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Pričakovanje pomladi, foto: Bruno Čibej

Februar  - Svečan
Če je svečnica topla, sneg prinaša, 

če je mrzla, ga pa odnaša.

Marec  - Sušec
Če je v sušcu zemlja preveč pila, 

bo poleti manj dobila.

Lions klub Trebnje v sodelovanju z društvom Sožitje pripravlja

Nastopa
Orkester slovenske policije s solisti. Zbrana sredstva bodo namenjena letovanju otrok s posebnimi potrebami.
Športna dvorana Trebnje petek, 26. marca, ob 19. uri. Predprodaja vstopnic: Papirnica Pingo Trebnje (vstopnina 8 eurov)

OKTET LIPA TREBNJE

Slavnostni koncert ob 20-letnici delovanja
Gostji večera :
Mirjam Strmole, sopran, Tjaša Čibej, violina

Slavnostni nagovor :
mag. Igor Teršar, direktor Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti

Sobota, 20. marec 2010 ob 19. uri
V avli Centra za izobraževanje in kulturo (CIK) Trebnje

DOBRODELNI KONCERT ODPRITE SRCE
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V četrtek, 18. februarja, so podelili priznanja naj-
boljšim športnikom minulega leta. Za športnico leto 
so razglasili Nino Novak, športnik leta je postal Staš 
Skube, za najboljšo ekipo pa je bila razglašena ekipa 
Rokometnega kluba Trimo Trebnje. Podelili so tudi 
športne znake ter plaketo za prispevek k razvoju 
športa v občini Trebnje, ki jo je prejel Ivan Gole.  Tre-
banjski župan Alojzij Kastelic je vsem prejemnikom 
priznanj čestital za njihove dosežke in dejal, da se bo 
občina še naprej trudila za razvoj športa.   
Kot je poudaril predsednik Športne zveze Trebnje 
in predsednik komisije za izbor in podeljevanje pri-
znanj najboljšim športnicam, športnikom, športnim 
delavcem, delavkam ter športnim ekipam Boštjan 
Kolenc, je imela komisija najtežje delo do sedaj, da 
je med nominiranci, ki so vsi odlični športniki, iz-
brala nagrajence. Prestižno priznanje sta z župa-
nom Alojzijem Kastelicem podelila balinarki Nini 
Novak, članici balinarskega kluba Krim Ljubljana, 
rokometašu Stašu Skubetu, članu Rokometnega 
kluba Trimo Trebnje, in športni ekipi Rokometnega 
kluba Trimo Trebnje. Pet športnih znakov, ki sta jih 
podelila vodja Oddelka za družbene dejavnosti na 
Občini Trebnje Darinka Trdina in član komisije za 
podeljevanje Zvone Breznikar, so prejeli rokometaš 
Klemen Ferlin, badmintonist Matevž Bajuk, smu-
čarska skakalka Eva Logar, motokrosist Jaka Može 
in atlet Matej Glivar. Športno plaketo za razvoj špor-
ta v občini Trebnje je prejel Ivan Gole, podelila pa 

sta mu jo predsednik prireditvenega odbora Miran 
Jurak in slovenski olimpionik ter član izvršnega od-
bora Olimpijskega komiteja Slovenije Miro Cerar. 
Na odlično pripravljeni prireditvi, na kateri so se 
spomnili tudi še svežega izjemnega uspeha sloven-
ske smučarske tekačice Petre Majdič na olimpijskih 
igrah v Kanadi, so sodelovali operni kvartet Caruso, 
ansambel Topliška pomad, plesna skupina Plesni 
studio Novo mesto in etnoglasbena skupina Trebe-
ški drotarji. 

Valerija Jarm
Foto: Foto Studio Boršnar 

Dosežki nagrajenih športnikov in 
ekipe v letu 2009
Nina Novak: bronasta medalja na svetovnem član-
skem prvenstvu v dvojicah, srebrna medalja na dr-
žavnem članskem prvenstvu, z ekipo Krima druga 
na evropskem klubskem prvenstvu, z ekipo Krima 
ekipna državna prvakinja. Nina Novak ima status 
športnice mednarodnega razreda. 
Staš Skube: 3. mesto na svetovnem mladinskem 
prvenstvu v Egiptu z reprezentanco Slovenije, 3. 
mesto na državnem prvenstvu s člansko ekipo Ro-
kometnega kluba Trimo Trebnje, osmina finala po-
kala evropske rokometne zveze s člansko ekipo RK 
Trimo Trebnje. 
Ekipa Rokometnega kluba Trimo Trebnje: 3. 

Ustanovitelj in izdajatelj: 
Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje
Odgovorni urednik: Igor Teršar
Namestnica urednika: Živa Zakšek
Uredniški svet: Katarina Zupančič, Valerija Jarm, Ivanka Višček, 
Bogdana Brilj, Jožko Tomšič, Dušan Zakrajšek, Živa Zakšek, 
Igor Teršar
Lektorica: Ivanka Višček
Grafična realizacija:  Tomograf, Novo mesto
Naklada: 4800 izvodov, ki se razdelijo brezplačno vsem 
gospodinjstvom in podjetjem v občini Trebnje

Uredništvo si pridržuje pravico do objave, neobjave, delne objave 
ali krajšanja nenaročenih prispevkov v skladu s prostorskimi 
možnostmi in uredniško politiko. Pridržuje si tudi pravico, 
da neprimerne in žaljive vsebine ne objavi. Nenaročeni in 
nedogovorjeni prispevki so lahko dolgi največ 1000 znakov 
skupaj s presledki in morajo biti podpisani s polnim imenom. 
Slike, ki bodo prilepljene v word, zaradi slabe kakovosti ne bodo 
objavljene. Prispevki političnih strank in
poslancev DZ so lahko dolgi največ 2000 znakov skupaj s 
presledki oziroma 1500 znakov skupaj s presledki in sliko, 
županov prispevek pa 2500 znakov s presledki. Uredništvo bo 
objavilo le prispevke strank, ki bodo pisale o svojem delu, načrtih 
in aktivnostih. 
V Glasilu občanov je možna tudi brezplačna objava osmrtnic 
oz. zahval ob smrti občanov iz naše občine, in sicer v velikosti 
10x15 cm, kar pomeni največ 600 znakov s presledki oz. nekoliko 
manj, če želite priložiti še sliko.
Prispevke lahko pošljete po elektronski pošti na naslov 
glasilo.obcanov@trebnje.si ali na naslov uredništva: Glasilo 
občanov, Goliev trg 5, 8210 Trebnje. Rok oddaje prispevkov 
za naslednjo številko je ponedeljek, 15. marec 2010. Prispevki, 
ki bodo prispeli na uredništvo po tem datumu, bodo objavljeni v 
kasnejši številki, če bodo še aktualni.

AKTUALNO

Odziv na članek Dedek MRAZ
V Glasilu občanov št. 47 ste lahko prebrali članek z naslovom Dedek MRAZ, ki govori o nezadovoljnih 
mamicah iz Sel pri Šumberku. Ker nas je ga. Zaletel brez predhodnega posveta z nami zajela v omenjeni 
članek kot selske mamice, smo se primorane odzvati.
Z njenimi pritožbami se vsekakor ne strinjamo, saj smo bile vse do zdaj z vsem zadovoljne, kar pa je 
najbolj pomembno, zadovoljni so bili naši otroci. Predstava gledališke skupine je bila pohvale vredna, 
darila bogata in izvirna, tako da je vsak otrok lahko našel kaj, kar mu je bilo všeč.
Menimo, da o tem, kje in za koliko denarja bodo kupljena darila, ne odločamo starši, temveč Občina 
Trebnje in KS Sela pri Šumberku. Do zdaj so se dobro odrezali in lahko rečemo le, da naj z delom, ki so 
si ga zadali, tudi nadaljujejo.

Marija Klančar, Blanka Blatnik, Janja Blatnik, Marti Ozimek, Martina Travnik, Katarina Zajc, Darja 
Strmec, Petra Koželj, Antonija Koželj

Prestižno priznanje Nini Novak in 
Stašu Skubetu

Spoštovane občanke, 
spoštovani občani,
zima je letos pritisnila kot že dolgo ne. Povzro-
čila je nemalo nevšečnosti v prometu in začu-
denje pri ljudeh, saj trde zime nismo več vajeni. 
Toda taka zima je normalna zima, ki osrečuje 
zanamce, saj nas je bilo že strah, da otroci ne 
bodo več delali sneženega moža in uživali v 
radostih, ki jih prinaša sneg. Taka zima pa je 
običajna tudi v oziru zgodovine letnih časov 
zadnjih tisočletij in je dokaz in opozorilo, da 
so planetarne vremenske spremembe že alar-
mantne.
Zato naj bo letošnja zima čas za premislek in 
morebitne življenjske spremembe. Ko sedimo 
ob topli peči, pomislimo na to, kaj lahko pripo-
moremo k ekološki ozaveščenosti. Ne imejmo 
mnenja, da en sam posameznik ne more prav 
nič prispevati k normalizaciji vremenskih spre-
memb v enaindvajsetem stoletju. Začnimo z 
malenkostmi, ločujmo odpadke, kupujmo čim 
manj stvari v plastičnih embalažah in večkrat 
zaženimo pešibus ali kolo in pustimo avto v ga-
raži. Tako bomo naredili več zase in za druge.
Drage občanke, dragi občani, ob iztekajočih 
zimskih večerih vam privoščim veliko topline 
v srcu. Življenje je lepo in zanimivo, zato se za-
vedajmo, da kdor ga čuva, bo deležen tudi po-
zornosti drugih.

mag. Igor Teršar, 
urednik glasila

mailto:glasilo.obcanov@trebnje.si
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Proračun za leto 2010 še ni sprejet, čeprav je bil občin-
skemu svetu predložen že decembra 2009. Upamo, 
da ga bo Občinski svet sprejel v februarju. Marca pa 
bo že skoraj prepozno, saj bo četrtina leta že mimo. 
Občina in javne službe pa morajo delovati obvezno 
po zakonu, ne glede na to, kako nekdo politično de-
luje. Kljub finančni krizi je proračun visok okoli 17
milijonov € in je razvojno naravnan. To je najbolj po-
membno za vse nas, ki živimo v tej občini! Poleg sred-
stev iz občinskega proračuna bo v občino Trebnje v 
letu 2010 dodatno priteklo še najmanj 10 milijonov € 
iz drugih finančnih virov in sicer za tri viadukte, ob-
voznico mimo Trebnjega in cesto preko Zvijavnice. 
Pod vprašajem pa sta projekta CERO Globoko prve-
ga reda in Kanalizacijski sistem Veliki Gaber zaradi 
nerazumljivih sklepov, zaostrovanj v pogodbi in me-
tanja točk z dnevnega reda. Naredili smo prav vse, da 
do tega ne bi prišlo. Delali smo celo ponoči, predlagali 
korespondenčno sejo, predlagali dodatne sklepe. Na 
Ministrstvu za okolje RS smo bili najmanj šestkrat. 
Vendar je bila politika močnejša kot pa projekti, ki 
bi koristili večini občanov. Občinskim svetnikom iz 
opozicije smo dokazovali, jih opozarjali, celo prosili 
smo jih, da naj s svojim ravnanjem koristijo občini in 
občanom. Tudi sistem izračuna komunalnega pri-
spevka je bil znan. Nepovratna sredstva EU in države 
se ne smejo obračunavati pri odmeri komunalnega 
prispevka. Torej, več je nepovratnih sredstev v in-
vesticiji, manjši je komunalni prispevek za občane. 

Naslednja dva mandata bosta prav gotovo posvečena 
komunalnim zadevam, torej kvalitetni pitni vodi, ka-
nalizacijskim sistemom, čistilnim napravam in učin-
kovitemu ravnanju z odpadki, tako da se bo večina 
odpadkov spremenila v uporabne surovine.
V Proračunu 2010 je okoli polovica finančnih sred-
stev namenjenih za javne investicije, ceste, vodovode, 
kanalizacijske sisteme, šole, vrtce in podobno. Druga 
polovica pa so sredstva za splošno javno porabo v 
šolstvu, zdravstvu, otroškem varstvu, družbenih de-
javnostih, delovanju društev, zvez in podobno. Torej, 
vsak občan in občanka so neposredno ali posredno 
deležni določenih javnih sredstev iz proračuna ob-
čine. 
Pri Proračuna 2010 smo bili tudi priča nerazumlji-
vim predlogom. Svetniška skupina DROT je preko 
občinske svetnice Špele Smuk vložila amandma, da 
se enostavno ukine edino javno Glasilo občanov in 
sicer tako, da se ukine financiranje tiska, distribucije
in delovanja Uredniškega sveta! Glasilo občanov je 
uradno glasilo Občine Trebnje, ki izhaja na podlagi 
Odloka, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS. Člani 
Odbora za družbene dejavnosti so bili toliko modri, 
da so njihov predlog soglasno zavrnili, razen njihove 
članice seveda. Tudi majhne občine z 2.000 prebival-
ci imajo svoja javna glasila, nekatera izhajajo celo na 
40 ali več straneh. 

Jože Povšič, podžupan Občine Trebnje
(po pooblastilu župana) 

ŽUPANOV KOTIČEK

Spoštovane občanke in občani občine Trebnje!

Drugačen pogled na podžupanov uvodnik
Zelo zanimiv način komunikacije z javnostjo sta si zamislila trebanjski župan 
Alojzij Kastelic  in podžupan Jože Povšič, ki po pooblastilu župana piše član-
ke v Županov kotiček v Glasilo občanov. Od zavajanja, s katerim je operiral 
župan, sta prešla na manipulacijo z javnostjo, s katero operira podžupan. V 
uvodniku prejšnje številke (št. 47/januar 2010) je napisal same resnice. Niti 
enega zavajanja. Vse je res. Ampak zorni kot,  oz. pogled na zadeve, pa je lahko 
tudi nekoliko drugačen.
1. V odstavku, kjer govori o investicijah, lahko povem, da obvoznica mimo 

Trebnjega in nova cesta preko Zvijavnice nista občinska projekta (DARS in 
DRSC). V predlogu proračuna za ta projekta ni predvidenih sredstev, zato 
ne vem, kako bo občina sodelovala pri tem, razen z dobro voljo. Res pa je, da 
je dobro, da se bo promet uredil in da so bili nekateri postopki izvedeni do 
sedaj.

2. Zaključni račun je posebno poglavje, o katerem je težko diskutirati, zato 
bom navedel nekaj vprašanj, ki jih je v istem poročilu, kot ga navaja pod-
župan, zastavil revizor: »Ali imajo odhodki in izdatki svojo utemeljitev – po 
vsebini in obsegu – v letnem finančnem načrtu in v kakšni meri oz. obliki?
Ali so bila spoštovana določila Pravilnika o izvajanju postopkov zbiranja po-
nudb in evidencah naročil manjše vrednosti?« Ta isti revizor je napisal tudi: 
»Opozarjamo na velik razkorak med načrtovanimi in realiziranimi vred-
nostmi.« In tudi: »Med našim pregledom smo opazili pogoste spremembe 
(povišanja) pogodbenih zneskov, na osnovi aneksov k osnovnim pogodbam 
…« Menim torej, da je za boljšo sliko dobro prebrati celotno poročilo revi-
zorja in tudi mnenje Odbora za finance.

3. Ko podžupan ugotavlja, da je Občina Trebnje med najmanj zadolženimi, 
lahko ugotovimo, da se je postavil na stran »programske opozicije«, kot 
jo rad imenuje. Zakaj?  V predlogu proračuna za leto 2009 je bilo predla-
ganih 2.449.361,00 € za zadolžitev. Programsko združenje 14 svetnikov je 

z amandmaji v občinskem svetu odobrilo zadolžitev 1.000.000,00 € in to 
striktno za namene dograditve podružnične šole v Dol. Nemški vasi. Res 
je, da je občina malo zadolžena, vendar se sprašujem, kako je takrat glasoval 
podžupan? Tudi v predlogu za letošnji proračun, ki je bil pripravljen s strani 
odgovornih oseb, je predvidena zadolžitev 1.500.000,00 €. Tudi o tej zadol-
žitvi menim, da ni realna, in da bomo predlagali nižjo in za točno določen 
namen.

4. Zelo zanimiva resnica je pri nakazilih krajevnim skupnostim. Zneski, ki jih 
navaja podžupan, so resnični, ni pa povedal, da 738.069,75 € ni bilo nakaza-
nih zaradi nelikvidnosti proračuna. Nekatere krajevne skupnosti niso mo-
gle v celoti uresničiti svojih programov. Poleg tega pa je bilo na občini konec 
leta 2009 še 546.026,23 € zapadlih neplačanih obveznosti in 1.999.237,99 € 
prevzetih obveznosti za leto 2010 po pogodbah. 

5. Podobna zgodba je pri zneskih za reprezentanco, saj so bili v predlogih pro-
računa zneski višji, z amandmaji pa smo jih znižali. Poleg tega pa še pri tako 
nizkih zneskih, o katerih govori podžupan pride do naslednjega mnenja 
revizorja iz že omenjenega poročila: »Iz dokumentacije o reprezentančnih 
gostinskih storitvah nismo mogli nedvoumno ugotoviti poslovni namen in 
neposredne koristnike storitev; tudi ni povsem jasno, kako je možno (ali po-
trebno) vnaprej določiti obseg (vrednost) storitev, ki so predmet pogodbe.«

6. Dokazno dokumentacijo je torej potrebno predstaviti tudi iz drugega zor-
nega kota. O železniškem prehodu Mirna pa ne morem izgubljati besed, saj 
podžupan investicijo, ki se je podražila skoraj za 400 % smatra za uspeh. Tu-
kaj moja matematika in logika ne najdeta razlage, vemo pa, da je na osnovi 
različnih izračunov možno priti do podatkov, ki se lahko pozitivno objavijo 
v javnosti in tudi tukaj ima verjetno podžupan svoj izračun in svoj prav.

V komunikacijo z javnostjo se je torej namesto zavajanja vključila manipula-
cija.

Mag. Marko Grandovec, svetnik SD 

Odgovor na Županov kotiček v prejšnji številki Glasila občanov

mesto v državnem prvenstvu Slovenije, osmi-
na finala pokala evropske rokometne zveze.
Eva Logar: 1. mesto na državnem prvenstvu, 
devet uvrstitev med deseterico na tekmah ce-
linskega pokala (ženska različica tekem sve-
tovnega pokala), 14. mesto na mladinskem 
svetovnem prvenstvu. Eva Logar ima status 
športnice perspektivnega razreda. 
Klemen Ferlin: 3. mesto na svetovnem mla-
dinskem prvenstvu v Egiptu z reprezentanco 
Slovenije, 3. mesto na državnem prvenstvu 
s člansko ekipo Rokometnega kluba Trimo 
Trebnje, osmina finala pokala evropske ro-
kometne zveze s člansko ekipo RK Trimo 
Trebnje.
Matevž Bajuk: 5. mesto na mladinskem ev-
ropskem prvenstvu, 5. mesto med dvojicami 
na mladinskem evropskem prvenstvu, 1. me-
sto med posamezniki na evropski mladinski 
seriji turnirjev, 5. mesto na svetovnem pokalu 
na Nizozemskem, 1. mesto med dvojicami na 
državnem prvenstvu. 
Jaka Može: 1. mesto na državnem prvenstvu 
v razredu open, 4. mesto na evropskem pr-
venstvu v razredu open, 1. mesto na odprtem 
prvenstvu Hrvaške, 8. mesto na evropskem 
pokalu narodov za reprezentanco Slovenije. 
Matej Glivar: 1. mesto na zimskem držav-
nem prvenstvu v metu kladiva, 2. mesto na 
državnem prvenstvu na prostem, 1. mesto na 
državnem prvenstvu v dvigovanju uteži do 94 
kilogramov.
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DROT podal 70 amandmajev 
k predlogu proračuna 2010 - 
Trebanjci si zaslužimo boljše in več! 

Občinski pihalni orkester in RK 
Trimo Trebnje sta organizaciji oz 
društvi posebnega lokalnega po-
mena, zato moramo zagotoviti nju-

no financiranje direktno iz proračuna.
Zagotoviti moramo denar za asfaltiranje ceste Sela Šumberk-Orlaka in za 
izgradnjo pločnika med trgovino v Dolenji Nemški vasi in železniško po-
stajo na Ponikvah (o tem podrobneje pišemo v prispevku na prvi strani 
www.drot.org - Podhod za pešce-Ponikve).
Predlagamo več denarja za delovanje OŠ, CIK, VVZ, Glasbene šole in 
JSKD oz ZKDT ter zvišanje sredstev za novogradnjo vrtca. 
Predlagamo ukinitev Glasila Občanov, ker služi le za sejanje nemira med 
občani in predvideni denar porabimo za ureditev Kulturnih domov v Veli-
ki Loki, Velikem Gabru, Šentlovrencu, Čatežu in v Dobrniču.
Nedopustno je znižanje stroškov za programe športa, programe za mla-
dino in upokojenska društva ter Rdeči križ, Karitas in ostala humanitarna 
društva, zato predlagamo zvišanje vsaj na nivo iz leta 2009, predlagamo 
tudi zvišanje sredstev za socialno šibke družine.
Predlagamo zagotovitev sredstev za zagon Zavoda za šport in mladino, 
Zavoda za turizem in razvoj podeželja ter za idejni projekt ureditve po-
rečja reke Temenice s športno rekreacijskim parkom (tudi o tem podro-
bneje pišemo v sorodnih člankih na www.drot.org). Predlagamo zago-
tovitev sredstev za izvajanje LEK in za financiranje Krajevnih skupnosti. 
Predlagamo zagotovitev sredstev za dokončen odkup objekta »Dolenjka«, 
da končno dobimo spodobno knjižnico ter več prostora za CIK in Galerijo 
likovnih samorastnikov...
To je le nekaj DROTovih predlogov oz pripomb. Ker se ne strinjamo s pred-
logom proračuna 2010, ki ga je pripravila občinska uprava, smo podali 70 
amandmajev oz sprememb in dopolnitev.
Več o vsem tem in o čem drugem, lahko najdete na naši spletni strani www.
drot.org.

DROT - Mi imamo Trebnje radi!

Ena temeljnih človekovih pravic je, 
da ima otrok očeta in mamo

V Novi Sloveniji se redno odzivamo 
na aktualne dogodke na notranje-

političnem področju. 
Med drugim smo v zadnjem času kritični do novega družinskega zakonika, ki 
poleg porok istospolnih partnerjev uvaja tudi možnost posvojitve otrok. Kadar 
v NSi izrazimo svoje drugačno stališče, nam že očitajo nestrpnost. Toda tisti, ki 
nam očitajo nestrpnost, so navadno najbolj nestrpni. Dejstvo je, da levi opciji v 
času njenih ministrov, odgovornih za družino in socialne zadeve, ni uspelo spre-
jeti zakona o registraciji istospolnih skupnosti, kar je uspelo našemu ministru. 
Če so sedaj ugotovili pomanjkljivosti tega zakona, je prav, da se zakon popravi, ni 
pa zato treba redefinirati  družine. V družinskem zakoniku se srečata dve vrsti
pravic: pravica homoseksualcev in pravica otrok. Ena temeljnih človekovih pra-
vic je, da ima otrok očeta in mamo.
Nova Slovenija si je prizadevala in si bo še naprej, da zakon v taki obliki, kot je 
predlagan, ne bo sprejet. Zato smo najprej dali pripombe v času javne razpra-
ve, nato smo pisali ministrom, naj to točko zavrnejo. Sedaj bomo pisali še po-
slancem, naj upoštevajo mnenje javnosti in stroke, ker menimo, da se ta zakonik 
prikazuje preveč enostransko. Če pa bo kljub temu sprejet in poslanci ne bodo 
sprejeli volje približno 80 odstotkov Slovencev, bomo začeli zbirati podpise za 
referendum. Ne razumemo, zakaj želi vladajoča koalicija vsiliti državljanom ne-
kaj, s čimer se ti ne strinjajo. In tu ne gre za nobeno diskriminacijo ljudi. Če bi 
to bilo tako, bi to narekovali tudi mednarodni dokumenti in listine o človeko-
vih pravicah. Ne vemo, zakaj bi morala biti Slovenija v tej točki tako »napred-
na«. Večina evropskih držav takšne zakonodaje, kot nam jo hoče sedaj vsiliti 
vlada, ne pozna. Torej ne bi prišlo do kršenja človekovih pravic, če bi umaknili 
te sporne točke družinskega zakonika.                                          OO NSi Trebnje

Nujen sprejem Proračuna 2010!
Zakaj Proračun 2010 še ni 
sprejet? Zato, ker se nekateri 
občinski svetniki ne zavedajo 

svoje odgovornosti do lastne občine in njenih prebivalcev, čeprav so za 
svojo funkcijo plačani. Mislijo, da tako onemogočajo župana in da bodo 
v proračunu kaj iztržili za svoje politične potrebe. Vendar župan pride in 
gre, občina kot lokalna skupnost pa ostane! Zato gospodje in gospa iz 13-
članske leve opozicije, pozivamo vas, da delujete v korist občine Trebnje in 
njenih občank in občanov. Brez sprejetega proračuna občina ne more nor-
malno funkcionirati, gradnja in investicije zaostajajo, nepovratna finančna
sredstva bežijo iz rok.
V Neodvisni demokratski listi NDL Trebnje, ki jo v Občinskem svetu 
Občine Trebnje zastopata občinska svetnika Jože Povšič in Andrej Jevni-
kar, smo podprli Proračun 2010 v prvem branju in predlagali nekaj logičnih 
in upravičenih amandmajev. Podprli smo Odlok o programu opremljanja 
javnega vodovoda v Studencih in da se čimprej pripravi investicijski pro-
gram za izgradnjo vodohrana na Medvedjeku ter zamenjavo azbestnih in 
starih plastičnih vodovodnih cevi na odseku Medvedjek–Temenica. Pod-
prli smo investicijski program prizidave in rekonstrukcije podružnične 
šole v Dobrniču in zahtevali, da se pri projektiranju vključijo obnovljivi 
viri energije ter da se prouči možnost dozidave drugega oddelka vrtca 
v Dobrniču in da se čimprej izvede nakup zemljišča za ureditev večjega 
igrišča ob šoli. Za Komunalo Trebnje smo soglašali in potrdili, da po sta-
tusnem preoblikovanju ostane javno podjetje. Še bolj važno pa je, da se 
pripravi nov Odlok o ustanovitvi javnega podjetja, saj je v sedanjemu polno 
napak in nezakonitosti, na katere smo pravočasno opozarjali. Te napake v 
odloku je izglasovala 13-članska leva politična opozicija. Služba Vlade RS 
pa je Občino Trebnje pisno opozorila in zahtevala, da se napake in neza-
konitosti takoj odpravi.
Vabimo vas, da berete naše glasilo GLAS Trebnje na spletni strani: www.
joze-povsic.com  ali v iskalniku, npr. Google, vpišete: Glasilo GLAS Treb-
nje. Bralcev našega glasila je čedalje več, saj objavimo tudi take informacije, 
ki jih drugi zamolčijo!                                             Neodvisna demokratska lista NDL Trebnje

OBČINSKE POLITIČNE STRANKE

Novice iz 
Državnega zbora
Dogajanje v Državnem zboru je v zadnjem času najbolj za-
znamoval odstop ministra za okolje in prostor Karla Erjav-
ca. Vzrok za njegovo odstavitev naj bi bilo poročilo račun-
skega sodišča v zvezi z ravnanjem z odpadki. Na koncu se je 
pokazalo, da je bil to samo izgovor predsednika vlade, pravi 
vzrok pa je bil zgolj politične narave. Res, da se na področju 

ravnanja z odpadki ni naredilo nič v obdobju te vlade, ravno tako se ni naredilo 
veliko tudi na ostalih področjih Ministrstva za okolje in prostor. Na Odboru za 
okolje in prostor smo imeli priložnost spremljati predstavitev kandidata za nove-
ga ministra dr. Roka Žarniča. Še eden, ki prihaja iz vrst profesorjev. Na predsta-
vitvi ni ravno navdušil s poznavanjem dela na Ministrstvu za okolje in prostor. 
V preteklem mesecu smo se veliko ukvarjali tudi z neobjavljenim razpisom za 
črpanje EU sredstev iz operativnega programa razvoja regij. Sredstva so name-
njena za zmanjševanje razvojnih razlik med regijami in namenjena predvsem za 
gradnjo komunalne infrastrukture v občinah. Vlada je po mojem mnenju brez 
razloga leto dni zadrževala objavo razpisa in s tem povzročila veliko škodo ob-
činam. Le te so že imele pripravljene projekte in zagotovljen lastni del sredstev, 
ki je stal na računih. Z izvedbo teh projektov bi dobilo delo kar nekaj gradbenih 
podjetij.
Z blokado črpanja razpoložljivih EU sredstev s strani vlade in neservisiranja bank 
gospodarstva, bodo pri nas posledice krize veliko hujše, kot bi bilo potrebno.

Zvonko Lah, 
poslanec SDS v DZ

http://www.drot.org
http://www.drot.org
http://www.drot.org
http://www.drot.org
http://www.joze-povsic.com
http://www.joze-povsic.com
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Liberalna demokracija Slovenije, 
občinski odbor Trebnje 

iskreno čestita vsem ženam ob njihovem prazniku, 8. marcu.
 

Branko Veselič,
predsednik 

Zimske dejavnosti
Zima je čas počitka, osebne rasti in uživanja v 
snežnih radostih, pa tudi čas, ko lahko pomislimo 
na sočloveka. Mladi forum SD Trebnje je zato ob 
Prešernovem dnevu izpeljal akcijo zbiranja otroških 
knjig za Rdeči Križ, ki jih bo le-ta razdelil tistim, ki jih 
potrebujejo. Nabralo se je kar lepo število knjig, za kar 

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki so jih podarili. Dobili smo tudi pripombo, 
da ena oseba, ki je želela podariti knjige, tega ni mogla storiti, ker je bila 
stojnica pospravljena že malo pred uradnim časom zaključka akcije. Želeli 
bi se opravičiti za napako, ki je nastala iz logističnih razlogov. Osebi, ki je 
želela podariti knjige, pa sporočamo, da nas lahko kontaktira na telefon: 
051 394 032, da pridemo na dom in organiziramo odvoz knjig ter dostavo 
na Rdeči Križ. S to akcijo pa se dobrodelna dejavnost Mladega foruma SD 
Trebnje še ni zaključila, saj v prihodnjih mesecih načrtujemo več aktivnosti 
za dobrobit naše skupnosti. 
Aktivnosti pa potekajo tudi v Občinskem odboru SD Trebnje. Občinskemu 
svetu je bila zanimiva razprava okrog proračuna, kjer smo se zavzemali, 
da gre proračun v javno razpravo in da se čimprej sprejme, seveda z vsemi 
možnimi dopolnili in amandmaji. Hkrati pa smo se (in se še) zavzemali za 
ustrezno rešitev izgradnje novega vrtca v Trebnjem. Tukaj je več možnosti, 
na žalost pa predstavitve finančnih načrtov in rešitev od meseca novembra 
s strani občinske uprave še vedno niso bile podane.
Upamo, da ste izkoristili dobro zimo in se naužili smučanja in drugih zi-
mskih radosti. Pomlad pa že trka na vrata in z njo nove aktivnosti in izzivi.

Občinski odbor SD Trebnje

SDS – upanje za prihodnost
V soboto, 13. februarja, je v Kulturnem domu Semič 
potekala slavnostna akademija ob 21. obletnici SDS. 
Predsednik SDS Janez Janša je spregovoril o uspehih 
stranke in o stanju v državi. »V obdobju zadnjega leta 
je bil postavljen na noge močan strokovni svet, ki je 

državnemu zboru RS predlagal precej več protikriznih ukrepov, kot pa jih je 
predlagala vlada,« je povedal Janez Janša. »Vse razprave, tudi razprava na zadnji 
seji državnega zbora, so pokazale, da je za Slovenijo velika sreča, da ima kon-
struktivno opozicijo, ki zna 
oblikovati tudi alternative,« 
je še dodal. Povedal je, da 
SDS skuša vladi po svojih 
močeh pomagati, vendar 
nas skrbi njen počasen od-
ziv. Izrazil je skrb tudi za-
radi ogrožanja vrednot, na 
katerih je Slovenija nastala.  
Opozoril je na nov primer, 
»ki do obisti razgalja dej-
stvo, da v Sloveniji v času tranzicijske levice pred zakonom nismo vsi enaki, da 
neka pravila veljajo za bogato elito in druga pravila za navadne državljane«. Ob 
koncu je izrazil tudi veselje nad spoznanjem, da v Sloveniji obstaja stranka, ki ji 
gre za skupno dobro oziroma, kot je dejal pokojni dr. Jože Pučnik, ki ji gre za stvar. 
In to je Slovenska demokratska stranka. Stranka, ki bo še naprej branila temeljne 
slovenske vrednote. »Bolj bodo ogrožene, bolj glasni bomo … In to je stranka, ki 
je v tem času opora normalnosti in upanje za prihodnost,« je ob koncu poudaril 
predsednik SDS, Janez Janša.                                                  Občinski odbor SDS Trebnje

Nada Pepelnak, predsednica

OBČINSKE POLITIČNE STRANKE

Odgovor na članek
V prejšnji številki Glasila občanov, na strani 4, v članku DROT, pod nas-
lovom Srednja šola v Trebnjem? Ne bluzi, stari! je Gorazd Marinček spet 
žaljivo obdolževal druge vsevprek. Predlagam mu, da s svojo teorijo in pa-
metjo zgradi nov grad Kozjek, kot je to naredil prof. Marin na Mirni, in v 
njega vgradi obnovljive vire energije. Z novim gradom bi dokazal, da poleg 
teorije zna tudi kaj koristnega narediti.
Gorazdu Marinčku predlagam, da preneha obrekovati in žaljivo obdolževati 
druge ljudi za stvari, ki niso resnične! Kot podžupan Občine Trebnje, 
občinski svetnik in okoljevarstvenik sem bil na vseh sejah občinskega sveta 
med prvimi, da se v vse nove ali v adaptirane javne zgradbe vgradi obnovlji-
ve vire energije. Pri novih projektih, kot je npr. vrtec v Trebnjem, je to lahko. 
Od potencialnih ponudnikov smo zahtevali, da mora biti objekt načrtovan 
v visoko učinkoviti nizkoenergijski izvedbi. Pri starejših javnih stavbah je 
to težje, saj je odvisno od več dejavnikov. Od projektantov je potrebno zah-
tevati ustrezen projekt in zagotoviti finančna sredstva. Vsi zapisniki in ma-
gnetogrami sej občinskega sveta dokazujejo, da sem se za vse javne stavbe 
zavzemal, da se v njih vgradi obnovljive vire energije. Tudi za Podružnično 
šolo Dobrnič!                                 Jože Povšič, podžupan Občine Trebnje

Začetek pomladi, Foto Bruno Čibej
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17. Valentinov pohod 
V organizaciji Društva vinogradnikov Trebnje je bil v čudovitem zimskem 
dnevu, 13. februarja, uspešno izveden tokratni 17. Valentinov pohod po 
vinskih goricah.
250 pohodnikov je ob 9. uri krenilo od preše v Rodinah. Po zasneženi cesti 
smo krenili do Lanšpreža, kjer smo si ogledali kapelo Petra Pavla Glavarja. 
Tam so člani Čebelarskega društva Trebnje postregli s svojimi izdelki in 
prdstavili zgodovino Lanšpreža in delo Petra Pavla Glavarja. Pot smo na-
daljevali po zasneženem pobočju, preko doline Lanšpreščice proti Dolgi 
Njivi, Selam, Praprotnici in ob 15. uri zaključili v znani kulinarični Opara-
tovi zidanici v Stari Gori, kjer smo se okrepčali in prepustili glasbi.
Vinogradniki so na široko odprli vrata svojih zidanic in postregli z odličnim 
vinom, čajem in ostalimi dobrotami, za kar se jim v imenu Vinogradniškega 
društva Trebnje in pohodnikov toplo zahvaljujem. Zaradi visokega snega je 
bil pravi zimski pohod. A pohodniki, ki so bili skoraj iz cele Slovenije, so bili 
zelo zadovoljni zaradi dobre organizacije in idiličnega zimskega dne.
Na svidenje prihodnje leto!

Marjan Krmelj

DOGODKI

Načrti za industrijsko cono
V Gasilskem domu Ponikve je potekala javna obravnava dopolnjenega 
osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za industrijsko cono 
Trebnje. Ta naj bi v prvi fazi obsegala 12, kasneje pa 60 hektarjev, je povedal 
župan Alojzij Kastelic. Pred gospodarsko krizo je bilo za cono veliko za-
nimanja, danes pa znanih vlagateljev – razen podjetja Trimo, ki mu indu-
strijska cona predstavlja edino možnost za svojo širitev – ni. »Ta zazidalni 
načrt bo  verjetno zaživel šele po krizi, vendar se je treba pripraviti tudi na 
naložbe takrat,« je prepričan Kastelic.
Okoliški prebivalci se zavedajo nujnosti ureditve industrijske cone za na-
daljnji razvoj Trebnjega, hkrati pa od pristojnih zahtevajo, da upoštevajo 
tudi njihove želje. Med temi sta v ospredju predvsem prometna infrastruk-
tura in ustrezno široka zelena meja.

Ž. Z. 

Pustno-valentinovi smučarski 
skoki na Hudejah
V najbolj složni trebanjski vasi Hudeje smo vaščani ponovno pripravili smu-
čarske skoke. Na lepo urejeni 20-metrski skakalnici so se pomerili skakalci 
v štirih kategorijah. Med pionirji je zmagal domačin Žiga Šepic (12,5 m), 
med mladinci Gašper Travnik (15 m), med člani njegov brat Marko Trav-
nik (17 m), oba s Sel pri Šumberku, ter seveda med veterani domačin Jože 
Lenarčič (15 m). Številni obiskovalci so prišli iz bližnje in daljne okolice. Za 
dobro voljo, brezplačne štartnine in vstopnine ter vsem na voljo brezplačno 
jedačo in pijačo so poskrbeli zagnani vaščanke in vaščani sami.

Simona Vode Kovačič
Foto: Marjana Urbič

Trebanjci na sejmu Turizem in 
prosti čas
Člani Turističnega društva Trebnje smo tudi letos zastopali občino Treb-
nje na sejmu Turizem in prosti čas, ki se je med 21. in 24. januarjem odvijal 
na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. V štirih sejemskih dneh so se 
na naših stojnicah predstavili različni ponudniki iz naše občine: Združe-
nje Trebanjski šopek, kmetije Zupančič, Žnidaršič, Marinček, Lah, Čeh in 
Štupar, čebelarstvo Vehar, Liljana Poglajen, Irena Blaznik, Renata Bukovec, 
sadjarstvo Uhan, gostilna Meglič in vinogradništvo Kresal. Obiskovalci so 
imeli na voljo promocijske prospekte, zemljevid občine, koledar prireditev 
2010 ter vrečke z najavo prireditve Iz trebanjskega koša. Za popestritev so z 
nastopom v soboto poskrbele Tropince, ki se že tradicionalno udeležujejo 
sejma in tako polepšajo našo predstavitev, za kar se jim najlepše zahvaljuje-
mo. Prav tako pa gre zahvala tudi Rezki Žnidaršič, saj je njeno pecivo nepo-
grešljiv del naše sejemske ponudbe. 
Drugo leto se spet vidimo na sejmu.

TD Trebnje
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DOGODKI/OBVESTILA

Turizem v naših zidanicah
V polni dvorani Kongresnega centra na Gospodarskem razstavišču v Lju-
bljani so januarja na novinarski konferenci Dolenjci širši javnosti pred-
stavili edinstveno turistično ponudbo – turizem v zidanicah. V turistični 
ponudbi dolenjskih zidanic je tudi občina Trebnje. Na razstavnih prostorih 
so se predstavili Turistični informacijski center TIC Trebnje, Turistično 
društvo Trebnje, Gostilna Meglič Trebnje in drugi. Dolenjci so skupaj z 
Belokranjci pripravili barvni katalog prvih 28 lepih zidanic, med katerimi 
so tudi zidanice iz občine Trebnje, ki jih lahko za plačilo najamejo turisti in 

v njih preživijo čudovite dni. Zbrane novinarje, organizatorje in goste je na 
novinarski konferenci v imenu Občine Trebnje nagovoril in pozdravil tudi 
podžupan Občine Trebnje Jože Povšič, ki je poudaril lepote dolenjske vino-
rodne pokrajine, številne lepo urejene zidanice, ki jih lastniki skrbno in z 
ljubeznijo gradijo in obnavljajo iz naravnih materialov, podobno kot naši 
predniki: iz lesa, kamna in žgane opeke. Lastnike zidanic zastopa Kompas 
Novo mesto. Glede na to, da je v občini Trebnje veliko lepih zidanic in jih 
nekateri lastniki ne izkoristijo, jih sedaj lahko ponudijo tudi turistom. Za 
informacije se lahko obrnejo na Kompas Novo mesto ali TIC Trebnje.

Občina Trebnje, 
Foto: Arhiv Terme Krka

Trebanjski čistilci uredili 
Žužemberk
Kot se za pusta spodobi, smo se tudi člani Turističnega društva Trebnje 
odpravili v maškare. Že drugo leto zapored smo sprejeli vabilo Turističnega 
društva Suha krajina in se na pustno nedeljo, 14. februarja, udeležili Suhega 
pustnega karnevala v Žužemberku. Ker smo člani društva zelo okoljsko na-
ravnani in bomo tudi letos imeli čistilno akcijo Trebnjega, smo se odpravili 
v Žužemberk z namenom, da ozavestimo tamkajšnje krajane, pri tem pa še 
malo očistimo njihov kraj. Po končani čistilni akciji smo posadili še rožice, 
le-te pa niso bile čisto prave, saj so bili to otroci iz trebanjskega vrtca, ki so se 
v precejšnem številu udeležili karnevala.  Ugotavljamo, da je bila čistilna ak-
cija zelo uspešna, saj je Žužemberk ponovno »ozelenel«.                               TD Trebnje

Zelena javna naročila – priložnost 
za: domače je domače
Že dopolnila Zakona o javnem naročanju so omogočala dajati prednost 
ekološko pridelani hrani. V pripravi  je vladna Uredba o zelenem javnem 
naročanju, ki podrobno določa pravila, kako z javnim naročanjem vplivati 
na izbor blaga, storitev in gradenj, ki manj obremenjujejo okolje, in s tem 
dajati zgled zasebnemu sektorju in potrošnikom – posameznikom.
Pri izboru se upošteva ocena stroškov življenjskega kroga blaga, storitve ali 
gradnje, torej stroške nakupa, stroške, ki nastanejo med uporabo, stroške 
potrošnega materiala, stroške delovanja in vzdrževanja, stroške, ki nastane-
jo po prenehanju uporabe blaga ali gradbenega objekta, itd. Nabavna cena 
tako ni več edini in odločilni dejavnik. Uradniki bodo imeli več dela ali dru-
gače: več bo izzivov, da dokažejo svojo modrost, sposobnost in odnos do 
okolja in sodržavljanov.
V prilogah k uredbi so opredeljene temeljne in dodatne okoljske zahteve 
za devet prioritetnih skupin predmetov javnega naročanja: električno ener-
gijo, živila in gostinske storitve, elektronsko pisarniško opremo, pisarniški 
papir, belo tehniko, aparate in druge izdelke, ki so označeni z energijskimi 
nalepkami, gradnjo, prenovo stavb in prostorov, vključno z idejno zasnovo, 
projektiranjem ter rednim in investicijskim vzdrževanjem, javno razsvetlja-
vo, pohištvo in čistila in storitve čiščenja. Okoljska merila za postopke jav-
nega naročanja, v katere naročniki ne vključijo temeljnih okoljskih zahtev, 
so posebej določena.
Upam, da bo konec sprenevedanj v stilu: »Saj bi, a veste, ampak Zakon o 
javnem naročanju nam nalaga kupovati najcenejše.« To preprosto ni več res. 
Kdor to trdi, se preprosto laže, ali pa dokazuje svojo nevednost in nepozna-
vanje zakonodaje.
Zelena javna naročila so namreč odstopanje od pravil neomejeno svobodne 
trgovine, kaj je v Evropi in svetu dovoljeno, in s katerim imajo bližnji in oko-
lju prijazni ponudniki hrane, storitev in materiala prednost pred bolj odda-
ljenimi. Koliko bomo to priložnost izkoristili, pa je odvisno od nas samih.

Gorazd Marinček,
ekološki kmet

Tečaj ortopedske medicine Cyriax 
v Trebnjem
Zdravstveni dom Trebnje je v sredini letošnjega februarja gostil tridnevni 
tečaj metode Cyriax za zdravnike. Ortopedska medicina Cyriax se ukvarja 
z diagnozo lezij mehkih tkiv gibalnega sistema in učinkovitega postopka 
zdravljenja. Teme tega tečaja so bile ledvena hrbtenica, rama in koleno. 
Vodili so ga mednarodni učitelji skupine ETGOM: Giuseppe Ridulfo, dr. 
med., ter fizioterapevta Steven De Coninck in Jožica Zupančič. Tečaja, ki je
v Trebnjem potekal že tretjič, se je udeležilo 30 zdravnikov iz vse Slovenije. 
Med udeleženci je bilo največ zdravnikov splošne medicine, ena tretjina je 
bila fiziatrov, bili pa so tudi ortopedi in travmatologi. Tečaj je bil zelo uspeš-
no izpeljan, pa tudi zadovoljstvo med udeleženci je bilo izredno visoko.  

K. Z.
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Dosegla si veliko uspehov. Kateri je ti najbolj pri srcu?
Tako je. Že kot mladinki sva s sestro zmagovali na tekmovanjih evropske mla-
dinske serije in na državnih prvenstvih. Vendar pa mi je vsekakor najbolj pri srcu 
zmaga na Evropskem pokalu Cyprus International, ki sem jo dosegla v letošnji 
sezoni oktobra. Ne le, da je to moja prva zmaga v članski konkurenci na tekmo-
vanju takšnega kova, je tudi pokazatelj trdega dela od moje vrnitve po dolgotrajni 
odsotnosti zaradi poškodbe. K treningom igre posamezno sem se s polno paro 
vrnila šele februarja preteklega leta, vseskozi sem verjela vase in v svoje sposo-
bnosti, pa vendar je bila zmaga na Cipru kljub odlični igri tudi zame nekakšno 
presenečenje in trenutek, ki ga kot športnica res lahko opišem kot »sanjski«. Se-
veda pa je to šele začetek.
Kako je igrati v prvi francoski ligi?
Francozi so zelo prijazni. Pravila jim dopuščajo, da imajo v svoji ekipi zgolj enega 
tujca. V Salbrisu sem to jaz in zame lepo skrbijo. Običajno enkrat mesečno, naj-
več pa dvakrat, potujem v Francijo. Seveda to vzame tudi precej časa, vendar 
to jemljem kot neke vrste službo, saj si badmintonisti le na takšen način lahko 
zaslužimo nekaj denarja za življenje glede na to, da nagrade na tekmovanjih niso 
tako visoke kot na primer v tenisu in drugod. Tekme, ki jih odigram za francosko 
ekipo seveda pripomorejo k izkušenosti. Zaenkrat mi je uspelo, da sem vse svoje 
posamične tekme tudi osvojila in k ekipi prispevala nekaj pomembnih točk.
Seliš se na Dansko. Boš še igrala za Francoze?
Pogodbo s Francozi imam do konca maja in do takrat bom igrala za njih. Dobi-
vam pa že ponudbe za naslednjo sezono, tudi moji dosedanji francoski klub me 
želi obdržati, tako da za naslednjo sezono še ne vem natanko, kje bom. V Oden-
se grem zgolj trenirat. Ligo lahko igraš zgolj za en klub – ko podpišeš pogod-
bo se s tem zavežeš, da boš do izteka pogodbe igral zgolj za njih. Izjema mojega 
francoskega kluba je ta, da letos lahko nastopam tudi v domačem klubskem pr-
venstvu za BK Tom, saj se Slovenija ne udeležuje evropskih klubskih prvenstev. 
Kaj pričakuješ od treniranja na Danskem?
Danska je odlična priložnost, da se skalim kot igralka. Tamkajšnji pogoji za delo 
so odlični, imam zelo dober trenerski team, fizioterapevta ter veliko sparing
partnerk in partnerjev za trening. Seveda je težko oditi od doma in pustiti do-
mače v Sloveniji, vendar pa je to del vrhunskega športa. In športniki smo tako 
strogo usmerjeni v svoje delo in cilje, da smo za to, seveda ob podpori domačih, 
pripravljeni zgrabiti za vsako priložnost, ki se nam ponudi na poti. Ali so se moja 
pričakovanja izpolnila in kakšen je napredek, pa bo seveda vidno v prihajajočih 
sezonah. Vendar v napredek ne dvomim. V meni je še veliko rezerv, ki bodo z 
dobrim delom ena za drugo prihajale na plan.

Kateri cilj ti je še ostal neizpolnjen?
Vrhunski športnik ima vedno znova pred seboj nove cilje, nove izzive. Ko teh 
zmanjka, je verjetno čas za upokojitev. Za letošnjo sezono sem že izpolnila dva 
vmesna cilja – zmaga na evropskem pokalu in osvojitev naslova članske državne 
prvakinje. Do konca letošnje sezone je moj cilj še uvrstitev med 100 najboljših na 
Svetovni jakostni lestvici, kjer sem se od septembra 2009 dvignila že za 170 mest 
in trenutno zasedam 118. mesto. Sicer pa je moj glavni dolgoročni cilj uvrstitev 
med prvih 15 igralk na Svetovni jakostni lestvici – torej krojitev svetovne bad-
mintonske špice, kratkoročnejši pa OI London 2012 ter nove zmage na evrop-
skih in svetovnih pokalih.
Koliko časa posvetiš treningu? 
Badminton je šport, ki zahteva veliko trdega dela, dobro fizično in psihično pri-
pravo. Treniram dvakrat dnevno, od 3,5 do 5 ur na dan. Kakšni so treningi, je 
odvisno od dela sezone. V času glavne sezone, ko je največ tekmovanj, pa je en 
trening bolj tehnični, drugi fizični. Dvakrat na teden temu dodajam še trening
za moč s trenerjem, ki ga imam posebej za to. Seveda pa je potrebno imeti tudi 
dovolj časa za regeneracijo, zato se zelo redno poslužujem masaž (zame najboljši 
maser je moj oče) in obiska savne.
Kako doživljaš tekmovanja?
Na srečo sem tekmovalka, ki jo tekmovanja vzburjajo v pozitivnem smislu. Seve-
da je nekaj treme vedno prisotne, vendar v mojem primeru je pozitivna. Ko sto-
pim na igrišče, me naredi še bolj fokusirano in pripravljeno za boj. Je pa vsekakor 
težje igrati takrat, ko nastopaš v vlogi favorita – takšna tekmovanja lahko zmagu-
jejo le športniki s »čisto« glavo in pravo mero samozavesti in samozaupanja.
Kdo te je navdušil za igranje badmintona?
Badminton je v našo družino prišel povsem naključno – nekaj let po tistem, ko 
je na Mirni začel delovati Badmintonski klub Tom. V klub me je povabil eden 
od takratnih začetnikov, Bojan Krnc, za mano je po nekaj mesecih prišla tudi 
moja starejša sestra Urška. Skoraj celotno osnovno šolo sva bili zelo vsestranski 
športnici (tudi rokomet, košarka), potem pa sva obe ugotovili, da je badminton 

Pogovor s patronažno sestro, Majdo Gačnik

»Imam najlepši poklic 
na svetu«
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Novo 
mesto je Majdi Gačnik podelilo srebrni znak društva. Gačnikova, 
ki je leta 1980 diplomirala na takratni Višji šoli za zdravstvene 
delavce v Ljubljani, se je po opravljeni diplomi zaposlila v Zdrav-
stvenem domu Trebnje, kjer dela še danes. Bila je prva poliva-
lentna patronažna medicinska sestra v Trebnjem, v letih 1988 do 
1990 pa je bila tudi glavna medicinska sestra. »Po vseh teh letih 
v patronažni dejavnosti še vedno čuti, da je tu njeno mesto. Njeni 
varovanci so Majdo vzeli za svojo, saj vedo, da jo lahko pokličejo 
kadarkoli in da jim je pripravljena svetovati in pomagati tudi  iz-
ven delovnega časa, če je to potrebno. Za vsakogar najde pravo 
besedo vzpodbude ali pa tolažbe, kadarkoli jo potrebuje. Svoje 
znanje in bogate izkušnje prenaša tudi na sodelavke in mlajše ko-
legice,« so med drugim zapisali v uradni obrazložitvi društva.

Ste prva sestra v Zdravstvenem domu Trebnje, ki je prejela ta znak. 
Kaj vam pomeni to priznanje?
Srebrni znak, ki sem ga prejela, je rezultat dela mene in vseh mojih sodelavk, s 
katerimi sodelujem pri vsakdanjem delu. Delo posameznika je le ena kapljica, 
če pa je teh kapljic več, so  rezultati vidnejši, učinki močnejši. Prepričana sem, da 
tudi sestre »iz periferije« lahko delamo zelo dobro. Vedno sem želela biti tiha in 
neopazna, zato me je še toliko bolj presenetila novica, da prejmem to priznanje 
kot prva medicinska sestra v zdravstvenem domu v Trebnjem. Je pa to obveza 
tudi za v bodoče, da si pri delu strokoven, natančen in da znaš ceniti in prisluh-
niti vsem ljudem in vsakemu posebej.
Okoli 30 let že delate v trebanjskem zdravstvenem domu, svoje mesto 
ste našli v patronažni dejavnosti. Delo verjetno ni lahko?
Letos bo 30 let, ko sem se kot mlado dekle odločala, ali ostati v Ljubljani in 

se zaposliti na Onkološkem inštitutu ali 
priti v domači kraj. Ljubezen do staršev, 
domačih in rodnega kraja me je pripeljala 
domov, kjer sem se kot patronažna sestra 
zaposlila v Zdravstvenem domu Trebnje. 
Te odločitve nisem nikoli obžalovala. Kot 
patronažna sestra obiskujem bolnike, no-
vorojenčke in druge varovance na njiho-
vih domovih ob vsakem vremenu (včasih 
te rešujejo iz snega, ali pa ti je vroče, si 
moker od dežja …). Kljub temu ima moje 
delo za mene velik čar, saj svoje varovan-
ce spremljam na njihovih domovih, tam, 
kjer živijo. Tako lahko še bolje razumem 
njihovo veselje ali stisko, jim prisluhnem 
in jim poskušam pomagati. Kot patronaž-
ne sestre moramo delovati timsko, saj pri 
svojem delu sodelujemo z ostalim stro-
kovnim osebjem v zdravstvenem domu in 
zunaj, patronažna služba pa je povezana 
tudi z RK, CSD, DSO, bolnišnicami in 

drugimi inštitucijami.
Kako se je patronažna dejavnost v teh letih v Trebnjem spreminja-
la? Kako se spominjate njenih začetkov?
Ob mojem prihodu v Zdravstveni dom Trebnje pred 30. leti je bila orga-
nizirana le monovalentna  patronažna služba. Novorojenčke in otročnice 
po porodu so obiskovale babice, ena medicinska sestra pa je občasno obis-
kovala borce. Z  mojim prihodom v zdravstveni dom smo uvedli polivalent-
no patronažno službo; to pomeni, da patronažna medicinska sestra obišče 
družino, ko ima novorojenčka, otročnico ali bolnika. 
Ljudje v trebanjski občini so zelo delavni, zato se je  standard v družinah, 
v vaseh in krajevnih skupnostih zelo izboljšal. Zelo sem vesela, ko vidim 
njihov napredek. Najbolj mi je ostalo v  spominu, ko sem bila pri porodu 
Romkinje, ki je rojevala kar pod smreko. Takrat je še veliko Romkinj rodilo 

doma. Danes tudi te rojevajo v porodnišnicah.
Veliko poudarka dajete na izobraževanje. Kako pomembno je, da se medi-
cinska sestra po diplomi še vedno izobražuje? Kako v stiku z novimi znanji 
ostajate vi?
Ob hitrem razvoju stroke tudi znanje hitro zastari, zato sem se leta 2006 odločila za 
nadaljevanje študija na Visoki šoli za zdravstvo v Ljubljani, kjer sem leta 2008 diplo-
mirala. Naslov mojega diplomskega dela je Timski pristop v šoli za starše v ZD Treb-
nje. Ta naslov ni presenetljiv, saj  že od leta 1999 delam v šoli za starše. Uvedla sem 
timsko obliko dela z nenehnim spremljanjem kakovosti dela in zadovoljstva sluša-
teljev. Program šole sem razširila z dodatnimi vsebinami in vključila strokovnjake iz 
področij, kot sta psihologija in socialno delo. Pod mojim vodstvom se je šola za starše 
v ZD Trebnje v teh letih razvila v kvalitetno šolo, kjer so številne generacije bodočih 
staršev dobile strokovne, kakovostne in tudi v praksi preizkušene informacije.
Dejavni ste tudi izven službe. S čim vse se ukvarjate?
Dejavna sem kot predavateljica. Na  Dnevih Marije Tomšič leta 2009 v Novem mestu 
sem sodelovala s prispevkom Timski pristop v šoli za starše v ZD Trebnje, kjer sem 
prikazala primer dobre prakse v zdravstveni negi. S podobnim prispevkom sem so-
delovala tudi na 7. kongresu zdravstvene in babiške nege Slovenje maja 2009 v Ljub-
ljani. 
Aktivna sem tudi v širši družbi. Takoj po končani srednji šoli sem se aktivno vključila 
v delo Rdečega križa – kot članica, predavateljica in krvodajalka. Sodelujem pri izved-
bi tečajev prve pomoči za voznike, gasilce in ostale občane. Prav tako pa sem sodelo-
vala tudi pri izvedbi tečaja nege bolnika na domu za laike. Bila sem tudi predsednica 
Krajevne organizacije RK Dobrnič in članica predsedstva OORK Trebnje.
Aktivna sem tudi v projektu SZO Zdrava mesta, kjer skupaj z možem in tremi odra-
ščajočimi hčerkami sodelujem na družinskih dnevih na osnovnih šolah. Tam osnov-
nošolcem predstavljamo družinske vrednote, ki so danes žal vse premalo cenjene.
Kaj zapolnjuje vaš prosti čas?
Zaradi obilice raznih aktivnosti je prostega časa vedno manj. Rada vzamem v roke 
dobro knjigo ali pa se z družino odpravim v naravo, še najraje v hribe. V družbi naj-
bližjih si tako nabiram moči za  svoje težko in odgovorno, a tudi lepo delo, saj večkrat 
pravim, da imam najlepši poklic na svetu.

Živa Zakšek,
foto: Arhiv Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Novo mesto

Pogovor z badmintonistko Špelo Silvester

»To je šele začetek«
Na letošnjem članskem državnem prvenstvu je Špela Silvester iz Bad-
mintonskega kluba TOM Mirna osvojila kar tri naslove: posamezno 
med ženskami, v mešanih parih s kolegom iz društva Alešem Murnom 
in v ženskih dvojicah z Majo Kersnik iz BK Olimpija. Zase pravi, da 
je vztrajna, trmasta, čustvena, precej impulzivna in prepričana v svoj 
uspeh. Njen cilj je krojiti evropski in svetovni vrh. Letošnjo sezono igra 
v prvi francoski ligi za klub Salbris, marca pa se seli na Dansko, kjer bo 
do konca sezone trenirala pod vodstvom tamkajšnjih strokovnjakov v 
klubu Odense. 
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najina prava ljubezen.
Kdo je imel nate v dosedanji karieri največ vpliva? 
Na vrhunskem športniku vseskozi pušča sledi veliko ljudi – tako trenerjev, igral-
cev, ipd. Pa vendar, moj največji motivator, podpornik in mala skupinica z naj-
večjim vplivom name je moja družina. To je moj team, ki je vedno tam, ko ga 
potrebujem. Team, ki ve veliko o meni, mojem načinu življenja, veliko o športu 
in pravem načinu dela vrhunskega športnika. Moj vzor je moja sestra – vedno 
sem vedela, da ko mi uspe biti tako sfokusirana in predana badmintonu, kot je to 
v času njene kariere uspevalo njej, da sem takrat na čisto pravi poti. In mislim, da 
sem trenutno prav tam.
Kdo je tvoj najzvestejši navijač?
Spet moji domači – očka, mami, moja sestra, moj Davorin in vsa širša družina. 
Ogromno podporo dobivam tudi od mojega kluba BK Tom, mojih prijateljev, 
športnih delavcev, igralcev … Velik krog ljudi, čigar sem zelo vesela in počašče-
na.
Pred leti si doživela hudo prometno nesrečo. Se je bilo težko vrniti v 
vrhunski šport?
Težko … Lahko … Vse je del življenja … In športniki smo navajeni zmagovati.
Pravijo, da mirnskim badmintonistom v Sloveniji ni para, čeprav ima-
jo drugi kraji daljšo badmintonsko tradicijo. Se strinjaš? 
Na Mirni se je skalilo že kar nekaj dobrih igralcev. Večina izmed njih se je na pre-
hodu na univerzo odločila bolj za študij. In to je eden izmed razlogov, da izmed 
te množice ni igralcev, ki bi lahko morda tudi kot člani posegali po evropskem 
vrhu. Vendar pa - v Tomu se dobro dela in posledično so tu tudi rezultati. Med 
drugim je dober pokazatelj tega tudi naslov članskih klubskih državnih prvakov, 
ki ga ima Tom v svoji rokah že nekaj let.
Kaj pri tekmovalcu vpliva na njegovo uspešnost? 
Vrhunski šport je zelo kompleksen. Poleg dobre fizične in psihične priprave za-
hteva zdravega človeka – torej čim več sreče s poškodbami in boleznimi, na kar 

lahko športnik veliko vpliva tudi sam. Zdravo okolje, v katerem živiš, dober team 
in v slovenskem badmintonu neprestano borbo za čim boljše pogoje za delo (in-
frastruktura, finance, zdravstvo).
Kdaj razmišljaš o tem, kaj boš počela, ko boš odložila lopar?
Kaj bom točno počela, še ne vem. Je pa moja velika želja seveda družina. Vse 
ostalo bomo videli.
Prostega časa ti verjetno ne ostane veliko, a vseeno – s čim ga zapol-
niš?
Največji del prostega časa skušam posvetiti svojim najbližjim in druženju s pri-
jatelji. 

Živa Zakšek, 
foto: Daniel Kodrič, Fotodaka in Arhiv evropskega pokala Cyprus International

Pogovor s patronažno sestro, Majdo Gačnik

»Imam najlepši poklic 
na svetu«
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Novo 
mesto je Majdi Gačnik podelilo srebrni znak društva. Gačnikova, 
ki je leta 1980 diplomirala na takratni Višji šoli za zdravstvene 
delavce v Ljubljani, se je po opravljeni diplomi zaposlila v Zdrav-
stvenem domu Trebnje, kjer dela še danes. Bila je prva poliva-
lentna patronažna medicinska sestra v Trebnjem, v letih 1988 do 
1990 pa je bila tudi glavna medicinska sestra. »Po vseh teh letih 
v patronažni dejavnosti še vedno čuti, da je tu njeno mesto. Njeni 
varovanci so Majdo vzeli za svojo, saj vedo, da jo lahko pokličejo 
kadarkoli in da jim je pripravljena svetovati in pomagati tudi  iz-
ven delovnega časa, če je to potrebno. Za vsakogar najde pravo 
besedo vzpodbude ali pa tolažbe, kadarkoli jo potrebuje. Svoje 
znanje in bogate izkušnje prenaša tudi na sodelavke in mlajše ko-
legice,« so med drugim zapisali v uradni obrazložitvi društva.

Ste prva sestra v Zdravstvenem domu Trebnje, ki je prejela ta znak. 
Kaj vam pomeni to priznanje?
Srebrni znak, ki sem ga prejela, je rezultat dela mene in vseh mojih sodelavk, s 
katerimi sodelujem pri vsakdanjem delu. Delo posameznika je le ena kapljica, 
če pa je teh kapljic več, so  rezultati vidnejši, učinki močnejši. Prepričana sem, da 
tudi sestre »iz periferije« lahko delamo zelo dobro. Vedno sem želela biti tiha in 
neopazna, zato me je še toliko bolj presenetila novica, da prejmem to priznanje 
kot prva medicinska sestra v zdravstvenem domu v Trebnjem. Je pa to obveza 
tudi za v bodoče, da si pri delu strokoven, natančen in da znaš ceniti in prisluh-
niti vsem ljudem in vsakemu posebej.
Okoli 30 let že delate v trebanjskem zdravstvenem domu, svoje mesto 
ste našli v patronažni dejavnosti. Delo verjetno ni lahko?
Letos bo 30 let, ko sem se kot mlado dekle odločala, ali ostati v Ljubljani in 

se zaposliti na Onkološkem inštitutu ali 
priti v domači kraj. Ljubezen do staršev, 
domačih in rodnega kraja me je pripeljala 
domov, kjer sem se kot patronažna sestra 
zaposlila v Zdravstvenem domu Trebnje. 
Te odločitve nisem nikoli obžalovala. Kot 
patronažna sestra obiskujem bolnike, no-
vorojenčke in druge varovance na njiho-
vih domovih ob vsakem vremenu (včasih 
te rešujejo iz snega, ali pa ti je vroče, si 
moker od dežja …). Kljub temu ima moje 
delo za mene velik čar, saj svoje varovan-
ce spremljam na njihovih domovih, tam, 
kjer živijo. Tako lahko še bolje razumem 
njihovo veselje ali stisko, jim prisluhnem 
in jim poskušam pomagati. Kot patronaž-
ne sestre moramo delovati timsko, saj pri 
svojem delu sodelujemo z ostalim stro-
kovnim osebjem v zdravstvenem domu in 
zunaj, patronažna služba pa je povezana 
tudi z RK, CSD, DSO, bolnišnicami in 

drugimi inštitucijami.
Kako se je patronažna dejavnost v teh letih v Trebnjem spreminja-
la? Kako se spominjate njenih začetkov?
Ob mojem prihodu v Zdravstveni dom Trebnje pred 30. leti je bila orga-
nizirana le monovalentna  patronažna služba. Novorojenčke in otročnice 
po porodu so obiskovale babice, ena medicinska sestra pa je občasno obis-
kovala borce. Z  mojim prihodom v zdravstveni dom smo uvedli polivalent-
no patronažno službo; to pomeni, da patronažna medicinska sestra obišče 
družino, ko ima novorojenčka, otročnico ali bolnika. 
Ljudje v trebanjski občini so zelo delavni, zato se je  standard v družinah, 
v vaseh in krajevnih skupnostih zelo izboljšal. Zelo sem vesela, ko vidim 
njihov napredek. Najbolj mi je ostalo v  spominu, ko sem bila pri porodu 
Romkinje, ki je rojevala kar pod smreko. Takrat je še veliko Romkinj rodilo 

doma. Danes tudi te rojevajo v porodnišnicah.
Veliko poudarka dajete na izobraževanje. Kako pomembno je, da se medi-
cinska sestra po diplomi še vedno izobražuje? Kako v stiku z novimi znanji 
ostajate vi?
Ob hitrem razvoju stroke tudi znanje hitro zastari, zato sem se leta 2006 odločila za 
nadaljevanje študija na Visoki šoli za zdravstvo v Ljubljani, kjer sem leta 2008 diplo-
mirala. Naslov mojega diplomskega dela je Timski pristop v šoli za starše v ZD Treb-
nje. Ta naslov ni presenetljiv, saj  že od leta 1999 delam v šoli za starše. Uvedla sem 
timsko obliko dela z nenehnim spremljanjem kakovosti dela in zadovoljstva sluša-
teljev. Program šole sem razširila z dodatnimi vsebinami in vključila strokovnjake iz 
področij, kot sta psihologija in socialno delo. Pod mojim vodstvom se je šola za starše 
v ZD Trebnje v teh letih razvila v kvalitetno šolo, kjer so številne generacije bodočih 
staršev dobile strokovne, kakovostne in tudi v praksi preizkušene informacije.
Dejavni ste tudi izven službe. S čim vse se ukvarjate?
Dejavna sem kot predavateljica. Na  Dnevih Marije Tomšič leta 2009 v Novem mestu 
sem sodelovala s prispevkom Timski pristop v šoli za starše v ZD Trebnje, kjer sem 
prikazala primer dobre prakse v zdravstveni negi. S podobnim prispevkom sem so-
delovala tudi na 7. kongresu zdravstvene in babiške nege Slovenje maja 2009 v Ljub-
ljani. 
Aktivna sem tudi v širši družbi. Takoj po končani srednji šoli sem se aktivno vključila 
v delo Rdečega križa – kot članica, predavateljica in krvodajalka. Sodelujem pri izved-
bi tečajev prve pomoči za voznike, gasilce in ostale občane. Prav tako pa sem sodelo-
vala tudi pri izvedbi tečaja nege bolnika na domu za laike. Bila sem tudi predsednica 
Krajevne organizacije RK Dobrnič in članica predsedstva OORK Trebnje.
Aktivna sem tudi v projektu SZO Zdrava mesta, kjer skupaj z možem in tremi odra-
ščajočimi hčerkami sodelujem na družinskih dnevih na osnovnih šolah. Tam osnov-
nošolcem predstavljamo družinske vrednote, ki so danes žal vse premalo cenjene.
Kaj zapolnjuje vaš prosti čas?
Zaradi obilice raznih aktivnosti je prostega časa vedno manj. Rada vzamem v roke 
dobro knjigo ali pa se z družino odpravim v naravo, še najraje v hribe. V družbi naj-
bližjih si tako nabiram moči za  svoje težko in odgovorno, a tudi lepo delo, saj večkrat 
pravim, da imam najlepši poklic na svetu.

Živa Zakšek,
foto: Arhiv Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Novo mesto
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KMETIJSTVO/KULTURA

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

Predstavitev kmetijskih subvencij 
2010
Vse vlagatelje zbirnih vlog 2010 vabimo na predstavitev kmetijskih subven-
cij, ki bo organizirano v Trebnjem na CIK-u v veliki predavalnici:
v torek, 2. marca 2010, ob 10. uri  za območje občin Šentrupert in 
Mokronog-Trebelno
in v sredo, 3. marca 2010, ob 10. uri za območje Dobrniča, Velike-
ga Gabra in Selašumberka
 in ob 15. uri za območje Trebnjega, Velike Loke, Čateža in Mir-
ne
Vnos subvencij bo potekal od 5. marca do 15. maja 2010 na izpostavi kme-
tijske svetovalne službe v Trebnjem. Vlagatelje bomo vabili na točno do-
ločeno uro po abecednem vrstnem redu vasi (od A do Ž). Zaradi nemo-
tenega poteka vse vlagatelje naprošamo, da se udeležijo zgoraj omenjenih 
inštruktaž in pred prihodom na vnos subvencij opravijo tudi vse potrebne 
vpise in morebitne spremembe  Gerko-v in namestnikov nosilcev kmetij.

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

Galerijska paleta
V Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje ste v pre-
teklem mesecu lahko obiskali več dogodkov. Glasbena 
šola Trebnje je 29. januarja organizirala Glasbeni recital 
Zorana Anića, ki je razveseljeval s kitaro, 4. februarja pa 
je JSKD OI Trebnje pripravil literarni večer, na katerem 

so obiskovalci poslušali pesmi gimnazijke Mateje Kralj, ki sta ju recitirali 
Mateja Kralj in Ana Hrastar, za glasbo pa so poskrbeli flavtistka Kristina
Gregorčič iz Glasbene šole Trebnje in dijaka Kozervatorija za glasbo in 
balet Ljubljana, solo pevca Jerica Steklasa in Jernej Žagar. Dogodek je po-
vezovala Mojca Bahun. 
8. februarja je galerija priredila Dan odprtih vrat in vabila obiskovalce k 
brezplačnemu obisku. 
10. februarja pa smo 
poslušali predstavi-
tev diplomske naloge 
Aleksandre Šepec 
Kostumografija za
otroško predstavo 
Grdi raček. Predstavo, 
za katero je Šepčeva 
kreirala kostume, 
uprizarjajo v Šentja-
kobskem gledališču in 
je doživela že več kot 
40 ponovitev. 

Foto: Arhiv Galerije 
likovnih samorastni-

kov Trebnje

Iskanja
5. februarja je bila v Domu starejših občanov Trebnje predstavitev moje 
nove pesniške zbirke z naslovom Iskanja. Kulturni dogodek je bil posve-
čen mojim staršem in vsem stanovalcem doma ter v počastitev kulturnega 
praznika. Predstavitev je vodil urednik knjige, prof. Jože Zupan, znani kul-
turni delavec iz Šentruperta in moj nekdanji učitelj. 
Pesniška zbirka Iskanja je izšla ob mojem šestdesetem rojstnem dnevu, zato 
je simbolično sestavljena iz šestdeset pesmi, ki so posvečene življenju in lju-
dem, od katerih sem se učil in zaradi katerih sem postal to, kar sem. Iskanja 
so tiha raziskovanja in zorenja duha in so moja druga pesniška zbirka in 
upam, da ne zadnja. Pesmi so nastajale na podlagi mojih osebnih spoznanj; 

so čustveni izraz na vse konflikte, ki so se in se še odvijajo v meni – pesmi
so odgovori na zakaj-e, ki jih iščem v svoji zgodbi; so izraz spoznanj, ki so 
me kalila, so izraz mene, večnega iskalca svobodnega načina življenja. Iz 
vsebin pesmi je razvidno, da sovražim vzorce življenja, ki me usmerjajo v 
mojem času, v mojem prostoru; iščem spontan način življenja, iščem pre-
prostost, za katero vem, da me osvobaja in uči, da je vse lepo, da je vse dobro 
in vredno imeti rad. 
Skozi Iskanja sem spoznal, da je naša življenjska pot prav takšna, kot mora 
biti. Njena ocena je odvisna od našega in opazovalčevega videnja: lahko je 
lepa ali grda – to pa ni toliko pomembno, kot so izkušnje in nova spoznanja, 
ki jih na tej poti pridobimo. Zmagovalec je tisti, ki z dvignjeno glavo zako-
raka v nov jutri in ima nove cilje, za katere živi danes, ta trenutek. Še bom 
pisal: to rabim, ker nočem, da mi besede venijo v ustih.

Naslednja pesem pojasnjuje tudi naslov zbirke.

Iz nedrja skritih globin
Ali je to preblisk v opazovanju,
morda novo dojemanje,
ali so to tiste slike – iskanja,
zaradi katerih me je peklo,
spravljalo v obup, bolelo
in me po delcih uničevalo?

Hvala ti, stvarnik življenja,
našel sem tisto, kar sem iskal. 
Hvala ti, vesoljna energija,
da si mi odprla skrite globine,
nove razsežnosti življenja …

Lojze Podobnik

../../User/Local Settings/Temporary Internet Files/Content.IE5/CDAHK56D/kss.brezice@nm.kgzs.si
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OBVESTILA

Turistično društvo Trebnje v želji, da bi v programu Koša sodelovalo čim 
več domačih izvajalcev, poziva vse posameznike ali skupine, ki se želijo 
predstaviti na prireditvi, da to čim prej sporočijo društvu. Le tako bo letoš-
nji program še zanimivejši. Tudi letos bodo na voljo stojnice za predstavitve 
ali prodajo izdelkov.
Vse prijave pošljite na naslov: 
Turistično društvo Trebnje, Baragov trg 1, Trebnje ali 
po elektronski pošti na naslov:
 trebanjski.kos@gmail.com.

Obvestilo imetnikom zračnega 
orožja
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o orožju, ki je stopil v velja-
vo 4. 11. 2009, uvaja tudi novost glede posesti zračnega orožja. Zračno 
orožje, pri katerem je kinetična energija na ustju cevi več kot 20 J ali hitrost 
izstrelka na ustju cevi 200m/s ali več, je bilo do sedaj dostopno vsem po-
sameznikom pod pogojem, da so stari 18 let. Z uveljavitvijo sprememb in 
dopolnitev tega zakona pa je za to orožje potrebna priglasitev, kar pome-
ni, da lahko posamezniki takšno zračno orožje kupujejo pod naslednjimi 
pogoji:
• starost 21 let
• da ni zadržkov javnega reda
• opravljen preizkus znanja o ravnanju z orožjem

Ob izpolnjevanju naštetih pogojev izda trgovec listino Priglasitveni list in o 
nakupu orožja obvesti pristojno upravno enoto, ki osebo in orožje vnese v 
ustrezne evidence imetnikov orožja. 

Posamezniki, ki pa že posedujejo zračno orožje, pri katerem je 
kinetična energija izstrelka na ustju cevi višja kot 20 J ali hitrost 
izstrelka na ustju cevi 200m/s ali več, morajo v roku 6 (šestih ) 
mesecev po uveljavitvi zakona, to je od 14. 11. 2009 do 14. 5. 2010, 
pri upravni enoti podati vlogo za pridobitev priglasitvenega lista. 
Listina jim bo izdana, če bodo izpolnjevali zgoraj naštete pogo-
je. Če pogojev ne bodo izpolnjevali, bodo morali takšno zračno 
orožje odsvojiti.                                   

 UE Trebnje

Očistimo občino Trebnje!
V soboto, 17. aprila 2010, ob 9. uri se bo pričela največja prostovoljna okolj-
ska akcija OČISTIMO SLOVENIJO, v katero je vključena tudi občina Treb-
nje, saj nam ni vseeno, v kakšnem okolju živimo. Župan Občine Trebnje je 
imenoval osemčlanski Koordinacijski odbor v sestavi: župan, podžupana, 
člani občinske uprave, odbora za prostor in komunalo. Prostovoljci bodo 
do pomladi po vsej občini iskali divja odlagališča in jih locirali v zemljevid 
na internetu, 17. aprila pa bodo s čistilno akcijo ta divja odlagališča tudi od-
stranili iz narave. Čistili bodo tudi okolice šol, vrtcev, naselij. Vodstva kra-
jevnih skupnosti bodo koordinatorji na območju svoje krajevne skupnosti. 
Poskrbeli bodo, da bodo divja odlagališča v krajevni skupnosti evidentira-

na in 17. aprila očiščena, odpadki pa odpeljani na zbirna mesta. V akcijo 
naj se vključijo društva, šole, EKO šole, vrtci, podjetja, družine in posa-
mezniki, ki imajo sedež ali bivališče v krajevni skupnosti v občini Trebnje. 
Zbirna mesta za udeležence naj bodo ob gasilskih domovih v vsaki krajevni 
skupnosti. Vse o akciji OČISTIMO SLOVENIJO najdete na spletni strani: 
http://www.ocistimo.si, kamor lahko vnesete podatke o divjih odlagališčih 
in prijavite udeležence. Za informacije je na voljo občinski inšpektor Vinko 
Ribič: GSM  031 379 243 ali e-pošta: vinko.ribic@trebnje.si  

Naj bo tudi naša lepa občina Trebnje očiščena odpadkov!

Jože Povšič, podžupan Občine Trebnje

Divje odlagališče pod kamnolomom Vrhpeč. Strupene kemikalije iz embala-
že so se že izprale v rodovitno prst in v vodne vire.

ŠVIC 2010
Študentski vikend inteligence in 
cvička se bo odvijal 16. In 17. julija na 
turistični kmetiji Obolnar (Čatežu 
pri Trebnjem). Lansko leto je največji 
študentski festival na Dolenjskem ob-

iskalo preko 6000 mladih in mladih po srcu. Letos se obeta odličen vikend 
dnevnega in večernega dogajanja. Predprodaja kart je že v teku, tako si lah-
ko zagotovite ugodne karte za festival na prodajnih mestih Eventim: Petrol, 
Big Bang, Kompasove poslovalnice in www.eventim.si. Cena dvodnevne 
vstopnice je 20 € in si jo po tej ugodni ceni lahko zagotovite vse do 1. maja. 
Pohitite z nakupom in si zagotovite svojo vstopnico. 

ŠVIC

Vzgojno-varstvena družina
Vrtec Trebnje v soglasju z Občino Trebnje zaradi prostorske stiske pred-
vsem v vrtcih v Trebnjem in Velikem Gabru informira o možnosti izva-
janja programa za predšolske otroke na domu, in sicer tako imenovano 
vzgojnovarstveno družino. Program na domu za predšolske otroke lahko 
izvajajo tisti, ki izpolnjujejo pogoje za pomočnika vzgojitelja, zagotavljajo 
ustrezen prostor in opremo ter pridobijo soglasja lastnikov in solastnikov 
večstanovanjske hiše ter polnoletnih družinskih članov, s katerimi živijo v 
skupnem gospodinjstvu. 
V obliko izvajanja programa na domu za predšolske otroke – vzgojnovar-
stveno družino je lahko vključenih šest otrok prvega starostnega obdobja. 
Pogodba o izvajanju programa se podpiše za eno leto, z možnostjo poda-
ljšanja.  
Več informacij lahko dobite v Vrtcu Trebnje ali na Oddelku za družbene 
dejavnosti Občine Trebnje.                           

Občina Trebnje 

http://www.ocistimo.si
mailto:vinko.ribic@trebnje.si
http://www.eventim.si
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Center za izobraževanje in kulturo Trebnje   

Vpis v spomladanski semester tečajev:

-Angleščina – 1., 2., 3. in 4. stopnja (začetek 17. 3. 2010)
-Nemščina – 1. in 2. stopnja – (začetek 1. 4. 2010)
-računalništvo (začetni in nadaljevalni) – še prosta mesta
-knjigovodska dela – osnovno usposabljanje – (začetek 15. 3. 2010)
-usposabljanje za voznika viličarja, upravljalca TGM in dvigal

Nacionalne in temeljne poklicne kvalifikacije (priprave)
▪ socialni oskrbovalec na  domu (začetek 25. 3. 2010)
▪ pomočnik kuharja
▪ maser
▪ knjigovodja 
▪ voznik

Srednješolsko in višješolsko izobraževanje 
 informativni dan 3. 3. 2010 ob 17.00 

Informacije in prijave: 07 / 34 82 100, info@ciktrebnje.si, www.ciktrebnje.si.

ŠOLSTVO

Bili smo frizerji in kuharji
V oddelku Muce v enoti Videk vrtca Trebnje smo februarja z malčki, sta-
rimi od 1-2 let, spoznavali poklica kuhar in frizer. Prek demonstracije so 
spoznali kuharske pripomočke.
Malčki so se tudi sami preizkusili v igri kuhar. Gnetili in oblikovali so slano 
testo in kuhali v kuhinji. Nastali so izdelki v obliki zvezdic, medvedkov, 
srčkov … Da so se lažje vživeli v poklic kuharja, so pri svojem delu imeli na 
glavi pravo kuharsko pokrivalo.
Dodobra smo spoznali tudi poklic frizer. Za demonstracijo sem na začetku 
izbrala kar samo sebe, saj sem le tako lahko malčkom prikazala uporabo 
različnih frizerskih pripomočkov, ki so pritegnili veliko pozornost malčkov. 

Pri tej igri je vsak malček izkoristil priložnost biti model. Z zanimanjem so 
se opazovali v ogledalu, kaj neki se dogaja na njihovi glavi. Nastale so raz-
lične pričeske, nad katerimi so bili navdušeni. 
Pri spoznavanju obeh poklicev kot tudi pri sami igri je bilo prisotne veliko 
dobre volje in smeha.
Nad pričeskami svojih malčkov so bili navdušeni tudi starši.

Vzgojiteljica Darja Keber

Na obisku v Vrtcu Pikapolonica 
3. februarja smo veliki in majhni iz Enote Romano Vrtca Trebnje obiska-
li Enoto Pikapolonica v Novem mestu. Romski otroci iz Novega mesta so 
nam odstopili del igrač, ki so jih zbirali v januarju zaposleni na Uradu pred-
sednika vlade Republike Slovenije. Igrač se je razveselilo 15 otrok. Ob tej 
priložnosti se zahvaljujemo INTEGRAL VOZNIKU prevozi, servis in sto-
ritve d.o.o. iz Novega mesta, ki nam je omogočil obisk v omenjenem vrtcu.

Veliki in majhni iz Enote Romano

Pustno rajanje predšolskih otrok
Pustni torek je v vrtcu naredil poseben čar. Veseli otroški obrazi, smeh, za-
nimive maske, pisani kostumi in prisrčne poslikave v otroku ustvarijo po-
sebno energijo, ki kar kliče po otroškem rajanju. Tako smo strokovni delav-
ci poskrbeli le še za animiran program in pustovanje se je pričelo. Druženje 
med oddelki, pustni ples in izhodi maškar so nam dali elan, da smo se od-
pravili na obisk celo k naši ustanoviteljici, na Občino Trebnje. Ob otroškem 
smehu in ropotu so iz pisarn pokukali presenečeni in navdušeni obrazi. 
Gospoda župana smo zmotili kar med delovnim sestankom, vendar si je 
vseeno vzel čas za nas. Sledila je še povorka skozi mesto, nenazadnje pa 
sladkanje s krofi po kosilu. Zaposleni v vrtcu pa smo letos predstavljali »eko

maškare« in na ta način z veseljem promovirali trud, ki ga vlagamo v prido-
bivanje licence Eko vrtec. 
Ob tej priložnosti vas povabimo na sejem Eko šol in eko vrtcev, ki bo v Celju 
– sejem Altermed, kjer boste naš program lahko spremljali v petek, 19. 3. 
2010. Ostale dogodke in novosti pa si lahko ogledate na naši novi spletni 
strani: www.vrtec-trebnje.si  

Marta Rogelj

http://www.ciktrebnje.si
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Regijski šolski parlament
27. 1. 2010 smo se predstavniki šolskih parlamentov udeležili re-
gijskega parlamenta osnovnih šol. Potekal je v sejni sobi na Občini 
Trebnje. Sodelovali smo učenci z Osnovne šole Trebnje, Mirna, Šen-
trupert, Mokronog in Veliki Gaber. 
Tema razprave so bili STEREOTIPI, RASIZEM in DISKRIMINA-
CIJA. Najprej smo razjasnili pojme v naslovu teme: stereotipi so 
posplošene in poenostavljene sodbe o ljudeh, je ustaljeno prepri-
čanje ali razmišljanje celote relativno stabilnih, prekomernih ge-
neralizacij o skupini ljudi. Diskriminacija pomeni kršitev načela 
enakega obravnavanja. Razlikovanje, izključevanje, omejevanje ali 
postavljanje osebe v neenak položaj z drugo osebo se obravnava kot 
diskriminacija. Rasizem je oblika diskriminacije, pri kateri se člove-
ka neenako obravnava na podlagi barve kože – rase.
V prvem delu srečanja smo se pogovarjali o stereotipnih skupinah 
v Sloveniji in na šolah ter o skupinah ljudi, ki so najpogosteje di-
skriminirane. V naši državi so najpogosteje diskriminirani Romi, 
predstavnice ženskega spola in upokojenci oz. starostniki. Izmenjali 
smo si izkušnje in doživetja, v katerih smo bili žrtev diskriminacije 
in stereotipov, smo jih sami širili in diskriminirali druge, ali pa smo 
bili samo priča temu. Ugotovili smo, da bodo stereotipi in diskri-
minacija vedno prisotni. Lahko se samo trudimo, da zmanjšujemo 
pogostost njihovega pojavljanja. Že s tem, ko prijatelju povemo šalo 
o »tipičnih« lastnostih blondinke, ali pa policista, Gorenjca … so pri-
sotni stereotipi.
V drugem delu sestanka smo predlagali teme za naslednje šolske 
parlamente, ki so med drugimi tudi: nasilje, naravne katastrofe, 
najnovejša tehnologija in pa resničnostni šovi. Na koncu je še vsak 
dodal svojo zaključno misel o tej temi. Poudarila sem, da je potre-
bno sprejemati drugačne od sebe in v vsakem človeku iskati tisto, 
kar ima dobrega. Da zmanjšujemo pogostost pojavljanja stereotipov 
in diskriminacije pa lahko včasih predsodke in stereotipe zadržimo 
zase, le v svojih glavah. Tako lahko preprečimo njihovo širjenje. Zdi 
se mi, da se je o teh temah potrebno še veliko pogovarjati, da bi začeli 
resnično sprejemati vse osebe, take kot so, in za tiste, ki nam niso 
enaki, uporabljati besedo različen in ne drugačen.
Želim si še več takih srečanj in razprav. V osnovnih šolah je kar ne-
kaj tem, o katerih bi bilo vredno razpravljati in seveda ob tem tudi se-
znanjati vse učence.                                          Ana Penca, 8. a, OŠ Mokronog

Točke vseživljenjskega učenja
Center za izobraževanje in kulturo Trebnje v okviru projekta Center vseživ-
ljenjskega učenja Dolenjska, ki ga sofinancira Evropska unija iz Evropskega so-
cialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport, izvaja Točke vseživljenjske-

ga učenja. Namen točk je vključevanje odraslih v različne oblike neformalnega 
učenja in s tem vzpodbujanje vseživljenjskega učenja. Točke izvajamo dvakrat 
mesečno v Domu starejših občanov Trebnje in v Kulturnem domu Šentlov-
renc, enkrat mesečno pa v Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje ter v kra-
jevnih knjižnicah Mirna, Šentrupert in Mokronog. V naslednjih mesecih se 
tako lahko udeležite brezplačnih delavnic in predavanj s področja zdravstva 
(demenca, samokontrola sladkorne bolezni, zvišan krvni tlak), računalništva, 
spoznate zgodovino celjskih grofov, prisluhnete sebi na delavnici Vzemimo si 
čas zase in razvajanje našega telesa.
V okviru Točk vas vabimo tudi na brezplačno učenje računalništva, interneta 
in elektronske pošte. Urnik Točk vseživljenjskega učenja si lahko ogledate na 
spletnih straneh www.cvzu-dolenjska.si, www.ciktrebnje.si ali pa nas pokliče-
te na tel.št. 07 34 82 108 ali 041/567-772. Vljudno vabljeni.
Kristina Jerič

»Operacijo delo financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo 
in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 

2007-2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmerit-
ve: izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.« 

Materinska ljubezen
Mama Silva Hren in sin Karlo že 
45 let živita v sožitju in tesnem 
prijateljstvu. Karlo je 100-od-
stotni invalid, živi svoj svet in v 
varstvu skrbne mame. Po letih 
zdravljenja v Stari Gori in Val-
doltri je deset let preživel v domu 
za invalidno mladino v Vipavi.  
Ko se je vrnil, se ni znal podpi-
sati, danes to zna, pozna denar, 
ve za različne radijske in TV oddaje. Denar loči po barvi, vesel je, kadar v klubu 
(Varstveni center Trebnje) dobi delež svojega zaslužka. Mama v smehu pove, da 
Karli zelo rad varčuje, če pa mami kdaj posodi kakšen evro, vedno reče: »Ja, ti 
dam, ampak boš vrnila.« Ob pripovedi mati nežno poboža Karla po obrazu, vsaka 
njena kretnja govori o tem, da ga ima rada takšnega, kakršen je. 
Karlo rad hodi v klub, zelo ceni vzgojitelje in vzgojiteljice. Najraje pa ima vozni-
ka kombija, ki mu vedno pomaga vstopiti in izstopiti iz avta. Mami Silvi ob tako 
invalidnem sinu ni bilo z ničimer prizanešeno. Skromno pove, da jo pri močeh 
držita ljubezen do sina in vera. Dobro ji dene tudi razumevanje s hčerko Meto in 
vnukinjama Ditko in Lejo. Tudi Karlo jih ima rad, rad ima ljudi, če so z njim pri-
jazni. Dobro pa občuti, če ga kdo ne mara. Bridko sem ga videla jokati, ko ga je nek 
fant oponašal, kako hodi.
Ob takih dogodkih bi se morali vprašati, kako bi bilo meni, če bi mi usoda dala 
tako veliko in tako grenko preizkušnjo. Mamo Silvo poznam že od malega, vem, 
da odkar je mati, se je odrekla vsemu in se posvetila sinu z vso ljubeznijo in dobro-
to, ki jo premore le veliko materinsko srce. Njenih bolečin in zadreg ne moremo 
dojeti, dojemamo pa lahko pomen velike ljubezni in žrtve, ki ju nudi sinu Karlu.
Karlo se nagajivo nasmehne, spet pove, da ima plav, rdeč in siv denar. Pobaram ga, 
ali bo mami kaj kupil za dan žena ali materinski dan. Še naprej se smehlja, kot da 
bi sam v sebi premišljeval, kaj naj reče, čutim pa, da bo povedal nekaj smešnega. 
»Metki ali Ditki bom dal enega taplavega, da bo za mojo mami kupila eno rožo.« 
Karli je rahločuten fant, resda nezmožen skrbi zase, toda zelo hvaležen za vsako 
dobroto in pozornost, ki jo doživi. Rekel je: »Napiši, da se zahvalim tudi tistim v 
klubu in da jim želim vse lepo, za praznik žena in za praznik mam. Sveti angel 
bom zmolil za njih.« 
Koliko bolečine je zatajila mama Silva, koliko topline je izsejala njena 45 let dolga 
pot ob sinu. Ni izmerljiva, ni plačljiva, je pa najbolj dragocena vrlina tega sveta. 
Mama Silva, hvala in čestitke za ves tvoj trud, za vsako tvojo žrtev. Lep cvet si dala 
sinu in hčerki, ta cvet pa nosi ime Velika Ljubezen. Da bi vse mame zmogle tako 
nositi bremena, da bi vse mame dobile za svoj praznik cvet, ki mu rečemo tudi 
radost življenja, ne le za dva dneva v mesecu, ampak za vse dni leta.

Animatorka vezi DU Mirna P.H.,
foto: Ž. Z.

http://www.cvzu-dolenjska.si
http://www.ciktrebnje.si
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V SPOMIN
Spomini so kot iskre,
ki pod pepelom tlijo.
A ko jih razgrneš,
vedno znova zažarijo.

24. marca mineva sedem let, odkar
nas je zapustil

ANTON RUS
iz 

Mrzle Luže 7

Hvala vsem, ki obiskujete njegov zadnji dom, prižigate sveče in se ga 
spominjate.

Vsi njegovi.

ZAHVALA
V 49. letu starosti nas je zapustil

BOGDAN GERDIN
iz 

Razbor 13, Čatež

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem 
za izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče in sv. maše. Posebna zahvala 
g.župniku za lepo opravljen obred, pogrebni službi Novak, sodelavcem 

TEM Čatež d. d., lovcem-Lovski družini Velika Loka za organizacijo 
pogreba, govornikoma Marjanu Smrketu in Jožetu Štepcu, sodelavcem 

obrata PE - Novoles; Račje Selo, SŽ - vleka vlakov Ljubljana, Čebelarskemu 
društvu Trebnje. 

Vsem še enkrat iskrena hvala, ki ste se poklonili njegovemu spominu in ga 
pospremili na zadnji poti.

Žalujoči: oče Matija, brat Marko z družino, brat Tadej in ostalo sorodstvo

Vsi njegovi.

V spomin na pisatelja 
Suhodolčana
Učenci 6., 7. in 8. razreda OŠ Trebnje so se februarja srečali s profesorjem 
Jožetom Zupanom. V šolski predavalnici smo pripravili razstavo ob sko-
rajšnji 50-letnici Bralne značke na Slovenskem, ob tem pa obeležili spomin 
na pisatelja Leopolda Suhodolčana, saj mineva 30 let od pisateljeve smrti.
Ker je profesor Zupan pisatelja Suhodolčana dobro poznal in z njim so-
deloval že od samega začetka, je učencem skozi spomine na skupno delo 
in prizadevanje, da je bralna značka zaživela in se obdržala vse do danes, 
govoril o pisateljevem delu ter predstavil knjige, ki se še danes pojavljajo 
na seznamih za bralno značko. Učenci radi berejo mladinske povesti Skriti 
dnevnik, Naočnik in očalnik, Na večerji s krokodilom, Stopinje po zraku. 
Po poti pisatelja Leopolda Suhodolčana je šel tudi njegov sin Primož in 
učenci so pritrdili, da so že v prvih razredih vedno znova čakali na nove 
zgodbe o  Petru Nosu.
Profesor Zupan je poudaril pomembnost branja in se zahvalil tudi mentor-
jem, ki motivirajo po šolah učence, da sežejo po knjigi.        

Mojca Bahun, učiteljica OŠ Trebnje

Uvajanje angleščine
V letošnjem šolskem letu smo v Vrtcu Trebnje začeli s postopnim uvaja-
njem angleščine. V skupini Smrkci smo si uredili »english corner« – an-
gleški kotiček. V njem se skupno zberemo enkrat tedensko in s pomočjo 
Oxfordovega igralnega kompleta spoznavamo svet tujega jezika. Pri učenju 
in spoznavanju angleških besed nam pomagajo trije prijatelji: maček Coo-
kie, racman Densel in kenguru Lulu. Poimenovati znamo že nekaj osnov-
nih barv, šteti, naučili smo se nekaj  pesmic, znamo se predstaviti, itd. Ve-
liko novega spoznavamo tudi preko raznih igric, kar je otrokom še posebej 
všeč. Tudi druge dni v tednu se sedaj večkrat »pogovarjamo  po angleško«, 
saj otroci kar sami sprašujejo, kako se kaj reče.
Ker je nam najbolj všeč maček Cookie, smo se vzgojiteljica Erika, pomoč-
nica vzg. Andreja in »Smrkci« odločili, da si naredimo za pustni čas masko 
Cooki.

Andreja Jevnikar
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ZAHVALA
V 77. letu nas je zapustila naša draga mama, stara mama in teta

MARIJA MERZEL
iz Stehanje vasi 10.

Zahvaljujemo se vsem, ki ste nam stali ob strani v teh težkih, 
nepričakovanih trenutkih. Še posebej hvala vaščanom, sorodnikom, 

g. župniku za opravljeni pogrebni obred, pogrebni službi Novak, pevcem 
za zapete žalostinke in vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti, 

darovali sveče in svete maše in jo boste ohranili v lepem spominu.

Hči Joža z možem, sin Ivan z družino in sin Drago.

Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman te išče,
ni več tvojega smehljaja,
le delo tvojih rok ostaja.

ZAHVALA
V 76. letu starosti nas je po hudi bolezni zapustila naša draga žena, mama 

in stara mama

Marija Rogelj – Cenetova Mari
iz Pod grada 8, Trebnje.

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem 
in znancem za podarjeno cvetje, sveče in izrečeno sožalje. Hvala tudi 

osebju ZD Trebnje, patronažni sestri Majdi Gačnik, osebju Ginekološkega 
oddelka SB Novo mesto, g. župniku za opravljeni obred, pogrebni službi 

Oklešen ter vsem, ki ste jo pospremili na zadnji poti. Posebna zahvala 
sosedi Slavki Skol za nesebično pomoč ter podporo v času njene bolezni.

Žalujoči: mož Tone in hčerka Janja z družino

Ko tvoje zaželimo si bližine, 
gremo tiho v ta mirni kraj tišine.
Tam srce se tiho zjoče, 
saj verjeti noče,
da te več med nami ni.
Čeprav tvoj glas se več ne sliši,
beseda tvoja v nas živi,
povsod te čutimo mi vsi …
Med nami si.

V 50. letu starosti se je mnogo prezgodaj od nas poslovil dragi sin, mož, 
ati, brat, stric, bratranec in prijatelj

LADISLAV STRNIŠA
Železno 17, Dobrnič.

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in znancem, ki ste počastili njegov spomin, za izrečena sožalja, 

darovano cvetje, sveče in svete maše. Posebna zahvala Litostroju PTS, 
Osnovni šoli Trebnje, Okrepčevalnici Renata Novo mesto in Centru 

Dolfke Boštjančič Draga. Zahvaljujemo se tudi g. župniku za lepo 
opravljeni obred, pevcem za lepo zapete žalostinke, pogrebni službi 

Novak in Vinogradniškemu društvu Lisec-Dobrnič. Zahvala tudi LD 
Dobrnič za lepo opravljeno zadnjo pot. Vsem in vsakemu posebej še 

enkrat hvala.

Žalujoči: vsi njegovi

Pomlad bo na tvoj vrt prišla
in čakala, da prideš ti,
in sedla bo na rožna tla 
in jokala, ker te ni.
Simon Gregorčič

V SPOMIN
15. februarja bosta minili dve žalostni leti, odkar nas je nenadoma 

zapustil 

JANEZ BREGAR ml. 
iz Stehanje vasi 14.

 
Čas neusmiljeno beži, a lepi spomini na čas, ki smo ga preživeli skupaj, 

ostajajo. 

 Hvala vsem, ki se ga še vedno spominjate.

Vsi njegovi.
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Z igro do vseživljenjskega znanja
Kako z igro do vseživljenjskega znanja pravilnega ločevanja odpadkov?
Problem okoljske vzgoje je prisoten vsepovsod, tako v okolju, doma, v šoli. 
Otrokom in mladostnikom mora postati skrb za okolje in naravo del živ-
ljenja. 
Učenci lahko dosegajo pomembne cilje okoljske vzgoje z zbiranjem in pra-
vilnim ločevanjem odpadkov,  navajanjem na zdrav način življenja v zdra-
vem okolju. Otrok se največ nauči z lastnimi izkušnjami. 
Pri eko krožku in pri tehničnem krožku smo  v OŠ Trebnje izdelali igro 
– RULETA.
Z njo se učenci učijo pravilno ločevati odpadke.
Igra je izdelana iz dveh lesenih krogov. Na zgornji krog je prilepljena etiketa 
s krožnimi izseki. Ti izseki so pobarvani z določeno barvo. Pri igri uporab-
ljamo karte, ki jih sami izdelamo.
Na kartah so fotografije odpadkov, ki nastajajo v šoli, doma, v našem živ-
ljenju. Na vsaki karti je v zgornjem desnem vogalu znak enake barve, kot 
krožni izsek na ruleti, kamor spadajo določeni odpadki. Če otrok ne ve, 
kam bi odpadek razvrstil, si pomaga z barvo.
Izdelali smo 35 iger ruleta različnih zahtevnosti, 18 iger pari in 14 iger se-
stavljanke. Igre bomo podarili učencem podaljšanega bivanja centralne 
šole in vseh treh podružničnih šol.

Mentorica: Marija Strah

Romi dobili novo zvezo
V začetku februarja 2010 je bila v Mariboru ustanovljena nova zveza, ki je 
registrirana pod nazivom Zveza romske skupnosti RS Umbrella-Dežnik.  
Izvoljeni predsednik g.
Haris Tahirović je hkrati tudi predstavnik Romov Slovenije v Svetu Evrope 
Strasbourg ERTF in bo tako deloval tudi na evropski ravni. Kot je pojas-
nil, je nova zveza ustanovljena z namenom izboljšati položaj vseh Romov v 
Sloveniji ter jim omogočiti enakopravnost. Zveza bo podpirala vse romske 
aktiviste in društva, ki delajo v dobro Romov, borili se bodo za spremembo 
Zakona o romski skupnosti RS, ker ne obravnava vseh Romov v Sloveniji 
enakopravno, da bodo v primeru soglasja občin sodelovali tudi pri reše-
vanju romske problematike kjerkoli v Sloveniji. V zvezi poudarjajo slabosti 
Zakona o romski skupnosti RS v določenih členih, ki se v praksi kažejo kot 
izključevanje romske populacije pri pomembnih odločitvah. Pravijo, da je 
Zakon o romski skupnosti RS v členu, ki govori o organiziranosti Romov, 
napisan za točno določene posameznike oz. t.i. organizacije in načrtno iz-
ključuje najrevnejši delež Romov v Sloveniji. Opozarjajo tudi na delež rom-
skih društev v članstvu Sveta romske skupnosti RS, ki je edini sogovornik 
v odnosu romske skupnosti do države in predstavlja interese romske skup-
nosti v Sloveniji v razmerju do državnih organov. Na te in podobne nepra-
vilnosti nameravajo opozoriti in jih bodo poskušali tudi odpraviti. 
Predsednik je mnenja, da se Romi ne smemo deliti na dva tabora, ampak 
se moramo s skupnimi močmi boriti za obstoj in zlasti enakovreden raz-
voj romske skupnosti v Sloveniji. Značilno je namreč, da se romska naselja 
in romska populacija po regijah v Sloveniji močno razlikujejo, zlasti zaradi 
večdesetletnih vlaganj države samo v eno regijo v Sloveniji. 
Kot je zaznati, je zapihal svež veter na področju organiziranosti romske 
skupnosti v Sloveniji. Romsko društvo »Romano drom« Trebnje trenutno 
še ni član nove zveze in še naprej deluje samostojno. O članstvu se bomo 
odločali na podlagi konkretnih aktivnosti novoustanovljene zveze, ker 
imamo s članstvom v Zvezi Romov Slovenije in Zvezi romske skupnosti v 
Sloveniji za Dolenjsko in Belo krajino slabe izkušnje.

Vida Hočevar

Slavili učitelji s 7:1
Na zadnji šolski dan pred zimskimi počitnicami so trebanjski osmošolci in 
učitelji poskrbeli za svojevrstno predstavo. Pomerili so se namreč v nogome-
tu. S 7:1 je zmagalo moštvo učiteljev, a pot do zmage ni bila lahka. Igrali so 
trikrat po deset minut, učenci pa so največ golov dobili prav v zadnji tretjini. 
»Nismo imeli veliko časa, da bi se uigrali,« je po koncu tekme povedal Uroš 
Primc iz moštva učiteljev in priznal, da so imeli dva treninga v Dolenji Nemški 
vasi, na katerih pa nikoli ni bilo vseh tekmovalcev. »Smo povadili stik z žogo in 
obujali spomine iz otroštva,« je še dodal. Težav s kondicijo niso imeli, so jih pa 
ovirale viroze in poškodbe kolen. 
»Bilo je zelo težko, ker so toliko starejši od nas. Izgubili smo, a smo se borili do 
konca,« pa je po koncu tekme povedal David Razdrh iz moštva učencev. Tudi 
oni niso imeli težav s kondicijo, saj večinoma trenirajo rokomet. Večja težava 
je bila starostna razlika – kot 14-letniki so se namreč pomerili s povprečno 25 
let starejšimi.
Zamisel o tekmovanju med učitelji in učenci je sicer Primčeva. »Ko sem hodil 
v osnovno šolo, smo imeli takšne tekme dvakrat na leto. Učenci in učitelji smo 

uživali,« je pojasnil in dodal, da je zato vprašal sodelavce, ali bi sodelovali pri 
čem podobnem. In organizacija za tekmo z osmošolci je stekla, do konca šol-
skega leta pa se obeta še tekma z devetošolci.                                                        Ž. Z.

G O S T I L N A   M E G L I Č    T R E B N J E
P R I R E J A  

salamiado
v soboto, 6.3.2010 s pričetkom ob 19h
v prostorih gostilne Meglič – obrtna cona
• kulturno zabavni program
• degustacija salam in cvička

• razglasitev rezultatov in podelitev diplom
( nagrajeni vsi tekmovalci ) 
Domače salame za ocenjevanje zbiramo do   
4.3.2010  (četrtek )
pristopnina = 5 €
Dodatne inf.: 041-648 631
e:gostilna.meglic@siol.net    
www.gostilna-meglic.si

http://e:gostilna.meglic@siol.net
http://www.gostilna-meglic.si

