
očesa na prehodu za pešče pod OŠ Trebnje. 
V kolikor se bo to izkazalo za dobro prakso, 
bomo tako opremili še kar nekaj prehodov 
v prihodnjem letu. Kot predsednik Sveta za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu se 
bom prizadeval, da bi na tem področju nare-
dili nekaj več, kot je bilo narejenega do sedaj.

Podžupan Silvester Prpar
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Upravna enota Trebnje obvešča svoje 
stranke, pridelovalce grozdja in vina, da so 
v skladu s 17. členom Pravilnika o registru 
pridelovalcev grozdja in vina (Uradni list 
RS, št. 16/2007 in 62/2009, v nadaljevanju: 
Pravilnik) dolžni do 7.9.2012 upravni enoti 
prijaviti zaloge vina na dan 31. julij v letu 
prijave. Prijavo so dolžni oddati pridelo-
valci, ki so vpisani v register pridelovalcev 
grozdja in vina in prijavljajo pridelek vina. 
Prijava se vloži na predpisanem obrazcu, 

ki je dostopen na spletni strani e-uprave: 
http://e-uprava.gov.si/storitve/pridobi-
Vlogo.esju?id=1428 in na sedežu upravne 
enote.
Prav tako je pridelovalec dolžan v skladu s 
Pravilnikom tukajšnji upravni enoti:
•	 vsako leto, najkasneje do 20. novembra, 

prijaviti pridelek grozdja, mošta, vina 
oziroma drugih proizvodov, če obdeluje 
0,1 ha ali več vinogradov ali če te pri-
delke oziroma proizvode trži ali če je 

uveljavljal podporo za prestrukturiranje 
vinograda,

•	 v roku 30 dni po izvedeni prodaji oziro-
ma nakupu pridelkov oziroma proizvo-
dov prijaviti prodajo oziroma  nakup teh 
pridelkov oziroma proizvodov (samo-
stojni podjetniki in pravne osebe),

•	 prijavljati vse nastale spremembe vpisa-
nih podatkov v 30 dneh od nastale spre-
membe.

Obvestilo za pridelovalce grozdja in vina o prijavi zalog vina

V Uradnem listu št. 57/2012 je bil obja-
vljen Zakon o spremembah in dopolni-
tvah Zakona o graditvi objektov (ZGO-
-1D), ki je začel veljati z dnem 28.7.2012. 
S spremembami ZGO se bodo pospešili 
in skrajšali postopki s področja graditve, 
na ta način pa bodo  postopki pridobitve 
gradbenega in uporabnega dovoljenja ce-
nejši in hitrejši.
Med poglavitne rešitve ZGO-1D sodi 
ukinitev obvezne pridobitve projektnih 
pogojev, saj je potrebno k projektu za 
pridobitev gradbenega dovoljenja prido-
biti le soglasje pristojnega soglasodajalca. 
Investitor jih sicer pred začetkom izdelo-
vanja projekta za pridobitev gradbenega 
dovoljenja lahko pridobi, vendar niso več 
obvezni. Roki za pridobitev projektnih 
pogojev oziroma soglasij so po novi zako-
nodaji krajši. Če pristojni soglasodajalec 
projektnih pogojev oziroma soglasja ne 
izda v določenem roku, se šteje, da je le-
-to izdano. 
Revizija projektne dokumentacije se 
opravi, če tako zahteva investitor, sicer le-
-ta ni več obvezna. Gradbenega dovolje-
nja za spremembo namembnosti ni treba 
pridobiti, če se namembnost spreminja v 

nezahtevnih objektih in enostanovanjskih 
stavbah, prav tako uporabno dovoljenje ni 
potrebno za začetek uporabe enostavnega 
in nezahtevnega objekta ter enostano-
vanjske stavbe. Na zahtevo investitorja se 
lahko izda uporabno dovoljenje tudi za 
enostanovanjsko stavbo. S spremenjeno 
določbo zakona se izda gradbeno dovo-
ljenje za gradnjo nezahtevnega objekta v 
skrajšanem ugotovitvenem postopku, če 
iz prikaza lege objekta na zemljišču izha-
ja, da je oddaljenost objekta od meje sose-
dnjih zemljišč najmanj tri metre.
Spreminjajo se nekatera pravila glede 
sodelovanja stranskih udeležencev v po-
stopku izdaje gradbenega dovoljenja. 
Tako se spreminja člen zakona, ki je dolo-
čal, da upravni organ povabi stranke, da se 
seznanijo z nameravano gradnjo in da se 
o njej izrečejo na obravnavi, saj po novem 
ustna obravnava ni več obvezna. Vzpo-
stavlja se fikcija vročitve vabil in odločb 
v postopkih izdaje gradbenih dovoljenj z 
objavo na oglasni deski in spletnih stra-
neh stranskim udeležencem, katerim vro-
čitve po določilih ZUP ni mogoče opra-
viti. Če investitor z lastnikom zemljišča 
sklene pogodbo s katero izkazuje pravico 

graditi, se šteje, da se ti stranski udeležen-
ci strinjajo z gradnjo in se jim gradbeno 
dovoljenje le vroči. Odpravlja se zahteva 
po overovitvi pisnih izjav stranskih ude-
ležencev.
Spremembe zakona omogočajo gradnjo 
stavb, ki omogoča samooskrbo objekta in 
sledi napredku tehnike v primeru kadar 
komunalna oprema še ni zgrajena, saj lahko 
investitor ne glede na določbe prostorskega 
akta zagotovi minimalno komunalno oskr-
bo tudi na način, ki omogoča samooskrbo 
le-tega. Dodan je tudi nov odstavek, ki do-
loča, da v primeru, če prostorski akt zahteva 
obvezno priključitev objekta na komunalno 
opremo, ki pa še ni zgrajena, se šteje, da je 
pogoj minimalne komunalne oskrbe izpol-
njen tudi, če je v projektni dokumentaciji 
predviden alternativni način, ki omogoča 
samooskrbo objekta in izkazuje zadnje sta-
nje gradbene tehnike.
Novela zakona v 30. členu določa, da se po-
stopki, začeti pred uveljavitvijo tega zako-
na, končajo po določbah tega zakona. Roki 
za izdajo projektnih pogojev in soglasij v 
postopkih, začetih pred uveljavitvijo tega 
zakona, pa začnejo teči z dnem uveljavitve 
tega zakona.

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o graditvi 
objektov (ZGO-1D)

V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 
58/2012 z dne 31. 7. 2012, je bil objavljen 
Zakon o spremembah in dopolnitvi Zako-
na o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-D), ki bo 
začel veljati dne 15.8.2012. S spremembo 
zakona se znižuje/odpravlja odškodnina 

zaradi spremembe namembnosti kmetij-
skih zemljišč.
Bistvene novosti ZKZ-D so: 
•	 ukinja se odškodnina za zemljišča, ki 

imajo boniteto nižjo od 51,
•	 višina odškodnine bo odvisna od tlorisa 

objekta in ne več od celotnega zemljišča,
•	 odškodnina za spremembo namembno-

sti kmetijskih zemljišč se ne odmeri v 
postopkih izdaje dovoljenja za gradnjo, 
ki se nanašajo na:
– rekonstrukcijo ali odstranitve objektov 

Zakon o spremembah in dopolnitvi zakona o kmetijskih 
zemljiščih (ZKZ-D)
(odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč - znižanje, ukinitev)
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po predpisih, ki urejajo graditev objek-
tov, 

– gradnje nezahtevnih objektov po pred-
pisih, ki ureja vrste objektov glede na 
zahtevnost,

– spremembo namembnosti objektov po 
predpisih, ki urejajo graditev objektov,

– nadzidavo objektov po predpisih, ki 
urejajo graditev objektov,

– gradnjo kmetijskih objektov, ki so po 
predpisih o uvedbi in uporabi enotne 
klasifikacije vrst objektov in določitvi 
objektov državnega pomena uvrščeni 

v skupino nestanovanjskih kmetijskih 
stavb,

– gradnjo gradbenih inženirskih objek-
tov, ki so po predpisih o uvedbi in upo-
rabi enotne klasifikacije vrst objektov 
in določitvi objektov državnega po-
mena uvrščeni v skupino cevovodov, 
komunikacijskih omrežij in elektroe-
nergetskih vodov. 

V prehodnih določbah (7. člen) je tudi do-
ločeno, da ima investitor, ki je plačal od-
škodnino zaradi spremembe namembnosti 
na podlagi Zakona o kmetijskih zemljiščih 

(Uradni list RS, št. 71/11 - uradno preči-
ščeno besedilo), pravico do vračila plačane 
odškodnine, če na podlagi tega zakona ne 
bi bil zavezan za plačilo odškodnine, ali 
vračila razlike med plačano odškodnino in 
odškodnino na podlagi tega zakona, če bi 
bil na podlagi tega zakona zavezan za pla-
čilo odškodnine v nižjem znesku. Investitor 
lahko zahtevo za vračilo tega zneska vloži 
v roku 6 (šestih) mesecev od uveljavitve 
tega zakona.

Občina je na spomladanskem vladnem raz-
pisu za ureditev romskih naselij pridobila dr-
žavna sredstva za ureditev cestnega omrežja 
in razsvetljave ter odkup zemljišč v romskem 
naselju Hudeje v višini dobrih 450.000 EUR.  
Konec avgusta je izvajalec Komunalne gra-
dnje iz Grosupljega pričel z gradbenimi deli. 
Dela, ki tečejo po planu, bodo dokončana do 
sredine oktobra. Paralelno potekajo tudi ak-
tivnosti za odkup zemljišč. Na tej osnovi bo 
možna dokončna ureditev naselja.

Rekonstrukcija ceste Trebnje–
Grmada–Dobrnič

V začetku septembra se je pričela rekon-
strukcija ceste Trebnje–Grmada v dolžini 
440 m od podvoza pod avtocesto v klanec 
proti Grmadi. Vrednost del je slabih 170.000 
EUR. Izvajalec Rekon, d. o. o., bo celoten 
odsek ceste razširil, prilagodil vertikalni in 
horizontalni potek ter uredil odvodnjavanje. 
Dela bodo končana v začetku oktobra. V tem 
času bo na odseku popolna zapora prometa. 
Obvoz za prebivalce Grmade bo prek Repč.
Gre za prvo etapo ureditve celotnega odseka 
lokalne ceste Trebnje–Dobrnič, ki se bo po 
etapah izvedla v naslednjih letih. Ocenjena 
vrednost del na celotnem odseku znaša 2 
milijona EUR. Bodoči odsek se bo pričel na 
novem križišču pri bencinskem servisu na 
dosedanji hitri cesti, pri Dobrniču pa navezal 
na bodočo povezovalno cesto (v pristojnosti 
Direkcije Republike Slovenije za ceste), ki 
bo preusmerila tranzitni promet Pluska–Žu-
žemberk mimo centra naselja Dobrnič. 

Investicijska vzdrževalna dela 
na lokalnih cestah

Do sredine oktobra bo izvajalec CGP, d. d., 
v okviru investicijskih vzdrževalnih del ob-
novil odseke lokalnih cest: Sela pri Šumber-
ku–Orlaka (širine 3,50 m in dolžine 1500 

m), Artmanja vas–Rdeči Kal (širine 5 m in 
dolžine 1000 m) ter Mala vas–Selca–Babna 
Gora. Na navedenih odsekih se bo saniralo 
nenosilne dele cestišča, uredilo odvodnja-
vanje ter preplastilo vozišče. Vrednost del je 
dobrih 163.000 EUR. 
Isti izvajalec bo v enakem roku tudi zgradil 
nov most na lokalni cesti prek potoka Žibr-
ščica v Vrbovcu. Vrednost teh del je 34.645 
EUR.

Gradnja navezave Mirnske 
doline na avtocesto

DARS oz. zanj izvajalec CGP, d. d., v teh 
dneh vendarle končuje izgradnjo povezave 
stare hitre ceste prek Temenice in železnice 
mimo Mercator centra Trebnje z obstoječo 
državno cesto proti Mirni oz., kot se odsek 
uradno imenuje, navezave Mirnske doline 
na avtocesto. Le-ta bo bistveno razbreme-
nila center Trebnjega tranzitnega prometa 
in prek novega krožišča pri Mercator centru 
Trebnje olajšala dostop do obrtne in indu-
strijske cone ter do ceste proti Mirni.
V sklopu gradnje občina sofinancira izgra-
dnjo hodnika za pešce, kolesarske steze in 
cestno razsvetljavo, za kar imamo v letošnjem 
proračunu zagotovljenih 232.000 EUR. 
Otvoritev dolgo pričakovane nove povezave 
bo predvidoma 5. oktobra.

Primarna kanalizacija Štefan–
Velika Loka

V juliju so bila gradbena dela, ki so se začela 
v februarju, v pogodbenem roku zaključena. 
Po tehničnem pregledu, ki bo predvidoma v 
septembru, bo izdano tudi uporabno dovo-
ljenje. Dokončani primarni fekalni kanal bo 
omogočil takojšen priklop obrata TPV in 
žage KZ Trebnje v Veliki Loki, v nadaljeva-
nju pa prek naknadno zgrajenih sekundarnih 
omrežij priklop posameznih naselij v dolini 
Temenice.

Sekundarna kanalizacija 
Studenec

Dela na fekalni in delno meteorni kanaliza-
ciji so bila zaključena v pogodbenem roku v 
juliju. Da bi se izognili kasnejšim posegom, 
so paralelno izvedli tudi napeljavo za optično 
omrežje. Po končanem tehničnem pregledu 
in pridobljenem uporabnem dovoljenju bo 
omogočen tudi priklop objektov na kanali-
zacijo prek individualnih priključkov. Mo-
žnost priključitve imajo vsi objekti v zaselku 
Studenec, vključno z objektoma na Rožnem 
Vrhu, vendar je način s prečrpavanjem ce-
novno manj ugoden.

Obvestilo o javnem razpisu 
za dodelitev štipendij 
Občine Trebnje za dijake in 
študente za šolsko oziroma 
študijsko leto 2012/2013

Občina Trebnje je na podlagi Pravil-
nika o podeljevanju štipendij Občine 
Trebnje (Ur.l. RS, št. 112/08, 63/09, 
64/11) in Odloka o proračunu Obči-
ne Trebnje za leto 2012 (Ur.l. RS, št. 
14/12) 24. 8. 2012 na svoji spletni stra-
ni http://www.trebnje.si objavila Javni 
razpis za dodelitev štipendij Občine 
Trebnje za dijake in študente za šolsko 
oziroma študijsko leto 2012/2013. 
Obrazec vloge za prijavo na razpis 
je dostopen na spletni strani Občine 
Trebnje. Rok za oddajo vloge je 8. 10. 
2012.
Dodatne informacije lahko kandidati 
dobijo na Oddelku za družbene de-
javnosti Občine Trebnje, Goliev trg 5, 
8210 Trebnje; kontaktna oseba Tanja 
Vrčkovnik, tel: 07/3481143, e-mail: 
tatjana.vrckovnik@trebnje.si.

Gradnja cest in cestne razsvetljave v romskem naselju
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Gradnja v romskem 
naselju Hudeje
Župan Občine Trebnje Alojzij Kastelic je 
podpisal pogodbo za izgradnjo infrastrukture 
v romskem naselju Hudeje. Na javnem razpi-
su Službe Vlade RS za lokalno samoupravo 
in regionalno politiko je bila Občina Trebnje 
zelo uspešna. Pridobila je sredstva za ureditev 
ceste, pločnika, javne razsvetljave, avtobusne-
ga postajališča in odkup dela zemljišča.

Izvajalec del Komunalne gradnje, d. o. o., 
iz Grosupljega je 20. avgusta 2012 začel z 

utrjevanjem ceste. Gradbena dela naj bi bila 
zaključena predvidoma v mesecu oktobru 
2012. 
Izvedba pogodbe bo romskemu naselju Hu-
deje omogočila prostorsko zaokrožitev in in-
frastrukturno opremljenost vasi, s katero je 
Občina Trebnje v naselju začela v letu 2006 
z napeljavo novega vodovoda, v naslednjih 
letih pa nadaljevala še s kanalizacijo, parcela-
cijo cca 5 ha zemljišča in elektrifikacijo. 
Več si lahko pogledate na www.hudeje26.si

Vida Hočevar

Obvestilo o gradnji 
odprtega 
širokopasovnega 
omrežja elektronskih 
komunikacij
Občanke in občane občine Trebnje obve-
ščamo, da se gradnja hrbteničnega omrež-
ja odprtega širokopasovnega omrežja na 
območju občine Trebnje zaključuje. Na 
območju funkcijske lokacije Dobrnič se 
vpihujejo optična vlakna, kar je naslednji 
korak tudi na ostalih dveh funkcijskih lo-
kacijah.
Vse zainteresirane za priključitev na 
omrežje (tako tiste, ki spadate v območje 
belih lis, kot tudi ostale) ponovno poziva-
mo, da svoj interes izkažete v najkrajšem 
možnem času. To lahko storite tako, da 
izpolnite Pogodbo o izgradnji priključ-
ka na odprto širokopasovno omrežje, ki 
jo dobite na spletni strani občine (www.
trebnje.si – arhiv obvestil – Spremljanje 
trase optičnega omrežja prek spletne stra-
ni) ali osebno na Oddelku za okolje in 
prostor Občine Trebnje. 
Zaradi naravnih pojavov prihaja do po-
sedanja zemljine na območju izkopov, 
ki ga ni mogoče takoj sanirati, zato bo 
tudi po zaključku gradbenih del izvajalec 
poskrbel za sanacijo območja izkopa ter 
vzpostavitev prvotnega stanja. V primeru 
ugotovljenih potreb po nujnih sanacijah 
pa nas obvestite o lokaciji ter vrsti sanaci-
je na spodnji elektronski naslov.
Morebitna dodatna vprašanja lahko po-
šljete na elektronski naslov: janja.fink@
trebnje.si ali pokličete na telefonsko šte-
vilko: 07/34 81 145.
Prosimo vas za potrpežljivost in razume-
vanje ter sodelovanje v času gradnje.  

Občinska uprava Občine Trebnje,
Oddelek za okolje in prostor,

Janja Fink

Obvestilo 
kmetovalcem in 
lstnikom zemljišč 
ob javnih poteh
S prihodom jeseni se pričenja tudi 
spravilo pridelkov z njiv in posledično 
se tako na javnih kot tudi na lokal-
nih poteh prevaža vse več kmetijskih 
strojev. Zaradi tega seznanjamo vse 
kmetovalce, ki imajo njive ob cestah, 
na določila Zakona o cestah (Ur. l. RS,  
109/10, 48/12) ter na določila Odlo-
ka o občinskih cestah, ki določajo, da 
je prepovedano orati na razdalji, ki je 
manjša od 4 m od ceste v smeri proti 
njej, in v širini 1 m od ceste vzporedno 
z njo, obračati na cestah s kmetijskimi 
stroji (traktorji, plugi …) in onesnaže-
vati cesto.
Ravno tako pozivamo občane, naj 
vzdržujejo rastlinje in žive meje ob 
cesti tako, da njihova rast ne posega v 
polje preglednosti.
Poleg tega predlagamo, da za zago-
tovitev večje varnosti v cestnem pro-
metu lastniki zemljišč v bližini križišč 
odstranite rastlinje (grmovje, drevesa 
…) iz območja preglednega trikotnika 
oziroma poskrbite, da se rastlinje zniža 
na višino največ 75 centimetrov in se s 
tem omogoči pogled čez njih na priha-
jajoča vozila. 
V kolikor lastniki rastlinja ob cesti ne 
boste odstranili, bo to storilo podjetje, 
s katerim ima Občina Trebnje sklenje-
no pogodbo za vzdrževanje cest. 

Vinko RIBIČ, 
OBČINSKI INŠPEKTOR

Ambrozija
 
Vsi opažamo na določenih mestih (na ne-
obdelanih površinah, ob javnih poteh ...) 
pelinolistno ambrozijo (Ambrosia arte-
misiifolia) in druge neofitne vrste iz rodu 
Ambrosia, ki so opredeljene kot škodljive 
rastline, pri katerih izvajamo fitosanitarne 
ukrepe.
V Sloveniji je mogoče najti pelinolistno 
ambrozijo točkovno skoraj po vsej državi, 
vendar v primerjavi s sosednjimi državami 
še ne govorimo o njeni veliki zastopanosti. 
Ker je ambrozija nezahtevna glede rastnih 
razmer, je predvsem plevel zapuščenih 
in neobdelanih površin oziroma površin, 
kjer je zaradi gradnje ali drugih vzrokov 
prišlo do večjih premikov zemlje. Največ 
je najdemo ob cestah, železniških progah, 
ob bregovih rek in potokov, na zapuščenih 
obdelovalnih ali stavbnih zemljiščih, na 
javnih površinah v primeru slabe komu-
nalne urejenosti in drugih površinah.
Njene škodljive vplive je mogoče prepre-
čiti le z njenim doslednim odstranjeva-
njem in s preprečevanjem cvetenja oziro-
ma tvorbe semen, s katerimi se širi dalje. 
Zato zakon nalaga imetnikom zemljišč, 
da morajo izvajati ukrepe za zatiranje in 
o vseh novih ali nepričakovanih pojavih 
ambrozije nemudoma obvestiti pristojne 
fitosanitarne organe.
Zakon torej nalaga imetnikom zemljišč, 
da morajo ambrozijo zatreti, najbolje pa 
je to storiti pravočasno – še pred pričet-
kom cvetenja in semenitve. V poznem 
poletju se rastline lažje in hitreje opazi, 
ker so večje in bolj prepoznavne. Infor-
mativni material v prilogi vam lahko služi 
za prepoznavanje problematične rastline, 
ki morda raste na vaših zemljiščih ali pa 
jo opažate v okolici.
PRILOGA: navodilo za zatiranje 
http://www.furs.si/svn/zvr/POSNadzori/
Ambrosia/U%C5%A1hresconavodila.pdf 
Zloženka http://www.furs.si/svn/zvr/
POSNadzori/Ambrosia/Ambrosia_Zlo-
zenka.pdf
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Vrh pri Škocjanu je kraj, kjer poleg čudovite 
narave in miru najdeš prijetno družino, dru-
žino, ki si je nadela ime Skupnost Cenacolo.
Prva tovrstna hiša je nastala 17. julija 1983 
v majhnem italijanskem kraju Saluzzo, kjer 
je danes središče skupnosti. Ustanovila jo je 
sestra Elvira Petrozzi, da bi pomagala raz-
očaranim, obupanim, naveličanim in utru-
jenim mladostnikom, odvisnikom in tistim, 
ki to niso, a so nezadovoljni s svojim življe-
njem. Želela jim je pomagati v iskanju sreče 
in pravega smisla življenja. In da, uspela je! 
Mati Elvira je že pred odprtjem prve hiše 
molila za ljudi na ulici, ki so bili zasvojeni 
z drogo ali imeli druge težave. Enostavno 
je začutila potrebo, da bi odprla hišo, da bi 
sprejela vse te fante, dekleta, ne samo odvi-
snike od droge, ampak tudi tiste, ki ne vidijo 
v življenju smisla. Takšne skupnosti odpi-
ra po vsem svetu. Eno izmed vej delovanja 
skupnosti predstavlja tudi skrb za sirote v 
Peruju, Braziliji in Mehiki, kjer sprejemajo, 
vzgajajo in skrbijo za zavržene otroke z ulic.
Tisti, ki vstopijo v Skupnost Cenacolo na 
Vrhu pri Škocjanu, se srečajo s preprostim, 
toplim in urejenim družinskim načinom 
življenja. Njihov vsakdan temelji na delu, 
molitvi (rožni venec, adoracija, branje božje 
besede), iskrenih medsebojnih odnosih ter 
pogovoru. S tem se žrtvujejo drug za dru-
gega in gradijo prijateljstvo. Pomemben del 
življenja v skupnosti je vera, ni pa pogoj za 
vstop v skupnost. 
Skupnost na Vrhu pri Škocjanu deluje že od 
13. 5. 2004 in posestvo, kjer domujejo, se raz-
prostira na 40 ha zemlje, obdelujejo pa okoli 
12 ha. Trenutno je v skupnosti 19 fantov iz 
7 držav: Slovenije, Hrvaške, Slovaške, Če-
ške, Italije, Bolgarije in Poljske. Vsi govorijo 
italijanski jezik, saj jim njihova mati Elvira 
pošilja vsa navodila v italijanščini. V hiši ni-
majo televizije, računalnika, interneta, niti ne 
časopisov. Vse to jim je tuje. Zunanji svet je 
za njih neznanka, saj vedo le to, da jih je ta 
svet pahnil nekam, kjer ni bilo izhoda.
Posebnost Skupnosti Cenacolo je, da vsak 
ob vstopu za mesec dni dobi svojega »angela 

varuha« (izkušenega fanta, ki je že dalj časa 
v skupnosti), ki ga spremlja in uvaja 24 ur na 
dan. Ker ta, ki vstopi, pogosto v začetku nima 
ne volje ne moči za delo, je naloga »angela 
varuha« celo to, da namesto njega opravi nje-
govo delo. In izkušnja je dragocena za oba. 
Nikoli nihče ničesar ne dela sam, saj želijo, 
da si svoje težave delijo – delijo s svojim bli-
žnjim prijateljem in tudi z vsemi ostalimi. 
Poudarek je na iskreni komunikaciji, ki se je 
morajo fantje v večini primerov naučiti.   
Tudi pozneje fantje vse počnejo v paru, kajti 
velika nevarnost za odvisnike je, da bi se za-
prli vase.

Na posestvu imajo različne vrste živali, od 
govedi, prašičev, kokoši in gosk do zajcev, 
in lično urejen vrt, ki mu lahko rečemo kar 
njiva, z raznovrstno zelenjavo, saj si fantje 
vse pridelajo sami. Dela opravljajo ročno, saj 
strojev razen traktorja nimajo.  
V kleti se police že lepo polnijo z ozimni-
co; najdemo vse od vložene zelenjave, sad-
ja do marmelad, sokov. Radi se pohvalijo z 
izjemno dobrim domačim sirom, ki je res 
vrhunski. Pripravljajo zelenjavne, mesne in 
tudi dimljene sire. V stavbi poleg hiše so si 
uredili delavnice, kjer izdelujejo razne slike, 
okrasni nakit, nabožne kipce in še kaj bi se 
našlo. V času mojega bivanja je nastajala lič-
na letna kuhinja in moram reči, da bo prava 
umetnina. 
Dan preživijo z molitvijo in delom – ORA 
ET LABORA (moli in delaj). Dnevno zmo-
lijo tri rožne vence.
Prva molitev, veseli del rožnega venca, se 
prične ob dveh ponoči, ko vstanejo in mo-
lijo za izgubljene duše na ulicah, saj bi jim 
radi pomagali. Potem se vrnejo v postelje in 
ob šesti uri zjutraj zopet odidejo  v kapelo 
k molitvi, kjer so do zajtrka. V skupnosti je 
ogromno pogovora, prijateljstva, molitve in  
ljubezni, a ljubezni na način, kot jo dobiš od 
nekoga, ki te razume, ceni in ti vse dobro da 
ter ne pričakuje, da mu nekaj vrneš. Teden-

sko imajo tudi tri svete maše, včasih tudi štiri 
in spoved.
V komuni so le moški, stari od 19 do 47 
let, iz različnih dežel, ki imajo raznovrstne 
težave in so se srečali z različnimi oblikami 
zasvojenosti – od hazarderstva, droge do ob-
čutka nemoči na tem svetu. Zgodbe, ki jim 
jih je pisalo življenje, so različne in se človeka 
globoko dotaknejo. Ko poslušaš njihove iz-
povedi, se vprašaš, če kot starš, prijatelj, zna-
nec delaš prav, zakaj je tako, kako bi lahko 
stvari spremenili … Osebno zgodbe fantov 
poznam dovolj dobro, saj sem v komuno pr-
vič vstopila že takrat, ko so prišli v Škocjan, 
in še danes jih rada obiščem. Fantje so odprti 
in vsakega, ki jih obišče, z veseljem sprejmejo, 
vsakemu radi prisluhnejo in tudi pomagajo.
»Najlažje je reči, ne uživajte droge, vendar jaz 
vem, kako sem začel. Ni se vse začelo z dro-
go. Torej, ni se vse začelo z marihuano, s he-
roinom … Prične se dosti globlje. V družini 
sta potrebna pogovor in ljubezen, potrebna 
sta tudi v okolju, v katerem živiš, bivaš. To 
je prva in osnovna stvar. Ne naslanjajte se 
na svoje sposobnosti, ker sami si ne moremo 
pomagati pri vsem. Obrnite se na druge lju-
di, poiščite pri njih pomoč in se ne sramujte, 
saj boste brez pomoči še vedno tavali v krogu, 
iz katerega boste težko izstopili,« je za naše 
bralce povedal Srdžan. Prijeten mladenič, ki 
je zaradi pretrde vzgoje, predvsem očeta iskal 
uteho v prepovedanih substancah.  
Zgodbe, ki so jih pisala njihova življenja pred 
vstopom v komuno, so različne in vse so kru-
te. Radi jih delijo, saj se zavedajo, da s tem 
pomagajo tistim, ki si želijo pomoči. 
Ne zatiskajmo si oči in skupaj bomo zmogli 
pomagati marsikomu, pa naj bo to naš otrok, 
prijatelj, znanec ali tujec z ulice. In tako bo 
svet za marsikoga lepši.

Mojca Smolič

»V družini sta potrebna pogovor in 
ljubezen,« pravijo fantje v skupnosti 
Cenacolo
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Spomin na dogodke 
na Šumberku
Šumberk je kraj z bogato srednjeveško in 
tudi medvojno zgodovino. Na Kremenjaku 
pri Selih pri Šumberku je bila spomladi leta 
1942 ustanovljena II. grupa odredov, katere 
poveljstvo je prevzel proslavljeni komandant 
partizanske vojske Franc Rozman - Stane. 
Na Gornjem Podšumberku pa so 29. 
julija 1943 umrli pri napadu na po-
stojanko Sela pri Šumberku, ko je ita-
lijanska artilerija z ognjenih položajev 
pri Radohovi vasi obsula PM štaba 
dolenjske operativne cone, trije narodni 
heroji, in sicer načelnik štaba GŠ NOV 
in POS Milovan Šaranović, namestnik 
polit. komisarja GŠ Ivan Kavčič in prvi 
komandant 15. divizije Predrag Jevtić - 
Dragan.
V spomin na te dogodke vsako leto 
člani ZB za vrednote NOB Trebnje 
in krajevne organizacije v teh krajih 

organizirajo krajši pohod na Kremenjak in 
spominsko slovesnost na Gornjem Podšum-
berku. Na Kremenjaku je pohodnikom Peter 
Podobnik opisal takratne dogodke, ob po-
stanku na gradu Šumberk pa so jim predsta-
vili še nekaj zgodovinskih posebnosti gradu 
in okolice.
Letos se je pred spomenikom herojem zbralo 
kar dvajset praporščakov s prapori različnih 
enot in organizacij, zbrala pa se je tudi mno-
žica ljudi in poudariti je treba, da je bilo med 

njimi veliko mladih, ki spoštujejo vrednote 
borcev in spomine svojih dedov. V programu 
prireditve so sodelovali recitatorji, učenci OŠ 
Veliki Gaber in Pavla Srmšek, Ženski pevski 
zbor bork iz Žužemberka, trije harmonikarji 
in garda SV.  
Osrednji govorec na prireditvi je bil Boštjan 
Sladič, ki je orisal medvojne dogodke v teh 
krajih in seveda kritično predstavil družbe-
na dogajanja v zadnjem obdobju. Posebej je 
poudaril, da borci NOB in vsi pošteni domo-

ljubi ne morejo sprejeti namigovanj, 
da sta bili v času od leta 1941 do leta 
1945 v Sloveniji dve vojski in da je ena 
zmagala leta 1945, druga, kraljeva, pa 
na cvetno nedeljo leta 1991. Kritičen 
je bil tudi do pojavov v zvezi z izbri-
sanimi, do nespoštovanja domačih in 
mednarodnih sodišč ter tudi do dru-
gih negativnih družbenih pojavov. 
Ob koncu prireditve so podelili de-
setino izkaznic novim članom ZB za 
vrednote NOB z območja Trebnjega.

Brane Praznik

Letošnje šolske počitnice so tudi na Hudejah 
hitro minile. Delavnice, ki jih vodi Center za 
socialno delo Trebnje v okviru dveh projek-
tov: DC Kher šu beši (Hiša za druženje) 
in Dvig socialnega in kulturnega kapitala v 
okoljih, kjer živijo predstavniki romske sku-
pnosti, so bile v času teh počitnic tematsko 
obarvane. Naslovili smo jih PRIJAZNE 
POČITNICE in k temu resnično stremeli. 
Delavnice so bile dobro obiskane. Z otroki 
smo imeli veliko delavnic socialnih veščin, 
učili smo se prek igre, spoznavali svoja ču-
stva, jih poskušali ubesediti in tudi primer-
no izražati, ponavljali smo abecedo, črke in 
števila ter se smejali in igrali. Spremljali smo 
tudi olimpijske igre. Trudili smo se, da smo 
bili prijazni drug do drugega in da smo se 
vedli tako, kot si želimo, da bi se drugi vedli 
do nas. Poudarjali smo pomen medsebojnega 
spoštovanja in predvsem prevzemanja odgo-
vornosti za svoje ravnanje in vedenje, ki ga 
Romom na Hudejah še vedno primanjkuje.  
V zadnjem tednu avgusta pa je Center za so-
cialno delo Trebnje izpeljal že 6. poletni ta-
bor za romske otroke, ki ga financira Obči-
na Trebnje. V tem tednu so bile delavnice še 
nekoliko bolj barvite. V sredo nas je obiskala 
frizerka, ki je dekletom pletla kite in obliko-
vala raznolike pričeske, fantom pa barvala 
lase s spreji. Za 12 otrok pa je bil verjetno 
najbolj nepozaben četrtek, ko smo se zgodaj 
zjutraj z avtobusom odpravili na morje v Izo-
lo. Negotovi zamahi v vodi, pljuvanje slanega 
morja, medsebojno škropljenje in predvsem 

srečne ter žareče oči romskih otrok so po-
vedali, da smo z izletom na morje zadeli v 
polno. 
S 6. poletnim taborom za romske otroke smo 
tako zaključili šolske počitnice. Izlet na mor-
je je bil za ene nagrada za zaključeno šolsko 
leto, za druge pa spodbuda za novo, ki pri-
haja. Naj omenimo tudi to, da je v letošnjem 
šolskem letu ena učenka uspešno zaključila 
osnovnošolsko izobraževanje v OŠ Trebnje. 
Na Centru za socialno delo Trebnje v okviru 
naših projektov stremimo k temu, da bi bilo 

takšnih učencev in uspehov čim več.      
Zahvaljujemo se Dani Mirna, ki nam je po-
darila sokove, da smo si lahko z njimi v Izoli 
gasili žejo, in Občini Trebnje za financiranje 
projekta ter spremljevalcem, ki so bili z nami 
na celodnevnem izletu v Izoli.
Hkrati pa vabim vse tiste, ki si morda želite 
spoznati življenje romskih otrok na Hudejah, 
da se nam pridružite kot prostovoljci. Več in-
formacij dobite na tel. št. 07/34 81 584.  

Taja Borštnar, univ. dipl. soc. del. 

Počitnice na Hudejah in 6. poletni tabor za romske otroke 2012
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Izlet KS Račje selo
V soboto, 23. junija, je KS Račje selo organi-
zirala že šesti izlet za svoje kra-
jane. Pot nas je vodila k najlepši 
evropski reki, reki Soči. Odhod 
je bil v zgodnjih jutranjih urah. 
Odpeljali smo se proti Gorenjski 
in pri Ratečah prestopili mejo, se 
ustavili ob Rabeljskem jezeru in 
nato peljali mimo prelaza Predel 
pod Mangartom in do Loga pod 
Mangartom. Tu smo izstopili in 
se podali do izvira reke Soče in 
Kekčeve domačije, prizorišča, 

kjer so snemali legendarni film Kekec. Po 
prijetni pešpoti ob reki Soči smo prispeli do 
Doma Trenta, kjer smo se malo okrepčali in 
poklepetali.

Pot smo nato nadaljevali z avtobusom do 
Soških korit in do 106 m visokega slapa 
Boka. Postanek smo naredili tudi v Kobaridu 
ob spomeniku Simonu Gregorčiču, si ogle-

dali knežji kamen, se sprehodili 
po mestu in začutili utrip staro-
davnega kraja pod Krnom. Naza-
dnje nas je pot vodila do Mosta 
na Soči, kjer smo še zadnjič ob-
čudovali smaragdno reko v vsej 
njeni veličini.
Tu nas je čakala okusna večerja in 
polni lepih vtisov smo se v poznih 
urah vrnili domov.

M. S.

Center za socialno 
delo Trebnje se 
predstavi
Center za socialno delo (CSD) Trebnje je jav-
ni socialnovarstveni zavod, ki izvaja dejavnost 
socialnega varstva na območju Upravne enote 
Trebnje, ki šteje okoli 20.300 prebivalcev in 
zajema občine Trebnje, Mirna, Šentrupert in 
Mokronog-Trebelno. 
V okolju, v katerem deluje CSD, opažamo 
veliko število starejšega prebivalstva, težave 
z odvisnostjo od dovoljenih drog (alkohol), 
naraščajoče nasilje v družinah, vse večje stiske 
ljudi s težavami v duševnem zdravju, vseka-
kor pa je zaznati vse večjo materialno stisko 
občanov, čeprav stopnja brezposelnosti na 
območju Urada za delo Trebnje znaša 9,2 % 
in je nižja od državnega povprečja, ki znaša 
11,5 %. Ena izmed značilnosti našega okolja, 
ki terja več pozornosti, pa je tudi sobivanje s 
pripadniki romske skupnosti.  
Naše poslanstvo je organizirati in izvajati 
dejavnosti, s katerimi se preprečuje social-
ne stiske posameznikov, družin in posebnih 
skupin prebivalstva, da bi prispevali k njihovi 
blaginji. Z neposredno vključitvijo v iskanje 
in soustvarjanje rešitev ter s povezovanjem 
z drugimi izvajalci programov na področju 
socialnega varstva si prizadevamo, da bi naši 
uporabniki ohranili dostojanstvo in ostali 
vključeni v sistem socialne države. 
CSD izvaja naloge na podlagi številnih zako-
nov in drugih predpisov, ki jih lahko razpore-
dimo v naslednje sklope: 
•	 Izvajanje javnih pooblastil in nalog po 

zakonih: varstvo otrok in družine, odraslih, 
invalidov, starševsko varstvo in družinski 
prejemki, uveljavljanje pravic iz javnih sred-
stev. 
Navedene naloge so povezane z izvajanjem 
naše redne dejavnosti, ki jo financira Mi-
nistrstvo za delo, družino in socialne zade-
ve RS. Na podlagi pogodbe o financiranju 
naše osnovne dejavnosti je zaposlenih 11 

delavcev. V zadnjem letu je naše delo na 
tem področju najbolj zaznamovala spreme-
njena zakonodaja s socialnega področja, ki 
je uvedla enotno vstopno točko tako, da se 
na CSD uveljavlja večino pravic iz javnih 
sredstev. Do 30. 7. 2012 smo na tem po-
dročju prejeli 3.688 vlog in smo o pravi-
cah odločili s 7.315 odločbami. Trenutno 
je najbolj aktualno odločanje o pravici do 
subvencije za šolsko malico in štipendije za 
polnoletne dijake. Ugotavljamo, da vsi star-
ši in polnoletni dijaki do konca avgusta še 
niso oddali vlog, medtem ko imajo študen-
tje čas za oddajo vloge za štipendijo do 30. 
9. 2012. Zaradi povečanega obsega dela na 
področju uveljavljanja pravic iz javnih sred-
stev smo na CSD v letošnjem letu zaposlili 
dodatno eno strokovno delavko (njena za-
poslitev je financirana iz sredstev ESS), ena 
strokovna delavka pa je s prevzemom nalog 
prišla z Občine Trebnje.  

•	 Izvajanje socialnovarstvenih dejavnosti: 
prva socialna pomoč, osebna pomoč, po-
moč družini za domu, socialna preventiva. 
CSD izvaja vse navedene storitve. Storitev 
pomoči družini na domu dopolnjujemo 
tudi z izvajalko programa javnega dela La-
ična pomoč družinam. Navedeni program 
podpirajo finančno vse štiri občine.
Na CSD si prizadevamo tudi za razvijanje 
preventivne dejavnosti. V okviru te dejav-
nosti izvajamo naslednje  programe: Pri-
spevek k boljšemu rejništvu – namenjen 
je otrokom, ki živijo v drugih družinah;  
Pomoč enostarševskim družinam – na-
menjen je staršem po razvezi oz. razpadu 
zunajzakonske skupnosti; Poletni tabor 
za romske otroke; v letošnjem letu smo v 
okviru projekta Zdrave občine pričeli z iz-
vajanjem projekta Terapevtska skupina za 
pomoč osebam s težavami z odvisnostjo 
od alkohola. 

•	 Dodatni programi, ki jih ne uvrščamo v 
redno dejavnost CSD. 
CSD trenutno izvaja 4 programe. Dva sta 
programa javnih del, s pomočjo katerih 
zaposlujemo 3 sodelavke. Namen prvega 
je večja socializacija predstavnikov romske 

skupnosti, drugi pa je namenjen družinam 
za konkretno pomoč pri izvajanju staršev-
stva.  CSD izvaja tudi program dnevnega 
centra za romske otroke v romskem naselju 
Hudeje. Ta program sofinancira Občina 
Trebnje, večji del sredstev pa smo pridobili 
prek razpisa Ministrstva za delo, družino 
in socialne zadeve RS. Poleg navedenega 
izvajamo tudi 3-letni program Dvig soci-
alnega in kulturnega kapitala na območju, 
kjer živijo predstavniki romske skupnosti, 
ki se bo iztekel leta 2013. Za izvajanje tega 
programa se črpajo sredstva iz Evropskega 
socialnega sklada in so bila pridobljena prek 
razpisa Ministrstva za šolstvo RS. Za po-
trebe izvajanja navedenih programov CSD 
zaposluje dve strokovni delavki in pol. 

•	 Koordinacija v lokalni mreži: povezova-
nje v lokalni skupnosti, spodbujanje novih 
programov, sodelovanje v projektu Zdrave 
občine. 

•	 Storitve za občine: vodenje postopkov pri 
urejanju in plačilu oskrbe odraslih v drugi 
družini za Občino Trebnje, vodenje po-
stopkov za enkratne denarne pomoči za 
Občino Šentrupert.

•	 Druge naloge: strokovna podpora izva-
jalcem z nevladnega področja, skupnostne 
in humanitarne akcije s ciljem prispevati 
k preprečevanju revščine in večji socialni 
vključenosti posameznikov in družin, učna 
baza študentom različnih fakultet in pri-
pravnikom. 
V tem sklopu nalog si prizadevamo za kon-
struktivno sodelovanje z društvi z območja  
krajevne pristojnosti in regije, gre zlasti za 
sodelovanje z Območnim združenjem RK, 
Društvom prijateljev mladine Jurček 

Trebnje, Društvom za zdravje in sožitje v dru-
žinah, z Zavodom Pelikan – Materinski dom 
Škofljica in Višnja Gora, Društvom življenje 
brez  nasilja – Varna hiša Novo mesto, Dru-
štvom za nenasilno komunikacijo Ljubljana 
in drugimi. Prav tako sodelujemo z javnimi 
zavodi in se trudimo za širitev in krepitev so-
cialne mreže uporabnikov in ustvarjanje no-
vih možnosti vključevanja. 

Martina Plazar  
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V Deželi glasbe je 
res lepo!
V Deželo glasbe vabimo in vključujemo vse 
otroke brez predhodnega preverjanja glasbe-
nega posluha, pomembni sta želja po učenju 
glasbila in vztrajnost. Ob tem pa poskrbimo 
za dober razvoj ostalih glasbenih dispozicij. 
Ob inštrumentalnem pouku pridobivajo tudi 
glasbeno-teoretična znanja, ki jih potrebuje-
jo za inštrumentalno igro, hkrati jim razvi-
jamo z dodatno pevsko vzgojo posluh ter 
vokalno tehniko. 
V Deželi glasbe poučujemo različna glas-

bila: kljunasto flavto, kitaro, citre, klavirsko 
harmoniko, klavir in trobento. Po uvajalnem 
programu pa svetujemo staršem, ki se skupaj 
z otrokom odločajo za učenje nadaljnjega 
glasbila, katero glasbilo naj izberejo.
Radi sprejmemo vsakega učenca, ki želi 
vstopiti v svet glasbe. Na naši spletni strani 
(www.dezela-glasbe.weebly.com) dobite ve-
čino informacij o delovanju glasbene šole ter 
elektronsko prijavo, spletni naslov (dezela-
glasbe @gmail.com) in tudi tel. številko: 030 
913 741. Vpis je možen tudi še v septembru 
oz. po dogovoru glede na potrebe glasbenega 
izobraževanja učenca.
Vabimo vse otroke, ki bi se radi seznanili z 
glasbo, da se nam pridružijo!

Zaključek bralnih 
uric v DSO Trebnje
Poleti smo zaključili še en cikel bralnih uric, 
ki jih naša knjižnica organizira v Domu 
starejših občanov Trebnje. Prostovoljka Pa-
vlina Hrovat je od septembra lani do junija 
letos prihajala na obisk k varovancem, ki so 

se zbrali vsak drugi teden, da bi prisluhnili 
zanimivim zgodbam. Besedila smo izbrali v 
knjižnici ter jih fotokopirali tako, da smo po-
večali pisavo, da so jih udeleženci lažje brali. 
Po vsaki prebrani zgodbi so se udeleženci 
pogovorili o svojih vtisih in spominih, ki so 
se jim porajali ob branju.
Zaključne prireditve so se poleg udeležen-
cev bralnih uric udeležili še ostali varovanci 
doma, prav tako pa direktorici Doma starej-
ših občanov Trebnje in Knjižnice Pavla Go-
lie Trebnje. V programu, ki ga je povezovala 
gospa Pavlina, je zaplesala Folklorna skupina 
Ajda, na kitaro pa sta zaigrali in zapeli Ana 
in Elvira. Vsak udeleženec je dobil prizna-
nje in skromno darilo, vsi zbrani pa smo se 
strinjali, da bomo nadaljevali s tedenskimi 
srečanji takoj v septembru.
V septembru začnemo tudi z dogodki za 
otroke in odrasle. 10. septembra nas bo obi-

skala novinarka, kulturna delavka in pisa-
teljica (tudi avtorica zelo branega romana 
Ženske) Milena Miklavčič, v okviru Dni 
evropske kulturne dediščine pa vas vabimo, 
da se skupaj z etnologinjo Alenko Lamovšek 
v ponedeljek, 24. septembra, vrnemo v brez-
skrbno preteklost, čas naših dedov in babic, in 
spoznamo družabne igre in predmete, s ka-
terimi so se v preteklosti kratkočasili otroci. 
V oktobru bomo k sodelovanju povabili naj-
mlajše bralce, ki bodo spet polnili Jurčkove 
nahrbtnike, odrasli pa brali za Golievo bral-
no značko. 8. oktobra bomo spoznali pozi-
tivne misli Dobre vile Maje Debelak, ki nam 
bo predstavila svojo zadnjo knjigo Iz uma v 
srce. Čaka nas torej dogodkov in bralnih ak-
tivnosti polna jesen. Pridružite se nam, lepo 
se bomo imeli.

Elizabeta Vovko Ozimek, bibliotekarka,
Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Krtinska deteljica 
2012
Krtinska deteljica je zdaj že več kot samo 
tradicionalni dogodek v severozahodnem 
delu trebanjske občine. Brez tega dogodka bi 
bilo poletje tu kar nekam »prazno« in dol-
gočasno. To ni samo konjeniška prireditev, 
temveč mnogo več. Poleg številnih ljubiteljev 
konjeniškega športa se tu srečajo tudi obi-
skovalci, ki si želijo raznovrstne zabave vse 
sobotno popoldne in zabave za vso družino.  
Že tradicionalno se zberejo na Krtini ko-
njeniki iz številnih dolenjskih konjeniških 
središč (prihajajo pa tudi od drugod), ki sku-
šajo preveriti izurjenost svojih konj. TKD 
Krtina pripravlja poleg povorke konjenikov 
in konjskih vpreg ter njihovega blagoslova 
še preizkus v dveh spretnostnih kategorijah 
– snemanju krtinske deteljice v galopu (po 
tem preizkusu se imenuje tudi prireditev), ki 
je kar nekaj metrov nad tlemi, in v spretno-
stnem jahanju okoli ovir. V prvem preizku-
su je zmagal Boštjan Krmelj iz Šentjanža, v 

spretnostnem jahanju pa enaindvajsetletna 
Kaja Pajk iz Radohove vasi.
Najmlajši so se tudi tokrat pomerili v me-
tanju konjske podkve (zmagal je Tadej Ko-
vačič), drugi pa so lahko jahali ponije ali se 
popeljali s konjsko vprego. Zelo zanimiva je 
bila predstavitev čedalje bolj znanega ume-
tnika, kiparja z motorno žago, Mitje Cencla 
- Mitcha iz Vrhovega, ki je izdelal tudi poka-
le za osrednje tekmovanje – imenitne konj-
ske glave. Na prireditvi je nazorno prikazal, 
kako nastane takšen kip. 
Seveda je bilo poskrbljeno tudi za glasbo in 
hrano, saj Krtinci slovijo po dobrotah iz nji-
hovih kuhinj.

Razglasili so tudi krtinsko gruntarico in 
gruntarja. Krtinska gruntarica je postala Neža 
Vavken, gruntar pa Marjan Fajfar – oba sta si 
ta laskavi naslov zaslužila z večletnim vidnim 
prizadevanjem za napredek kraja. Atraktivno 
je bilo tudi žrebanje glavnega dobitka na sre-
čelovu, ki je bil 15-mesečna žrebička, in ob 
koncu nagradno metanje podkve, kjer je še 
en naslov osvojil Marjan Fajfar.
Turistično-konjeniško društvo Krtina med 
letom organizira še številne druge prireditve 
in druženja. Organizirali so že spomladan-
ske pohode, Krtinski bolšji trg, že konec av-
gusta bo na »Krtinskem otoku« večdnevno 
družinsko kampiranje, o katerem poročamo 
že več let zaporedoma in dobiva vsako leto 
nove razsežnosti; pripravljajo se na števil-
ne pohode v okolici, sodelujejo v športnih 
dogodkih in podobno. V letošnjem letu si 
za velik etnološki dosežek štejejo nakup in 
predstavitev sto let starega poda, ki je stal 
poleg nekdanjega mlina v Bratnicah, poslej 
pa bo obnovljen nudil zatočišče tukajšnjim 
prireditvam.

Brane Praznik
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Amis Optika v Trebnjem!
Izredno hitro in stabilno omrežje, dostopne cene in  
prilagojena ponudba – ključne prednosti storitev Amisa na optiki

Družba Amis vse krajane Trebnjega obvešča, da je pričela s trženjem internetnih 
storitev na krajevnem optičnem omrežju. Krajani lahko izbirate med raznovrstnimi 
pestrimi vsebinami in uporabnimi rešitvami. Seznanite se s ključnimi prednostmi 
Amisovega optičnega omrežja in storitev ter izberite Amis.

Zanesljivo in stabilno 
delovanje omrežja in 
storitev 
Optična omrežja so znana po svo-
ji zanesljivosti in stabilnosti. Poleg 
zanesljivega omrežja, pa Amis za-
gotavlja nemoteno  delovanje vseh 
storitev tako za domače, kot tudi po-
slovne uporabnike. V ta namen Amis 
sistematično nadgrajujein posodablja 
omrežje, uporabniku pa nudivrhun-
sko opremo za brezžični internet in 
ogled digitalne televizije nove gene-
racije. Presenečeni boste nad zmo-
gljivostjo digitalnega TV vmesnika, ki 
omogoča izredno odzivnost in hitro-
preklapljanje med kanali.

Amis Internet - super hitri 
internet, tudi do 100 Mbps
Naročniški paketi Amis vključuje-
jo različne internetne hitrosti od 20 
Mbps do 100 Mbps. Najbolj pri-
ljubljen naročniški paket  je Optika 
Trojka L z internetom, televizijo inTe-
lefonijo, saj vključujejo paketi največ 
po najbolj ugodni ceni. Krajani lahko 
pri Amisu izbirate tako celovite na-

ročniške pakete ali pa naročite vsako 
storitev samostojno in jo poljubno 
nadgrajujete, glede na lastne potrebe.

Digitalna AmisTV 3.0
Amis Televizija je najsodobnejša TV 
rešitev v Sloveniji, ki vas bo zagoto-
vo prepričala, ko jo boste prvič pre-
izkusili in spoznali kako enostavna, 
uporabna in prijazna je. V vaš dom 
prinaša več kot 140 lokalnih, nacio-
nalnih in tujih TV programov, ki si jih 
boste lahko s pomočjo časovnih TV 
funkcij ogledovali takrat, ko boste to 
sami želeli. 

Izbirate lahko tudi med najrazličnej-
šimi programskih paketi in ekskluziv-
nimi TV programi:  HBO, POP NON 
STOP, PINK in programi visoke ločlji-
vosti (HD)  ter film v videoteki. 

Ker  Amis  pri oblikovanju ponudbe 
vedno izhaja iz zornega kota uporab-
nika in njegovih potreb je za vas obli-
koval pakete storitev, ki bodo v polni 
meri zadovoljili vaše potrebe. Za več 
informacij   in naročila lahko krajani 
Trebnjega pokličete na brezplačno 
telefonsko številko 080 20 10.

“Amisove prednosti ostajajo eno-
stavnost, uporabnost, kakovost sto-
ritev,  vrhunska oprema  in podpora 
uporabnikom ter cenovno dostopne 
storitve. Optika zagotavlja trajno in 
zanesljivo rešitev z vidika infrastruk-
ture, skoraj neomejene prenosne hi-
trosti in v celoti večjo zanesljivost in 
kakovost storitev.  

V praksi to pomenil boljšo izkušnjo 
uporabnikov, bodisi hitrejši internet, 
visokoločljivo TV in uporabo števil-
nih bolj zahtevnih storitev . Storitve 

so cenovno dostopne prav vsem vr-
stam naročnikov in namenjene upo-
rabnikom, ki želijo čim bolj izkoristiti 
svoj čas,” prednosti ponudbe družbe 
Amis razlaga direktorica za prodajo 
in marketing Katja Šajnovič

Preklopi na Amis

Priklop je enostaven in hiter
Pri Amisu boste deležni vrste vr-
hunskih storitev, priklop je eno-
staven in hiter in ne povzroča do-
datnih stroškov. Če se odločate za 
menjavo ponudnika,na Amisu po-
skrbijo, da boste ves čas nemoteno 
brskali po internetu.

Amis uredi vse postopke in 
dokumentacijo. 
Prepustite torej vse skrbi 
ponudniku, saj vam bo le-ta uredil 
vso potrebno dokumentacijo 
za priklop storitev in v primeru 
prehoda izvedel vse potrebne 
dogovore z vašim obstoječim 
ponudnikom. 

Hitra in enostavna montaža  
Amisovi izkušeni monterji vam na 
domu strokovno uredijo priklop 
storitev in vam prikažejo delovanje 
AmisTV 3.0.

24 urna strokovna podpora 
vse dni v tedni 
Amisovi svetovalci so vam z veseljem 
na voljo za vsa vprašanja in težave 
24 ur na dan, vse dni v tednu.
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1. kmečki praznik
1. kmečki praznik je uspešno zaključen. Le-
tošnja prva prireditev je potekala v soboto, 4. 
8. 2012, v Dobrniču pri gasilskem domu. V 
sklopu prireditve so potekale naslednje ak-
tivnosti: 1. kmečke igre Dru-
štva podeželskih žena Tavžen-
troža, Kmečke igre za pokalno 
tekmovanje Dolenjske in Bele 
krajine, razstava ovac in koz 
ter prikaz razseka trupa ovce 
in priprava različnih jedi iz 
ovčjega mesa z degustacijo. V 
spremljajočem programu so 
se predstavile s svojimi izdelki 
tudi kmetije z registrirano do-
polnilno dejavnostjo. 
Vse bolj opažamo, da je čeda-
lje manj časa za druženje. Prav 
zato smo se na KGZS ‒ Zavod 
Novo mesto, Izpostava Treb-
nje, in v Društvu podeželskih 

žena Tavžentroža odločili, da skupaj organi-
ziramo 1. kmečki praznik in 1. kmečke igre 
Društva podeželskih žena Tavžentroža. K 
sodelovanju smo povabili še mladino iz Dru-
štva podeželske mladine Trebnje, da v sklopu 
praznika organizirajo tradicionalne Kmečke 
igre za pokalno tekmovanje Dolenjske in 

Bele krajine. 
Sodelovalo je 11 ekip, skupaj 44 članic Dru-
štva podeželskih žena Tavžentroža. Zmagala 
je ekipa Lisičke iz Dobrniča, drugo mesto je 
zasedla ekipa Borovničke iz Velike Loke in 
tretje mesto ekipa Lisičke, ki je bila prav tako 
iz Dobrniča.

Na Kmečkih igrah za pokalno tek-
movanje Dolenjske in Bele krajine 
so sodelovale štiri ekipe, zmagala 
je ekipa Društva podeželske mla-
dine Trebnje, 2. mesto je doseglo 
Društvo podeželske mladine Zbu-
re ter 3. mesto Društvo podeželske 
mladine Mirna Peč.
Za zaključek naj dodam, da je bil 
namen 1. kmečkega praznika do-
sežen, obisk pa nad pričakovanji 
organizatorja. Vsi skupaj, organi-
zator in sodelujoči, smo sklenili, da 
bo postala prireditev tradicionalna. 

KGZS – Zavod NM, Izpostava Trebnje,
Anja Mežan, svetovalka za KDDD

Vse več kmetij v Sloveniji se ukvarja z dopol-
nilnimi dejavnostmi. Ena izmed njih je tudi 
družinska Kmetija Kukenberger z Gorenjih 
Ponikev. 
Mladi gospodar Toni je preteklo leto od sta-
rega očeta prevzel kmetijo in takoj po opra-
vljeni diplomi iz zootehnike začel intenziv-
no razvijati dopolnilno dejavnost predelave 
mleka. V ponudbi imajo pestro izbiro zorje-
nih sirov z dodatki ali brez, izdelujejo odli-
čen sir za žar, sadni in navadni jogurt, sladko 
in kislo smetano, tri različne vrste skute ter 
skutne namaze. Seveda prodajajo tudi sveže 
mleko, ki je odlično za naravno kisanje, za 
uporabo pri kuhanju ali pa za pitje. 

Mladi gospodar načrtuje premi-
ke v smeri sonaravne reje živali. 
V naslednjih letih bodo na kme-
tiji iz prehrane krav izločili sila-
žo, le-to pa nadomestili izključno 
s pašo in senom. S tem vam bodo 
zagotovili še bolj kakovostne iz-
delke.
Na kmetiji ste vedno dobrodošli, 
da poskusite in kupite njihove 
izdelke. Dobite jih tudi v su-
permarketu Kmetijske zadruge 
Trebnje. Vabljeni, da s prilože-
nim kupončkom izkoristite en-
kratni popust na njihovi kmetiji.

Mleku dodana vrednost omogoča obstoj kmetije

KUPONČEK
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Letni kino
Že drugo leto zapored je v Trebnjem potekal 
projekt Letni kino. Tudi letos je KS Trebnje 
v okviru praznovanja 20-letnice mesta Treb-
nje hotela obogatiti jubilej z ogledom filma 
na prostem. Tokrat narava ni bila na strani 
organizatorjev. Zaradi obilnega dežja je do-
godek potekal v športni dvorani OŠ Trebnje, 
vendar film tudi v ta prostor ni pritegnil obi-
skovalcev. Zastavljeni program je kljub temu 
stekel. Igralka Milena Zupančič je bila tudi 
gostja večera. Z njo je krajši pogovor opra-
vil Simon Rosc, nato pa je sledil ogled filma 
Cvetje v jeseni, ki si ga je ogledala zares skro-
mna peščica obiskovalcev. 

Za 18 učencev Podružnične šole Dobrnič 
je bil ponedeljek, 3. september 2012, prav 
poseben dan. Prvič so prestopili šolski prag. 
Ob 9.30 so s svojimi starši prišli v telova-
dnico. Tam so jih pričakali vsi učenci po-
družnične šole in njihove učiteljice. Učence 
in starše prvošolcev je pozdravila vodja po-
družnične šole gospa Ana Kastigar. Povabi-
la jih je k ogledu lutkovne predstave Raček 
Nace, ki sta jo odigrala igralca Lutkovnega 
gledališča FRU-FRU. Kuhar Matevž in ra-
ček Nace sta otroke popeljala v svet otroške 
igre. Po končani predstavi sta prvošolce in 
njihove starše nagovorila še ravnatelj OŠ 
Trebnje gospod Rado Kostrevc in podžu-
pan gospod Silvester Perpar. V sodelovanju 
s knjižnico Pavla Golie Trebnje je podžu-
pan podelil vsem prvošolcem knjigo Juri 
Muri v Afriki, za boljšo vidnost v prometu 
pa kresničko. 
Prvošolci so že prvi šolski dan postali čisto 
pravi šolarji, saj so s spretnimi rokami izde-

lali kazala. Izkazali pa so se tudi kot izvrstni 
pevci in plesalci. Staršem so se predstavili s 
pesmico, ki so se jo naučili prvi šolski dan. 
Vsem prvošolcem, pa tudi ostalim učen-
cem na šoli, želiva čim manj ovir na poti 
pridobivanja znanja. Kulturno-turistične-
mu društvu Dobrnič pa se zahvaljujeva, ker 
so nam omogočili ogled predstave.

Tekst: Klavdija Livk, Bojana Kastigar
Foto: Petra Pristavnik

Oratorij v Trebnjem
Marija Dominika Mazzarello je na Božji 
klic, naj gre učit revna dekleta, odgovorila: 
»GREM JAZ.« Tudi več kot 30 
animatorjev in 124 otrok je letos 
reklo: »Grem jaz na oratorij.« Ta-
kšno je bilo tudi geslo oratorija, ki 
je v Trebnjem potekal od 2. do 6. ju-
lija 2012. Glavna junakinja, Marija 
Dominika Mazzarello, ki je ustano-
viteljica Hčera Marije Pomočnice, 
se je vseh dolžnosti in preizkušenj, 
ki ji jih je prineslo življenje, lote-
vala s preprostostjo, veseljem in 
dobro voljo ter mislijo na Boga. 
V oratorijskem tednu smo se vsi 
udeleženci trudili posnemati njene 

kreposti. Oratorij smo začeli v ponedeljek 
zvečer s kratkim srečanjem otrok, staršev in 
animatorjev. Od torka do četrtka je program 
potekal od 9. do 15. ure. Otroci in anima-
torji so vsak dan preizkušali svoje spretnosti, 
vztrajnost, pripravljenost pomagati in dobro 
voljo v različnih delavnicah, igrah in ne na-
zadnje tudi v medsebojnih odnosih. V petek 
smo odšli na kopanje v Sevnico, oratorij pa 
zaključili s sveto mašo, ki so se je udeležili 
tudi starši.
Za sodelovanje, pomoč in podporo med pri-
pravami ter tekom tedna se zahvaljujemo 
sestri Mirjam, župniku Milošu, duhovnemu 
pomočniku Slavku ter vsem ostalim, ki ste 
nam kakor koli pomagali. Zahvaljujemo se 
tudi sponzorjem: Gostilni Pavlin, Galaksiji 
Trebnje in Gostilni Šeligo ter podjetju Av-
totransporti Zupančič, d. o. o. Projekt je fi-
nančno podprla tudi Občina Trebnje.

Ekipa oratorija 

V oktobru 
začenjamo novo 
študijsko leto
V Univerzo za tretje življenjsko obdobje 
Trebnje, ki deluje v okviru CIK-a Trebnje, 
se vključujejo slušatelji iz občin Trebnje, 
Mirna, Šentrupert in Mokronog-Trebel-
no. Število slušateljev narašča, prav tako 
narašča tudi raznovrstnost aktivnosti, v 
katere se lahko vključijo.
Srečujemo se vsak torek v prostorih CIK-
-a Trebnje, kjer imamo na delavnicah 
predavanja z različnih področij. Enkrat 
mesečno se v okviru popotne malhe po-
damo na strokovno ekskurzijo po različ-
nih krajih Slovenije. Vsak član lahko svo-
je interese zadovoljuje tudi v študijskih 
krožkih, v katerih slušatelji izpopolnjujejo 

Nepozaben prvi šolski dan v podružnični 
šoli Dobrnič

svoje znanje z jezikovnega, ustvarjalnega 
in plesnega področja, pohodništva, kuhar-
stva, prepoznavanja zelišč … V preteklem 
študijskem letu je delovalo 19 različnih 
krožkov.
Prvo srečanje v novem študijskem letu 
bomo imeli na Mirni, 2. oktobra 2012, ob 
9. uri v prostorih Kulturnega doma Mir-
na. Vabimo vas, da se nam pridružite. V 
naši sredi se boste dobro počutili in veliko 
novega izvedeli.

Predsednica UTŽO Trebnje
Silva Mežnar
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Ansambel Nemir

Člani Ansambla NEMIR pravijo, da je leto-
šnje leto njihovo leto, kajti sedaj pa res nizajo 
uspeh za uspehom ‒ na katerem koli festivalu 
se pojavijo, vedno prejmejo visoko nagrado. 
Letos so se udeležili tekmovanja za pesem 
poletja in zmagali s pesmijo NA SIPINAH. 
Potem so na festivalu Vurberk prejeli kar 
štiri nagrade, na Števerjanskem festivalu so 
prejeli nagrado za najboljši trio in izbrani so 
bili za Alpen grand prix, ki bo v Meranu v 
Italiji v mesecu oktobru. Sedaj pa je za nji-
mi še 43. festival narodno-zabavne glasbe na 
Ptuju, ki so se ga udeležili prvič, in tudi tu 
so prejeli dve visoki nagradi: strokovna ko-
misija jih je razglasila za najboljši ansambel 
med ostalimi zasedbami, radijski poslušalci 
in TV-gledalci pa so valčku SAMOTAR na-
menili največ glasov. Avtor besedila in glasbe 
je Denis Zupan, aranžmaja pa Marjan Turk, 
s katerim tudi največ sodelujejo. Vseh nagrad 
so izredno veseli. V prihodnosti si želijo, da 
bi uspešno izpeljali Nemirni koncert, ki bo 
11. novembra v Športni dvorani Mokronog, 
na njem bodo predstavili tudi že 2. zgoščen-
ko, in da bi se udeležili še kakšnega festivala, 
predvsem festivala Slovenska polka in valček.

Nina Uhan

V Trebnjem popevkarski festival 
ter olimpijada!

20-letnico mesta Trebnje smo in še bomo le-
tos zaznamovali s številnimi brezplačnimi do-
godki, med katerimi sta bila tudi dva posebna, 
prvi je bil (tradicionalni) mednarodni pev-
ski festival Melodije Temenice in cvička, drugi 
pa (neuradne) Olimpijske igre.  Da je Trebnje 
dovolj veliko za pevsko estrado in najboljše 
športnike z vsega sveta, so na povabilo Kra-
jevne skupnosti Trebnje na dveh poletnih 
predstavah dokazali člani amaterske igralske 
skupine P.L.I.N. s Čateža. Skozi humor so 
predstavili predvsem pozitivne strani našega 
mesta in dodobra nasmejali njegove prebival-
ce. P.L.I.N.-ovci se za nekaj časa poslavljajo z 
gledaliških odrov, a obljubljajo, da bodo kmalu 
»sveži in umiti« znova poskrbeli za smeh. 

Potujoča knjigarna v Trebnjem

V zadnjem tednu avgusta nas je v Treb-
njem obiskala brezplačna potujoča knjigarna 
predsedniškega kandidata dr. Milana Zvera. 
V mestnem parku Trebnje je privabila šte-
vilne mimoidoče, ki so si z zanimanjem po-
gledali in izbrali knjige, med katerimi je prav 
gotovo vsak našel nekaj zase.

Sebastian Pepelnak

V Škovcu nova cesta in 
obnovljen most

V soboto, 23. junija, smo vaščani Škovca sku-
paj s podžupanom Občine Trebnje g. Silve-
strom Perparjem in predsednikom KS Veli-
ka Loka g. Rokom Sajetom uradno otvorili  
približno 1200 m na novo asfaltirane ceste in 
obnovljen most. Investicijo v višini 90 tisoč 
evrov  je v celoti financirala KS Velika Loka, 
kar pa je bilo v naši moči, smo postorili va-
ščani sami. 
Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem, ki ste 
na kakršen koli način pripomogli k hitri iz-
vedbi projekta, saj je ta »bližnjica« do Trebnje-
ga in okoliških krajev za nas zelo pomembna 

Tradicionalni pohod po 
Baragovi poti

Člani Občinskega odbora Slovenske ljudske 
stranke vsako leto na prvo nedeljo v septem-
bru organiziramo tradicionalni pohod po 
Baragovi poti. Pohoda se vsako leto udeleži 
vedno več pohodnikov. Letos nam je malo 
zagodlo vreme, kar pa pohodnike ni ustavilo, 
predvsem tistih z gorenjskega konca ne, saj 
so si med potjo lahko ogledali tudi krajevne 
znamenitosti. Za pogostitev so na poti po-
skrbele naše članice pod taktirko ga. Marjane 
Kužnik iz Društva podeželskih žena Tavžen-
troža. Ob Baragovi rojstni hiši v Mali vasi je 
vse pohodnike pozdravila podžupanja Ob-
čine Trebnje ga. Nada Pepelnak, za kulturni 

Veselo v šolo
3. septembra se je začelo novo šolsko leto 
tudi za 903 osnovnošolce  (od teh je 99 pr-
vošolcev) trebanjske osnovne šole in podru-
žničnih šol v Dolenji Nemški vasi, Dobrniču 
in Šentlovrencu. 
Prvošolcem so povsod pripravili slovesen 
sprejem. V Trebnjem je glasbeni uvod pripra-
vil pevski zbor 2. razreda z mentorico Stanko 
Zaletelj, spremljal pa jih je Franci Kravcar s 
harmoniko. Sledil je lutkovni prizorček Lili 
in Bine (v izvedbi vzgojiteljic in učiteljice v 1. 
razredu), ki sta se tudi prvič odpravila v šolo. 
Nato sta starše in učence nagovorila ravnatelj 
Osnovne šole Trebnje Rado Kostrevc in tre-
banjski župan Alojzij Kastelic. 

Tako kot drugod po Sloveniji so si ogleda-
li še posnetek pozdrava predsednika RS dr. 
Danila Türka, nato pa so razredničarke sku-
paj z vzgojiteljicami odpeljale prvošolčke v 
njihove matične učilnice, kjer so se seznanili 
s šolskim delom, se med seboj spoznali, malo 
posladkali – in že so se vrnili starši, da so jih 
odpeljali domov.
Upamo in želimo, da bo za vse učence šolsko 
leto uspešno, njihova pot v šolo in domov pa 
varna.  

I. V.

(sploh v zimskem času, ko je pot skozi Trnje 
strma in zasnežena), seveda pa imamo sedaj 
tudi lažji dostop do travnikov, njiv in gozdov. 
Po uradni otvoritvi je sledila pogostitev z dru-
ženjem, ki je v prijetnem vzdušju potekala po-
zno v noč. Vaščani Škovca si želimo v priho-
dnosti še več tovrstnih pridobitev in druženj.

Majda Kravcar

program pa so poskrbele pevke Ženskega 
pevskega zbora Turističnega in kulturnega 
društva Dobrnič. Pohodniki so pot zaključili 
v Trebnjem in se tam razšli z obljubo, da se 
zopet vidijo prihodnje leto.

Tekst: L. L., slika: Anton Zaletel
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Na 12. seji OS so svetniške skupine DSD, 
DROT, LDS in SD predlagale, da OS raz-
pravlja o nezakonitih poslih in pravnomoč-
ni obsodbi župana. Župan tovrstne razpra-
ve ni dopustil, saj ni imel večine. Odredil 
je tridesetminutni odmor, kar ni v skladu s 
poslovnikom, in tako kršil predpise. Poča-
kal je, da pridejo z zamudo na sejo svetniki 
koalicije. Predlog za uvrstitev nove točke na 
dnevni red Seznanitev in razprava o pravno-
močni sodbi župana Alojzija Kastelica za tri 
kazniva dejanja zlorabe uradnega položaja ter 
drugih nezakonitosti delovanja župana so za-
vrnili svetniki koalicije: J. Korbar, S. Prpar, 
B. Mlakar, M. Candellari, F. Kozlevčar,  N. 

Pepelnak, B. Brilj, B. Koncilija in A. Jevni-
kar.  
Pri glasovanju o nadomestnem članu Nad-
zornega odbora Občine Trebnje je dokonč-
no počilo. Na sejo je v času glasovanja prišel 
svetnik M. Hočevar. Na spodbudo in vztra-
janje, na glasno dvakrat izrečeno navodilo 
župana, naj dvigne roko, je slepo in poslu-
šno dvignil zahtevani karton, kar je videla 
vsa Slovenija. V nasprotnem bi bil izglaso-
van Janez Slak, ki ni po godu županu, sedaj 
pa nadzira samega sebe.
Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) 
je objavila: »Ravnanje župana Občine 
Trebnje je nedopustno.« Mediji so pisali: 

Župan Kastelic pozabil na moralo, Trebanj-
skega župana bi morali razrešiti, KPK okrcala 
brezbrižnega župana, Kastelic povod za spre-
membo zakonodaje itd. Delo je tudi objavilo: 
»Župan je hotel nadzirati policiste. Mediji 
so tudi poročali, da proti županu tečejo na 
sodiščih in KPK še mnogi postopki.« 
Pod takim županom nas močno skrbi naša 
skupna prihodnost, saj občino vodi župan, 
ki je obsojen več kaznivih dejanj in ki z 
novo sestavo nadzornega odbora nadzira 
samega sebe. Županovi svetniki, ki ga pri 
vsem tem podpirajo, nosijo vso odgovornost 
pred občani in občankami za posledice, ki 
jih bo utrpela občina.

Občinski svetniki: G. Kaplan, D. Klarič,  
Š. Smuk, M. Zupančič, J. Hribar,  

J. Zakrajšek, M. Grandovec, M. Jeras in B. Veselič 

Z nami po znanje
Na CIK-u Trebnje bomo v tem letu zopet 
izvajali številne izobraževalne in izpopolnje-
valne programe ter tečaje s področij računo-
vodstva in računalništva, lahko pa si boste 
tudi pridobili nacionalno poklicno kvalifi-

kacijo socialnega oskrbovalca na domu, po-
močnika kuharja oziroma natakarja.  
Še posebej so aktualni tečaji tujih jezikov, 
za katere je v zadnjem času vse več zanima-
nja. Poleg tečajev angleščine in nemščine 
izvajamo tudi tečaja španščine in slovenšči-
ne za tujce.
Vpisi in informativni dnevi na CIK-u 
Trebnje:
•	 17. 9. 2012, ob 10.00 ‒ vpis v program 

osnovne šole za odrasle (brezplačno)
•	 20. 9. 2012, ob 16.00 ‒ vpis v programe 

srednjega poklicnega, poklicno-tehni-
škega ter srednjega strokovnega izobra-
ževanja (administrator, trgovec, gastro-
nomske in hotelske storitve, ekonomski 
tehnik, gastronomija (pti), predšolska 
vzgoja, gastronomija in turizem)

•	 24. 9.–27. 9., od 16.00 do 19.00 ‒ delavni-
ca Izdelaj si svoje oblačilo

•	 11. 9. in 25. 9., ob 16.00 ‒ e-informativni 

dan za vpis v višješolske programe eko-
nomist, organizator socialne mreže, lo-
gistično inženirstvo in gradbeništvo (kot 
študij na daljavo izvaja Erudio Ljubljana)

Pestro izobraževalno ponudbo si lahko ogle-
date na spletni strani www.ciktrebnje.si oz. 
lahko pokličete vsak delovni dan na tel. št. 
07 34 82 100. 
CIK Trebnje v okviru projekta Center vseži-
vljenjskega učenja Dolenjska – Točke vseži-
vljenjskega učenja, ki ga financirata ESS in 
MIZKŠ, na različnih lokacijah izvaja števil-
na brezplačna predavanja, delavnice in indi-
vidualno učenje računalništva. Ena takšnih 
delavnic z naslovom Klekljanje je potekala 
tudi v Kulturnem domu Šentlovrenc, na ka-
teri so udeleženke spoznale osnove kleklja-
nja. Več informacij o projektu lahko prido-
bite na spletni strani www.cvzu-dolenjska.si. 

Milena Hvastija in Martina Podlesnik

OZRK Trebnje je tudi letos organiziralo 
zdravstveno letovanje otrok v Fiesi v CŠOD 
Breženka. Letovanja se je udeležilo 166 
otrok iz občin Trebnje, Mirna, Šentrupert in 
Mokronog-Trebelno. Letovanje je potekalo 

v treh tedenskih izmenah od 9. do 30. julija 2012. 
Letovanje so vodili pedagoški vodje Truda Medved, Andreja Koščak 
in Nino Zajc, za zdravstveno oskrbo pa sta skrbeli medicinski sestri 
Marta Dreža in Mojca Mihevc. Otroci so v družbi 15 vzgojiteljev, ki 
so z vso odgovornostjo in srčnostjo skrbeli za njihovo dobro počutje, 
preživeli še ene nepozabne počitnice. Z letovanja so odhajali z lepimi 
spomini na morje, sonce in počitniške prijatelje.
OZRK Trebnje se zahvaljuje vsem staršem za zaupanje in županom 
vseh štirih občin za prispevana sredstva. Tako smo z njihovo pomočjo 
otrokom, ki so jim bile mogoče počitnice na morju le sanje, te sanje 
tudi uresničili. 

Skupaj smo uspeli izpeljati še eno uspešno letovanje!

Mojca Mihevc

Utrinek z delavnice Klekljanje (Foto: M. Podle-
snik)

Trebnje je edina občina, ki ima za župana 
obsojenca

Zdravstveno letovanje otrok v Fiesi
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OGLASI / šPORt

AVTOODPAD KRAKOV
- rabljeni rezervni deli
- zbiranje barvnih kovin
- odkup vozil
- avtovleka

- prevzem izrabljenih vozil
- hramba vozil

- popravila na terenu
- avtoelektrika

Hudenje 10, 8275 Škocjan
splet: www.avtoodpad-krakov.com,  

e-pošta: avtokrakov@gmail.com

Delovni čas: 8-12, 13-17h

Tel: 07/30 77 500,  GSM: 041 652 795

ABONMAJSKI IZLET

Običajno smo izlet obiskovalcev abonmaja 
Levček organizirali v mesecu maju. Letos 
smo se odločili za jesenski čas in ga bomo 
izvedli v soboto, 6. oktobra 2012. 



17št. 76 / september 2012

šPORt

3. NOGOMETNI TABOR NK 
TREBNJE

V zadnjem tednu poletnih počitnic je po-
tekal na Blatu pri Trebnjem 3. tradicionalni 
nogometni tabor za osnovnošolce v orga-
nizaciji Nogometnega kluba Trebnje. Kljub 
manjšemu odzivu kot v mesecu juniju se je 

PROGRAM DELOVANJA GOLF 
& C.CLUBA TREBNJE V 
JESENSKEM OBDOBJU

Klub bo tudi v novi sezoni organiziral teča-
je za odrasle. Cena tečaja in pridobitev iz-
kaznice znaša 99 EUR. Potekali bodo vsak 
četrtek od 17.30 do 19.30. Za dodatne infor-
macije smo na voljo na telefonskih številkah 
031/650 753 in 041/377 958, na katerih se 
lahko tudi prijavite. Vadba za člane bo orga-
nizirana 2-krat mesečno na vadišču golfa na 
Blatu. Na vadišču je možen tudi prikaz igre 
golfa za posamezne skupine pod vodstvom 
učitelja ali članov kluba.

Tečaji za otroke bodo potekali na vadišču 
vsak četrtek ob 16.00 pod vodstvom profesi-
onalnega učitelja golfa Matjaža Carja. V OŠ 
Trebnje in OŠ Veliki Gaber bo v zimskem 
obdobju potekal začetni tečaj za otroke. V 
spomladanskem obdobju pa bodo nadaljevali 
tečaj na vadišču golfa.
Za člane kluba bodo v jesenskem obdobju 
organizirani trije klubski turnirji, turnir Pro-
am-Olimje in liga Zlati grič. 
Vse ljubitelje golfa tudi obveščamo, da je 
možno pridobiti vse informacije o delovanju 
kluba na spletni strani www.gcc-trebnje.si. 

NK TREBNJE V 
NOVO SEZONO  
S KAR ŠTIRIMI 
SELEKCIJAMI

NK Trebnje je pričel letošnjo nogometno 
tekmovalno sezono 2012/2013 s kar štiri-
mi selekcijami. Zaradi vse večjega interesa 
po udejstvovanju v tej športni panogi smo 
se v klubu odločili, da razširimo naše delo-
vanje in tako omogočimo vsakemu otroku 
v klubu treniranje in tekmovanje v posame-
zni starostni kategoriji. Že v mesecu avgu-
stu so vse štiri selekcije pričele z aktivnimi 
treningi in pripravljalnimi tekmovanji. V tej 
sezoni bodo posamezne selekcije vodili na-
slednji trenerji: U-8 g. Bekim Rušiti, U-9  
g. Gregor Erman, U-10  g. Marko Pate in 
U-12 g. Franci Jurečič. Prav tako v letošnjem 
letu nadaljujemo z nogometnim krožkom 
v Osnovni šoli Trebnje in na novo uvajamo 
malo nogometno šolo za predšolske otroke v 
Vrtcu Trebnje. Že pozitivni odzivi in rezulta-
ti v prejšnji tekmovalni sezoni in priprave na 
novo sezono v mesecu avgustu so pokazali, 
da smo na pravi poti.
Športni pozdrav!

Tekst: L. L., foto: Gregor Erman

TREBANJSKI STRELCI 
VABIJO K VPISU 

Strelsko društvo Trebnje tudi 
letos vabi vso zainteresirano 
mladino in odrasle člane v svo-
je strelske vrste. Vpis v društvo 
bo potekal v septembru vsak 
torek od 16.00 do 17.00. Strelski treningi pa 
se bodo izvajali vsak torek in petek popol-
dne. Dolgoletna tradicija, izkušeni trenerji, 
vrhunski rezultati in dobro ime društva so 
zagotovila za vaše kakovostno udejstvovanje 
v tej športni panogi. 
Strelski pozdrav!

Za Strelsko društvo Trebnje L. L.

VABILO K VPISU 
OTROŠKEGA 
ABONMAJA 
LEVČEK 

Tudi v novi sezoni 
2012/2013 se bo v okviru 16. otroškega abo-
nmaja Levček zvrstilo 7 različnih predstav za 
otroke od 3. leta dalje. Predstave bodo vsak 
drugi četrtek v mesecu v Kulturnem domu 
Trebnje. Prva predstava bo 11. oktobra 2012, 
zadnja pa 11. aprila 2013. 
Vpis abonmaja bo potekal od ponedeljka, 24. 
septembra 2012, do prve predstave v pisar-
ni ZKD Trebnje na Kidričevi 2 – v zgradbi 
CIK-a Trebnje, I. nadstropje. Kdor bo želel, 
se bo za abonmajsko vstopnico lahko odločil 
tudi kasneje. 
Vabljeni. 

ZKD Trebnje

VABILO K VPISU 

Vabimo vse otroke od 1. 
do vključno 6. razreda k 
vpisu vadbe nogometa 
v Nogometnem klubu 

Trebnje. Vpis bo potekal do 28. septem-
bra 2012.  
Vadba nogometa bo potekala v štirih se-
lekcijah, in sicer za letnike 2006, 2005, 
2004 v selekciji U-8, letnik 2003 v se-
lekciji U-9, letnik 2002 v selekciji U-10 
in letnik 2001 v selekciji U-12. Vadbo 
bo imela vsaka selekcija trikrat tedensko 
v popoldanskih terminih. V jesenskem 
času bo vadba na nogometnem igrišču na 
Blatu, v zimskem pa v telovadnici v Treb-
njem. 
Prav tako bo letos prvič potekala Mala 
šola nogometa za predšolske otroke, in 
sicer dvakrat tedensko v popoldanskem 
času. Vadba je predvidena na umetni travi 
in v telovadnici.
Dodatne informacije dobite na telefon-
ski številki 041/333009, na spletni strani 
nktrebnje.si in na elektronskem naslovu 
kluba nk.trebnje@gmail.com.
Športni pozdrav! 

Nogometni klub Trebnje

skupina dečkov in deklic na taboru dobro 
počutila. Poleg spoznavanja nogometnih 
veščin, vodnih dogodivščin in ostalih razve-
drilnih iger je bila glavna vsakodnevna tema 
tabora medsebojno druženje in prijetno po-
čutje. Za tovrstno razpoloženje in prazne 
želodčke so poskrbeli vaditelja in animatorja 
Gregor Erman in Franci Jurečič ter taborni-
ški kuhar Alen Okorn. Pika na i pa je bilo 
nočno spanje in taborjenje, ki ga otroci še 
dolgo ne bodo pozabili. Zadnji dan tabora pa 
so iz rok vodstva kluba prejeli tudi spomin-
sko priznanje in majico, ki jih bo spominjala 
na udeležbo na tem taboru.

Tekst: L. L., slika: Gregor Erman
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V SPOMIN

G. Gartnar se je rodil leta 1928 v Trebnjem, 
po osnovni šoli v domačem kraju končal gim-
nazijo v Novem mestu, nato pa diplomiral na 
pravni fakulteti. Vso delovno dobo je deloval v 
pravosodju, več let kot predsednik Okrajnega 
sodišča v Trebnjem, nato pa kot predsednik 
Sodišča za Dolenjsko, Belo krajino in Po-
savje. Že kot dijak se je vključil v gledališko 
skupino Kulturno-umetniškega društva Josipa 
Jurčiča iz Trebnjega ter kasneje režiral številne 
mladinske igre in gledališke predstave, med 
drugimi Hasanaginico, Kovarstvo in ljubezen, 
Krog s kredo, Trnuljčico in Praznik cvetočih 
češenj. Na številnih potovanjih po svetu se je 
seznanjal z vrednotami in kulturnim boga-
stvom mnogih narodov, doma pa prirejal pre-
davanja o doživetjih. 
G. Gartnar je ustanovitelj Galerije likovnih 
samorastnikov Trebnje – edine takšne galeri-
je v Sloveniji –, hkrati pa je bil pobudnik in 

organizator vsakoletnih mednarodnih srečanj 
likovnih samorastnikov v Trebnjem. V leto-
šnjem letu je bil organiziran že 45. tabor po 
vrsti, v tem času pa je 270 udeležencev iz 40 
držav ustvarilo več kot 1000 umetniških del 
in jih poklonilo Galeriji likovnih samorastni-
kov Trebnje. Med temi deli so tudi umetnine 
ustvarjalcev, katerih dela so cenjena v zname-
nitih muzejih in galerijah po svetu.  
Številni tabori in več kot 40 razstav z množič-
no udeležbo, ki so jim domači kulturniki ter 
vrhunski operni, gledališki in glasbeni umetni-
ki dajali polnost nepozabnih doživetij, bodo za 
vse čase zapisani v zgodovino Trebnjega. 
Vsako delo, službeno ali ljubiteljsko, je opra-
vljal s srcem, z velikim občutkom za poštenost 
in doslednost, a ostaja, kot je v Rastoči knji-
gi Temeniške in Mirnske doline zapisal prof. 
Jože Zupan, labodji spev njegovega življenja 
Galerija likovnih samorastnikov Trebnje.

Za zavzeto delo je 
g. Gartnar prejel 
številne nagrade 
in priznanja; med 
drugimi Trdino-
vo nagrado, sre-
brni znak Zveze 
kulturnih društev 
Slovenije, plaketo 
Občine Trebnje, 
Golievo plaketo in bil vključen v Rastočo 
knjigo Temeniške in Mirnske doline. 
Pomembno je prispeval k razvoju kulturnega 
življenja na ožjem in širšem območju občine 
Trebnje, njegovo delo pa je bistveno vplivalo 
tudi na razvoj družbe ter ugled in razvoj ob-
čine same.
Ohranili ga bomo v lepem spominu. 

Občina Trebnje

V spomin častnemu občanu občine Trebnje, ustanovitelju in dolgoletnemu vodji 
Galerije likovnih samorastnikov Trebnje – Janezu Gartnarju (1928–2012) 

V spomin Zvonki Rot

Sredi poletja se je 
zaustavilo življenje 
Antonije Rot, naše 
Zvonke, učiteljice z 
velikim srcem, so-
delavke s tenkoču-
tnim posluhom za 
sočloveka; kultur-
nice z izrednim ob-
čutkom za estetiko. 
Kot vzgojiteljica in 
učiteljica se je delu 
z otroki predajala z 

vsem svojim bistvom.  Otrokom je znala dati 
mnogo več, kot se je od nje pričakovalo, saj je 
svoje pedagoško delo vseskozi inovativno raz-
vijala. Vedno znova je dokazovala, da so tudi 

najmlajši učenci ob kreativnem učitelju spo-
sobni zahtevnih dosežkov. Pri tem se v svoji 
skromnosti nikoli ni ponašala s priznanji, ki 
jih je z učenci dosegla.
Njen nemirni, ustvarjalni duh jo je vodil tudi 
na kulturno polje, kjer je skupaj s svojo dru-
žino živela za kulturo. Čut za skladno celo-
stno podobo vsakega kulturnega dogodka, pri 
katerem je sodelovala, jo je gnal, da niso bili 
pomembni vloženi čas, lastna finančna sred-
stva in delo celotne družine, le da je kulturni 
dogodek uspel, da so ga ljudje sprejeli. Njena 
predanost kulturni dediščini je stkala številne 
vezi med različnimi ustvarjalci, društvi in sku-
pinami, ki jih je pri svojem delu znala povezati. 
Soustanoviteljica Kulturnega društva Trebnje, 
Društva Ragle, idejna nosilka različnih kul-
turnih prireditev, razstav, zbirateljica ljudskih 
pesmi in izročila na področju ljudske glasbe, 

sooblikovalka pevskih nastopov Ragel, ki jih je 
bilo skoraj 500, soustvarjalka glasbenih kaset, 
zgoščenk, pesmarice, vsakoletnega tematskega 
koncerta Ragel, vse to je bila naša Zvonka. In 
ob vsem tem človek z velikim srcem!
Z njenim odhodom je ostala vrzel, ki je ni mo-
goče zapolniti. Zvonko pogrešajo učenci, ki so 
se že veselili novega šolskega leta, pogrešamo 
jo sodelavci, kolegi. Pogrešajo jo njeni otroci, 
Neža, Jera, Zala, Florjan, Štefan, Ambrož, 
njeni vnuki, pogreša jo mož Pavle, vsi ostali 
domači, sorodniki in prijatelji.
Ostaja hvaležnost za iskrice, ki jih je prižiga-
la v otroških očeh; za misli in ideje, ki jih je 
ustvarjala z nami; za pot, ki jo je iskala skupaj 
z nami; za izkušnje, ki jih je delila z nami; za 
srce, ki nam ga je razdajala. 

Rado Kostrevc, OŠ Trebnje

Mnogo prezgodaj je Franci Cvelbar, predse-
dnik Planinskega društva Trebnje, 25. avgusta 
2012 izgubil boj z boleznijo. Tudi v zadnjih 
dneh je še optimistično načrtoval potovanja 
in bedel nad delovanjem društva, ki je bilo 
poleg družine njegovo življenjsko poslanstvo. 
Bil je eden od ustanoviteljev, ki so leta 1977 
v želji po osvajanju gora ustanovili planinsko 
društvo. Franci je društvo, ki je letos prazno-
valo 35 let delovanja, vodil 32 let. Iz skromnih 
začetkov je preraslo v društvo s številnim član-
stvom in je napredovalo v znanju, strokovnosti 
vodnikov, markacistov in priljubljenosti. Fran-
cijeva zasluga in žal tudi nedokončana zgodba 
je planinski dom na Vrhtrebnjem. Planinci 
se zavedamo, da je v ta velik projekt Franci 
vložil veliko energije in mnogo skrbi, saj si 
je neskončno želel, da bi dom zaživel v pravi 
planinski podobi. Zaradi omejenih finančnih 
sredstev je gradnja skoraj zastala, pa vendar 

je prav Franci mnoge dni preživel pri planin-
skem domu in načrtoval nova dela ter organi-
ziral delovne akcije. Na praznovanju 30-letni-
ce društva je dejal, da bo gradnjo izpeljal do 
konca. Žal mu to ni bilo dano. 
Franci Cvelbar je bil ljubitelj planin, narave, 
potovanj, planinski vodnik A- in B-kategori-
je, markacist, gorski stražar, v preteklosti član 
upravnega odbora PZS, predsednik Meddru-
štvenega odbora Dolenjske in Bele krajine. 
Deloval je v radioamaterskem klubu, jamar-
skem društvu in morda še kje.  Bil je željan 
vedeti in znati vedno več. Spodbujal je člane, 
da uporabljajo novosti v planinstvu, lavinske 
žolne, GPS-naprave, sodeloval je pri razvija-
nju smučarske palice s podaljškom (plazovne 
sonde) za iskanje pogrešanih v plazovih. Ve-
dno je poudarjal varnost pri hoji v hribe. Bil je 
predsednik, ki ni nikoli zahteval, da je potreb-
no kaj storiti, ampak je le predlagal. In nava-

dno se je zahvalil 
z besedami Jožeta 
Čopa: »Pa boglo-
nej, k' smo prija-
telji.« Kljub obilici 
dela je težave reše-
val z dobro voljo in 
nasmehom, čeprav 
mu vedno ni bilo 
lahko. V društvu 
ga bomo zelo po-
grešali, še bolj pa ga bodo pogrešali domači, 
žena Betka in otroka Alan in Urška, na ka-
tera je bil izjemno ponosen. S spoštovanjem 
do njegovega dela in prijateljstva se od njega 
poslavljamo z njegovimi besedami: »Franci, 
hvala, da smo bili prijatelji.«

V imenu članov  
Planinskega društva Trebnje Majda Šalehar 

Franciju Cvelbarju, predsedniku Planinskega društva Trebnje v slovo
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ZAHVALE

Pred kratim še vedra in upanja polna,
s tegobam v zdravju,
a ne zares bolna, je naša ljuba mama bila,
a danes čez noč od nas je odšla.

ZAHVALA
Ob izgubi naše mame, stre mame in prababice 

FrAncke 
BregAr 
iz Velikega Gabra,  
po domače  
Laudanova 
mama, 

se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijate-
ljem, vaščanom in znancem. Vsem, ki ste z 
nami delili žalost in našo mamo v tako veli-
kem številu pospremili na njeno zadnjo pot.
Posebej se zahvaljuujemo dr. Bogomirju Hu-

marju, sestri Meliti, ter celotnemu kolektivu ZD 
Trebnje, hvala DSO Trebnje za vso oskrbo.
Hvala za izrečena sožalja, darovano cvetje, 
sveče, za sv. maše in dober namen.Hvala g. 
župniku Janezu Jeromen za lepo opravljen 
obred in spodbudne besede. Hvala tudi g. 
Miram, ki nam je v težkih trenutkih stala 
ob strani. Hvala tudi PGD Veliki Gaber, 
sodelavcem tovarne Zmaj iz Šentvida pri 

Stični, KORK Veliki Gaber, DU Velika Loka, 
pevskemu društvu Prijatelj iz Šentvida,  

g. Viktorju za zaigrano tišino, pogrebni službi 
Perpar za organizacijo pogreba in cvetličarni 

Cvet market ga. Jani Žurga.
Posebna zahvala tudi njeni vnukinji ga. Smilji 

Štravs za prelep govor ob njenem slovesu.
Vsem, tudi tistim, ki jih nismo omenili  

iskrena hvala.
Žalujoči: vsi njeni  

Kogar imaš rad, nikoli ne umre,
le daleč, daleč je.

ZAHVALA

V 88. letu starosti nas je za vedno zapustila 
naša draga mama, babica, prababica in sestra

AntonijA  
Lavrič
iz Gorenjega Vrha 
pri Dobrniču 7.

Ob njeni izgubi se iskreno zahvaljujemo 
vsem sorodnikom, prijateljem in

sosedom za izrečena sožalja ter podarjeno 
cvetje in sveče. Posebej se

zahvaljujemo DSO Trebnje, dr. Steli Munk 
ter patronažni sestri Majdi

Gačnik. Zahvaljujemo se tudi gospodu žu-
pniku za lepo opravljen obred, dr. Romanu 
Globokarju, pogrebni službi Novak in pev-

cem za zapete žalostinke. Iskrena hvala
vsem, ki ste našo mamo pospremili na njeni 

zadnji poti.
Žalujoči: vsi njeni.

ZAHVALA

V 83. Letu starosti nas je zapustil

MAtijA  
gerdin 
iz Razbor 13, 
Čatež.

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo 
vsem  sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za izrečena sožalja, darovano 

cvetje, sveče in sv. maše.
Hvala tudi osebju ZD Trebnje, patronažni  
sestri Darji Vidmar, infekcijskemu oddelku 
SB Novo mesto, ter DSO Trebnje. Posebna 

zahvala g. župniku Marku Japlju za lepo 
opravljen obred, pogrebni službi Novak, 
čebelarskemu društvu Trebnje za organi-
zacijo pogreba, PGD Čatež, govornikoma 
Ladu Stoparju in Marjanu Rozmanu, pevce 
za lepo zapete žalostinke, izvajalcu tišine, 

društvu upokojencev Velika Loka.
Vsem, ki ste se poklonili njegovemu spomi-
nu in ga pospremili na zadnji poti še enkrat 

iskrena hvala.

Žalujoči: sin Tadej, sin Mark z družino 
in ostalo sorodstvo.

ZAHVALA

V 84. letu starosti nas je po hudi bolezni za-
pustil naš dragi oče, dedek, brat, stric in tast

Anton  
MAkše
z Rdečega Kala 26.

Ob smrti, ki je prizadela vse njegove naj-
bližje in znance, se zahvaljujemo vsem soro-
dnikom, prijateljem in sosedom za izrečena 

sožalja, darovano cvetje, sveče in svete maše. 
Hvala sodelavcem s podjetij Veolia Novo 

mesto, TPV Velika Loka in z Osnovne šole 
Trebnje. Hvala Vinogradniškemu društvu 
Trebnje, UO Svetinja, KORK Svetinja ter 
zdravnici dr. Katarini Žirovnik Kuster in 
sestri Marjeti. Vsem se še enkrat iskreno 
zahvaljujemo, tudi tistim, ki niste posebej 

omenjeni, in vsem, ki ste ga v tako velikem 
številu pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi.

Vem, da usoda tako je hotela, 
da te Marija med sebe je vzela,
kmalu jesen bo in kostanj veni,
hiša je prazna, tebe pa ni …

ZAHVALA
V 80. letu nas je za vedno zapustil naš dragi 

mož, ati in stari ata

Anton  
MrHAr
upokojeni gostilni-
čar s Čateža 16 
pri Veliki Loki.

Ob boleči ter nenadni izgubi našega 
dragega Antona se iskreno zahvaljujemo 

vsem sorodnikom, krajanom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje 
in sveče ter vsem, ki ste ga v velikem številu 
pospremili na njegovi zadnji poti. Posebej se 
zahvaljujemo gospodu župniku Marku Japlju 
za lepo opravljen obred s sveto mašo, Mateju 
Mlakarju za prebrani govor, pevcem za zapete 
žalostinke, izvajalcu Tišine in pogrebni službi 
Novak. Obenem se zahvaljujemo vsem tistim, 
ki vas nismo omenili, pa ste nam stali ob stra-
ni v naših najtežjih trenutkih. Našega dragega 
Antona bomo ohranili v najlepšem spominu 

z željo, da mu Marija povrne za vse tisto,  
kar je storil lepega za nas.

Žena Jožefa ter otroci Jožica, Marta, 
Zvone, Zlatko in Mirjam z družinami.

ZAHVALA
V 80. letu starosti nas je zapustil naš dragi 

mož, oče, ata, stric in tast 

Vincencij 
PUceLj 
iz Dolge Njive.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
vaščanom, prijateljem in znancem za izre-

čena sožalja, sveče, cvetje in darovane maše. 
Hvala gospodu župniku in pevskemu zboru 
Zagriški fantje za lepo pogrebno slovesnost. 
Zahvaljujemo se tudi ZD Trebnje in DSO 
Trebnje ter pogrebnemu zavodu Perpar.

Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi 
zadnji poti.

vsi njegovi.
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FIZIKALNA 
OLIMPIJADA – 
ESTONIJA 2012
Od 15. 7. do 24. 7. je v Estoniji v mestih 
Talin in Tartu potekala 43. mednarodna 
fizikalna olimpijada. Tekmovanja se je 
udeležilo 378 tekmovalcev iz 82 držav. Iz 
Slovenije je v Talin odpotovalo pet tek-
movalcev, ki so dosegli odlične rezultate 
na državnem tekmovanju in izpolnili zah-
tevne pogoje na pripravah. Letos sta na 
fizikalno olimpijado zopet odpotovala dva 
dijaka Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna 
Gorica – Jurij Tratar in Matevž Marinčič.  
To je izjemen uspeh naše šole in priznanje 
za odlično delo naše profesorice fizike Ma-
ruše Potokar. Velik delež k uspehu pa je pri-
spevala tudi naša nekdanja dijakinja, sedaj 
študentka fizike, Marion van Midden, ki je 
Juriju in Matevžu pomagala pri pripravah. 

Le redko katera šola se lahko pohvali z ude-
ležbo dveh svojih dijakov na tem prestižnem 
tekmovanju, in to kar dve leti zapored.
Poleg Jurija in Matevža so se iz Slovenije 
letos tekmovanja udeležili še Domen Ipa-
vec in Jan Šuntajs, oba sta dijaka Gimnazije 
Bežigrad, ter Miha Zgubič iz II. gimnazije 
Maribor. Tekmovanje, ki poteka dva dni, je 
obsegalo teoretični in eksperimentalni del, 
vsak je trajal po 5 ur. Teoretični del je bil 
ovrednoten s 30 točkami, eksperimentalni 
pa z 20. Slovenija je na olimpijadi dosegla 
eno bronasto medaljo (Domen Ipavec) in 
dve pohvali (Miha Zgubič in Jurij Tratar). 
Torej smo v Ivančni Gorici ponosni na lep 
dosežek Jurija Tratarja!
Preostale dneve v Estoniji so tekmovalci 
izkoristili tudi za druženje in organizirane 
ekskurzije. Našim tekmovalcem so najbolj 
ostali v spominu igre na gradu Rakvere, ko-
panje v Baltskem jezeru, obisk adrenalinskih 
parkov in seveda druženje s fizikalnimi nav-
dušenci s celega sveta. 

Dragica Šteh, prof.

Galerija likovnih samorastnikov Trebnje 
vas v septembru in oktobru vabi na:
•	 pogovor ob razstavi Viktor Magyar 

(1934‒1980), slikarstvo, ki bo v četr-
tek, 20. septembra 2012, ob 18. uri

O razstavi, slikarstvu in življenju Vik-
torja Magyarja bo spregovorila njegova 

hčerka Viktorija Magyar, ki je del mladosti preživela na Čatežu nad 
Trebnjem.
•	 predstavitev diplomskega dela Zale Miklavčič z naslovom Pojav-

ne oblike nezakonitosti izvršilne veje oblasti, ki bo 10. oktobra 
2012 ob 18. uri  

Vabimo vas tudi na odprtje razstave Italijanska naivna umetnost 
iz Musea Nazionalle delle Arti Naïves »Cesare Zavattini«, ki bo 
v četrtek, 18. oktobra 2012, ob 18. uri, dan kasneje ob isti uri pa 
na vodstvo po razstavi, ki ga bo izvedel kustos razstave dr. Simone 
Terzi. V zbirki muzeja se nahajajo dela odmevnih imen italijanske 
naive ‒ Bruno Rovesti, Pietro Ghizzardi, Gino Covili, Lorenzo Lovo 
in Ferruccio Bolognesi.
Informacije: Galerija likovnih samorastnikov Trebnje, 07/34 82 106, 
galerija@ciktrebnje.si

Andrejka Vabič Nose

GALERIJSKA PALETA

PETA SEZONA ŠD TRIMKO

ŠD Trimko bo letos že peto leto orga-
niziralo vadbo otrok starosti od 4 do 9 
let. Vadimo dvakrat tedensko po eno 
uro. Do sedaj je vadbo, na kateri otroci 
prek igre spoznavajo raznovrstne športe, 
obiskovalo že prek 300 otrok. Naučili 
so se elementov atletike, gimnastike in 
ostalih športov. Veliko otrok pa se je na 
naših tečajih naučilo tudi smučati in ro-
lati. Skozi celotno sezono organiziramo 
tudi rojstnodnevne zabave, na katerih se 
zabavamo skupaj s Trimkom. Dejavnost 
smo razširili tudi z nabavo velikega na-
pihljivega gradu, s katerim popestrimo 
športno udejstvovanje. 
Z vadbo zopet začnemo v mesecu sep-
tembru. Potekala bo v novem Vrtcu Ma-
vrica, dvorani CIK-a Trebnje pri starem 
vrtcu in dvorani OŠ Trebnje. Za vse 
dodatne informacije pa smo na voljo na 
telefonskih številkah 041 392 790 (Ro-
man) in 041 571 597 (Marko), lahko pa 
nam pošljete tudi elektronsko sporočilo 
(sd.trimko@gmail.com) ali nas obiščete 
na spletni strani www.trimko.si.
Športni pozdrav!

Mag. Marko Tomič, ŠD Trimko
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V primorski prestolnici Koper je od 18. do 
26. avgusta potekal 32. tradicionalni pole-
tni godbeni tabor Zveze slovenskih godb 
Musica creativa. Na njem se je pod ume-
tniškim vodstvom nizozemskega klarineti-
sta in dirigenta Jana Cobra in slovenskega 
trobentača in dirigenta Mira Sajeta izpo-
polnjevalo več kot 120 mladih inštrumen-
talistov. Inštrumentalisti so bili razdeljeni 
v dva orkestra; otroški pihalni orkester je 
vodil dirigent Miro Saje, mladinski pihalni 
orkester pa dirigent Jan Cober. Udeleženci 

so na sekcijskih vajah s pomočjo mentor-
jev izpopolnjevali tehnike igranja, jih ne-
utrudno utrjevali in na orkestrskih vajah 
okrasili z agogičnimi in dinamičnimi de-
tajli. Tako so izbrane skladbe zaokrožili v 
izdelano celoto in jih v petek, 24. avgusta, 
ob 20. uri  predstavili na koncertu v veliki 
dvorani Marjana Kozine v Slovenski fil-
harmoniji. 
Tako otroški kot tudi mladinski pihalni or-
kester sta na petkovem koncertu dokazala 
tehnično spretnost, občutek za melodično 

oblikovanje in prepričljivo gradnjo večjih, 
kompleksnejših kompozicij. Poslušalce sta 
popeljala v svet najrazličnejših glasbenih 
užitkov in jih očarala s svojo sproščenostjo. 
Občinstvo tokrat niso grele le visoke pole-
tne temperature temveč tudi prepričljiva in 
temperamentna izvedba izbranih koncertnih 
skladb.
Glasbeniki so program za koncerta, ki sta 
bila v Slovenski filharmoniji dne petek 24. 
8. 2012 in zaključni koncert v Kopru 26. 8. 
2012, ustvarjali čez cel teden in s tem pri-
dobili obilico izkušenj ter novih poznanstev, 
ki so še kako pomembni v glasbi. Letos se 
je tabora udeležilo sedem članov in članic 
Občinskega pihalnega orkestra Trebnje (na 
sliki iz leve proti desni Simon Černe, Ja-
smina Metelko, Anže Kepa, Jerca Grebenc, 
Sebastjan Borak, Pija Florjančič, Jan Čibej). 
Čestitke vsem udeležencem ter organiza-
torjem, ki so poskrbeli da je tudi letos tabor 
uspel. Upam, da je zaključni bučni aplavz 
organizatorje seminarja spodbudil k organi-
zaciji poletnega tabora tudi prihodnje leto, 
udeležence pa v nadaljnje vztrajanje na začr-
tanem glasbenem področju. 
Več slik in utrinkov na spletni strani: 
http://www.facebook.com/groups/ 
259827194113032/photos/

Avtorja Katarina Trček  
in Simon Černe

Koncert pihalnega orkestra Musice creative: v svetu glasbenih 
užitkov

Pevska skupina Ragle na regijskem srečanju Pri treh farah
V juniju je v Trebnjem v sklopu prireditve Iz 
trebanjskega koša potekalo območno sreča-
nje pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih 
viž. Na podobnih srečanjih, ki so bila po Do-
lenjskem, v Beli krajini in Posavju, je stro-
kovna selektorica izbrala skupine za regijsko 
srečanje, ki je potekalo v sredo, 29. avgusta 
2012, v Metliki pri Treh farah v organizaciji 
tamkajšnje območne izpostave Javnega skla-
da RS za kulturne dejavnosti. Za to srečanje 
sta bili izbrani tudi skupini z območja naše 
izpostave: Pevska skupina Ragle iz Trebnjega 
in Vaški pevci iz Šentruperta. Na srečanju je 
sodelovalo 12 izbranih skupin pevcev ljud-
skih pesmi in godcev ljudskih viž. Strokov-
na spremljevalka srečanja dr. Mojca Kovačič 
je po srečanju z vsemi predstavniki skupin 
opravila razgovor, ko bo opravila vse oglede 
regijskih srečanj, pa bodo znane tudi skupine 
za državno srečanje. 

Mojca F.
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Znanje je zaklad, ki vedno spremlja svojega 
lastnika

Zopet je pred nami jesen, to je čas, ko osnovnošolci, dijaki in štu-
dentje ponovno sedejo v šolske klopi. Včasih se vse premalokrat 
zavedamo, kako pomembno je znanje. Smo v času gospodarske 
krize in vsakdanje negotovosti, zato je še toliko bolj pomembno 
vlagati v znanje, saj je edino bogastvo, ki nam ga ne more nihče 
vzeti. Znanje omogoča samostojnost, samozavest, možnost od-
ločanja in konkurenčnost. Je tisto, kar odpira vrata življenjskim 
ciljem, pravzaprav je znanje najpomembnejša in najbolj dragocena 
popotnica za življenje. 

Janko Zakrajšek

Kaj je demokracija  
v Trebnjem?

Na zadnji seji Občinskega sveta Občine 
Trebnje (v nadaljevanju OS) smo bili 
priča, kako si nekateri razlagajo demo-

kracijo. Zato se sprašujemo, ali je demokratično, da opozicija na-
govarja svetnike OS, naj zamudijo na sejo eno uro zato, da sklepi 
ne bi bili sprejeti, ker želijo na tak način spremeniti razmerje v OS, 
ki so ga določili volivci na zadnjih volitvah. 
Ali je demokracija snemanje na sejah OS brez dovoljenja? Ali je 
demokracija tudi to, da se s polemiziranjem v medijih, z insinuaci-
jami, dezinformacijami in s klevetanjem zavaja javnost in poskuša 
diskreditirati posamezne člane in SDS Trebnje? 
Kaj pa kultura dialoga? Bo naša demokracija prenesla tudi sovra-
žni govor, poln nestrpnosti in posmehovanja? 
Ne, preostane samo, da take primere prepustimo v reševanje pri-
stojnim službam.

Občinski odbor SDS Trebnje

Kaj kombinirata župan in 
predsednik nadzornega odbora?

Nadzorni odbor Občine Trebnje je imel pod 
vodstvom predsednika v odstopu, g. Lojzeta 
Ratajca, zanimivo prakso, da je želel delovati 
stran od oči javnosti in občinskega sveta. Verje-
tno ni težko uganiti, da je Nadzorni odbor Ob-

čine Trebnje deloval v soglasju s koalicijo, ki jo vodi župan, in da so 
želeli, da javnost ni seznanjena s tem, kako deluje občina in kakšne 
odločitve slepo podpira koalicija.
Šele na podlagi uradne zahteve prek informacijske pooblaščenke 
so objavili zahtevana poročila o nadzorih in zapisnike.
In po pregledu poročil je postalo jasno, zakaj je obstajala želja, da 
ti dokumenti ne pridejo v javnost. V enem izmed poročil so bile 
ugotovljene enake napake in enake nejasnosti, zaradi katerih je bil 
župan že obsojen na pogojno kazen. Torej obstaja možnost, da bi 
se v primeru kazenske ovadbe pogojna kazen spremenila v nepo-
gojno. In predsednik nadzornega odbora je verjetno to odobraval.

Nova Slovenija med počitnicami

Izpeljali smo 3. poletni tabor v Radencih ob Kolpi, ki smo ga v 
spomin na prvega predsednika poimenovali Poletni tabor dr. 
Andreja Bajuka. Namenjen je bil prijetnemu preživljanju proste-
ga časa, druženju, športu in izobraževanju. V treh dneh se ga je 
udeležilo več kot 300 članov in simpatizerjev. Zbrane je nagovoril 
ekonomist dr. Boris Pleskovič, ki je prepričan, da Slovenija brez 
reform ne bo izšla iz krize in da je čas, da slovenska politika znova 
strne vrste. V soboto je bila gostja novinarka dr. Rosvita Pesek, ki 
je predstavila svojo knjigo Osamosvojitvena vlada – Kako so gra-
dili državo. Tabor smo zaključili z nedeljsko sveto mašo. 

OO NSi Trebnje, Blaž Pavlin

IZ DRŽAVNEGA ZBORA

Pred nami je vroča politična jesen. Politika je postavljena pred 
dejstvo, ali se je sposobna poenotiti v ukrepih za izhod iz krize ali 
pa bo o tem odločala EU. Če se bomo o tem odločali sami, bodo 
ukrepi dosti blažji.
Velika večina državljanov se še vedno ne zaveda resnosti in dol-
gotrajnosti posledic krize. Velika večina misli, da jim enostavno 
kar pripadajo višja plača, pokojnina in socialne ugodnosti. Denarja 
enostavno ni več. Če ga želimo pridobiti iz tujine, moramo izpol-
niti določene pogoje. Ali si pomoči tujine ne želijo ravno tisti, ki 
so nas okradli, ki imajo nekje nakopičen ukradeni denar in čakajo, 
da se vrnejo na oblast in podjarmijo lastno obubožano ljudstvo. 
Sedaj ni več časa za politične razprtije. Stopimo skupaj za oživi-
tev gospodarstva in za bolj kakovostno življenje. Sanje ne morejo 
trajati večno.

Zvonko Lah, poslanec SDS v DZ

Smo edina občina, v 
kateri še naprej 
županuje pravnomočno 
obsojeni župan

Župana Alojzija Kastelica smo v našem odprtem pismu pozvali 
k odstopu na zadnji seji Občinskega sveta Občine Trebnje julija 
2012. Obsojen je bil namreč zaradi treh kaznivih dejanj, in sicer 
zaradi zlorabe uradnega položaja oz. uradnih pravic – izrečena mu 
je bila pogojna kazen 7 mesecev zapora s preizkusno dobo 1 leta. 
Župan je z obsodbo izgubil zaupanje in verodostojnost, saj mu je 
bilo dokazano, da je zanemaril interese občine in njenih občanov, 
resno ogroža funkcijo, ki jo opravlja, ogrožena pa sta tudi razvoj 
in obstoj občine. Menimo, da takšnega župana občina Trebnje ne 
potrebuje. Ponovno bomo zahtevali razpravo o nečednostih, ki so 
bile dokazane s sodbo.  
ZAHTEVAMO, DA ŽUPAN PODA SVOJ ODSTOP!

OO DSD Trebnje

OBČINSKI  
ODBOR TREBNJE
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PREHRANSKA 
SAMOOSKRBA  
V SLOVENIJI

Letošnja suša nas je vse ponovno opomnila na pomen varne in 
zanesljive oskrbe s hrano. Poleg prilagajanja pridelave spremenje-
nim vremenskim pogojem so potrebni tudi ukrepi za izboljšanje 
učinkovitosti celotne oskrbovalne verige. 
Slovenska kmečka zveza pri Slovenski ljudski stranki poziva dr-
žavno in lokalno politiko ter vse institucije, ki delujejo v kmetij-
skem sektorju, da povezano in sistematično pristopijo k aktivno-
stim za boljšo organiziranost in povezanost v sektorju. Skupno 
poslanstvo je prehranska varnost slovenskega naroda. To moramo 
doseči z večjo lokalno samooskrbo, boljšo povezanostjo in višjo 
stopnjo socialnega podjetništva. 

Občinski odbor SLS Trebnje

JAVNI POZIV K ODSTOPU

Župan Alojzij Kastelic je bil pravnomočno pogojno obsojen na 
7 mesecev zapora zaradi treh kaznivih dejanj. Zlorabil je položaj 
župana pri najbolj občutljivih zadevah. Zlorabil je tudi položaj 
v škodo nadzora občinskih financ. Njegova nezakonita dejanja 
obravnava tudi Komisija za preprečevanje korupcije. Zoper nje-
ga je vloženih še polno prijav in ovadb. O njegovih nezakonito-
stih poročajo vsi mediji. S tem sramoti občanke in občane občine 
Trebnje. Stalno prebiva v občini Mirna, lažno pa je prijavljen na 
Ponikvah. Kadruje po svoje, z umazanimi političnimi intrigami, v 
škodo lokalne skupnosti. Obnaša se arogantno do bolj sposobnih 
od sebe. Za funkcijo župana ni sposoben ne moralno, ne etično, ne 
strokovno. Zato ga pozivamo, da takoj odstopi s funkcije župana 
občine Trebnje! Več na portalu,v brskalnik vpišite: glasilo GLAS 
Trebnje. 

Jože Povšič, predsednik NDK Trebnje 

Temeniška ali 
»Kanalska dolina«?
Trajnostni razvoj pomeni, da 
otrokom in vnukom zapusti-
mo skoraj takšno okolje, kot smo ga uživali sami. Poglejmo Teme-
nico, našo naravno znamenitost, ki predstavlja mejo med alpskim 
in kraškim svetom, in dediščino, ko so v starih časih delovali šte-
vilni mlini in žage. Spremenili smo jo v neugleden, skoraj mrtev 
kanal brez nekoč številnega življa.
Temenica združuje šest krajevnih skupnosti: krajevne skupnosti 
Veliki Gaber, Šentlovrenc, Velika Loka, Štefan, Trebnje in Do-
lenja Nemška vas. Društva in krajevne skupnosti, povežimo se v 
nestrankarski projekt Oživimo Temenico in s pomočjo evropskih 
okoljskih sredstev zastavimo Krajinski park Temenica! Sam bom 
prostovoljno poskrbel za potrebno papirologijo in mreženje. 
Predlagam, da je sklic iniciativnega odbora za Krajinski park Te-
menica 21. dogodek mesta Trebnje za 21. stoletje. Dokažimo, da 
zmoremo strniti moči za dobro naših otrok in vnukov!

Gorazd Marinček

Zapustila nas je najstarejša 
krajanka KS Veliki Gaber 

Počasi se poslavlja poletje in z njim 
je odšla tudi naša najstarejša kra-
janka in članica KORK Veliki Ga-
ber Frančiška Bregar, po domače 
Laudanova mama.
Rodila se je 16. februarja, leta 1916 
v Gornjih Selcah pri Dobrniču, 
kjer je obiskovala tudi osnovno 
šolo. V družini je bilo še pet otrok, 
tako da je že od malih nog vedela 
kaj pomeni skromnost. Po končani 

osnovni šoli je odšla na služenje k premožnejšim družinam, kjer 
je pazila otroke, bila služkinja in pasla tudi živino. Potem pa je 
prišel Bregarjev Lojze iz Stehanje vasi in preskočila je iskra lju-
bezni. Poročila sta se in nekaj časa živela v mežnariji v Stehanji 
vasi, nato pa sta kupila hišo v Velikem Gabru. V zakonu se jima 
je rodilo šest otrok; Tone, Justina, Franci, Lojze Ivan in najmlajša 
Jožica, katera je vse do njene smrti zanjo tudi lepo skrbela.
Bila je vedno nasmejana in rada se je šalila. Kljub težkim preiz-
kušnjam, ki jih je nalagalo življenje je z optimizmom zrla po poti 
in se vzpenjala proti stotici. Žal je malo pred njo klonila in odšla, 
a njene misli in besede bodo ostale z nami.

Predsednica KORK Veliki Gaber
Mojca Smolič



Napovednik prireditev v občini Trebnje v septembru 2012
14. 9. 2012 19.00 Monotragikomedija z naslovom: Predstava sex, Freud in jaz – 

Brez dlake na jeziku v izvedbi Romana Vodeba
Galaksija Trebnje

15. 9. 2012 8.00 – 12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje
15. 9. 2012 10.00 – 12.00 Otvoritev Rekreacijskega parka »Jurčkov gozd« Ulica Ob gozdu
15. 9. 2012 10.00 – 13.00 Ustvarjam na Jurjevi domačiji (pravljice in igre) Jurjeva domačija
15. 9. 2012 10.00 Turnir NK Trebnje za selekcijo U-8 Blato Trebnje
15. 9. 2012 10.00 Praznovanje rojstnega dne TC Mercator Parkirni prostor pred TC Mercator Trebnje
15. 9. 2012 15.00 Nogometna tekma (selekcija U-10): Trebnje - Jevnica Blato Trebnje
15. 9. 2012 19.00 Rokometna tekma: RK Trimo Trebnje : RK Sviš Športna dvorana OŠ Trebnje
17. 9. 2012 12.00 – 15.00 Svetovalna točka – zaposlitveni kotiček, Center  

vseživljenjskega učenja
Knjižnica Pavla Golie Trebnje

17. 9. 2012 17.00 Ura pravljic Knjižnica Pavla Golie Trebnje
20. 9. 2012 18.00 Pogovor z Viktorijo Magyar, ob razstavi njenega očeta,  

slikarja Viktorja Magyarja
Galerija likovnih samorastnikov Trebnje

22. 9. 2012 8.00 – 12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje
22. 9. 2012 9.30 Tek na Viti ŠC Vita
22. 9. 2012 10.00 Turnir NK Trebnje za selekcijo U-9 Blato Trebnje
22. 9. 2012 14.30 Nogometna tekma (selekcija U-12): Trebnje – Brinje B Blato Trebnje
22. 9. 2012 17.30 Nogometna tekma (selekcija U-10): Trebnje - Dolomiti Blato Trebnje
22. 9. 2012 20.00 V parku dogaja z Bjelo Dugme Tribute Park Trebnje
23. 9. 2012 15.00 Odprtje razstave Sebastjana Popelarja Ujeti trenutki  

dediščine
Jurjeva domačija

24. – 27. 9. 
2012

16.00 – 19.00 Delavnica izdelaj si svoje oblačilo CIK Trebnje

24. 9. 2012 19.00 Prireditev ob Dnevih evropske kulturne dediščine Knjižnica Pavla Golie Trebnje
27. 9. –  
10. 10. 2012

19.00 Mirnska dolina v polževi lupini Baragova galerija Trebnje

29. 9. 2012 8.00 – 12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje
29. 9. 2012 19.00 Rokometna tekma: RK Trimo Trebnje : RK Izola Športna dvorana OŠ Trebnje
30. 9. 2012 10.00 Kolesarski maraton ŠD Veliki Gaber OŠ Veliki Gaber

Prireditelji si pridružujejo pravico do sprememb.
Za prejemanje podrobnejših informacij o prireditvah v obliki tedenskega Napovednika dogodkov v občini Trebnje pošljite e-mail: OBVE-
ŠČANJE na tic@trebnje.si ali pokličite na 07 34 81 128 (TIC Trebnje).

Župan g. Alojzij Kastelic je 7. septembra 
sprejel zlate maturante in njihove starše. 
Zlati maturanti iz občine Trebnje so: Katja 
Vozelj iz Malih Dol pri Stehanji vasi, Maja 
Zupančič iz Preske pri Dobrniču in Matevž 
Marinčič iz Trebnjega. Župan je poudaril, da 
smo v občini lahko zelo ponosni na ta uspeh. 
Maturante je povabil k sodelovanju z lokalno 
skupnostjo  in poudaril, da morajo samoza-
vestno nadaljevati z izobraževanjem, saj so 
dokazali, da zmorejo vse, kar si zastavijo. 
Župan je zlatim maturantom ob njihovem 
uspehu čestital in jim podaril knjigo Skriv-
nosti človeštva, hkrati pa jim zaželel veliko 
študijskih in kasneje poklicnih uspehov na 
njihovi nadaljnji poti. Zbrane sta nagovorila 
tudi podžupanja občine ga. Nada Pepelnak 
in direktor občinske uprave g. Janez Pirc. 
Iskrene čestitke še enkrat! 

Sprejem zlatih maturantov pri županu občine Trebnje

ZADnJA StRAn


