
občanov občine Trebnje    št. 49/marec 2010

Praznovanje spominskega dne 

Pavla Golie 

bomo letos počastili 

s prireditvami 

od 8. do 10. aprila 2010.

Občina Trebnje

Materinski dan
za vso družino
Kulturni dom Trebnje, 
četrtek, 25. 3. 2010, ob 19. uri

Praznični večer bodo oblikovali:

- Elda Viler in Ana Dežman
- učenci 2. c OŠ Trebnje z gledališko predstavo Debela repa

Lepo vabljeni!  Vstop prost!

Tradicionalni 19. dobrodelni koncert

v petek, 26. marca 2010, ob 19. uri v športni dvorani OŠ Trebnje.
Nastopili bodo: 
Orkester slovenske policije s solisti, Tanja Žagar, Zapeljivke, Zlati muzikanti, Call boysi, 
ansambel Veseli Dolenjci, Irena Tratnik Dosso in Oktet Lipa. 

Program bo povezovala Petra Krnc.

Predprodaja vstopnic: Papirnica Pingo in Bar Amadeus Trebnje.

Sredstva bomo namenili letovanju otrok.

Koncert organizirata Lions klub Trebnje in

Sožitje Trebnje, društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju

Koncert iz leta 2007

»Odprite srce«,
POMAGAJMO!
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Ustanovitelj in izdajatelj: 
Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje
Odgovorni urednik: Igor Teršar
Namestnica urednika: Živa Zakšek
Uredniški svet: Katarina Zupančič, Valerija Jarm, Ivanka Višček, 
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, 12. april 2010. Prispevki, 
ki bodo prispeli na uredništvo po tem datumu, bodo objavljeni v 
kasnejši številki, če bodo še aktualni.

AKTUALNO

Društvo za razvoj in 
oživitev Trebnjega 
– DROT 
vabi občane Trebnjega na delavnici:

1. Sončne elektrarne v občini Trebnje, 

(umeščanje, gradnja, subvencije in krediti), ki 

bo 13. aprila 2010 ob 18. uri, in

2. Male in biološke čistilne naprave v ob-

čini Trebnje, (umeščanje, gradnja, subvencije 

in krediti), ki bo 20. aprila ob 18. uri.

Delavnici bosta v veliki predavalnici Centra za 

izobraževanje in kulturo Trebnje, Kidričeva 2, 

Trebnje.

Z zaključki delavnic nameravamo do-

polniti Občinski prostorski načrt občine 

Trebnje, zato še posebej vabljeni vsi zainter-

esirani!

Spoštovane občanke, 
spoštovani občani, 

Slehernega človeka najbolj razveselimo, če mu 

prisluhnemo, in mu pokažemo, da verjamemo, 

da ni noben človek boljši od drugega. Ljudje smo 

različnih karakternih lastnosti in življenjskih vizij 

ter potreb, a pod kožo se nam vsem pretaka kri in 

v duši nam vsem brbota emocija. 

Najpomembnejša vrednota in poslanstvo vsakega 

človeka na tem planetu pa je kvalitetno sobivanje, 

saj človeški rod lahko obstane samo po principu 

vzajemnosti. Človeku v stiski je treba pomagati, 

tako kot je treba razumeti drugačne, duševno ali 

telesno prizadete in tiste, ki so jih napačne vred-

note postavile na margino družbenega ustroja.

To je osnovno poslanstvo vsakega človeka. To 

nas najbolj dela ljudi in to nas lahko na dolgi rok 

tudi najbolj osreči. Najbolj boste veseli, če boste 

človeku v stiski ponudili roko. Ne samo človeku v 

stiski, tudi drugačnemu človeku. Temu se reče, da 

ste razširjevalec sreče. 

Spoštovane občanke, spoštovani občani, ob dvaj-

setem in tradicionalnem koncertu Odprite srce, 

vas vabim, da se koncerta udeležite in s tem pri-

spevate k boljšemu vsakdanu, boljšem jutri in 

boljši viziji prihodnosti.  Tudi sam osebno sem 

koncertom zvest že dvajset let. 

Nihče izmed nas ne ve, kdaj bo potreboval po-

moč. Nikoli ni prepozno, da prisluhnemo in po-

magamo drugemu in drugačnemu človeku. 

Zato tudi vi odprite srce. Se vidimo na koncertu 

jutri zvečer.                                                                     Vaš,

mag. Igor Teršar,  urednik glasila

Lions klub Trebnje se že celo desetletje ukvarja s pri-

dobivanjem finančnih sredstev, ki jih nato razdeli za 

najrazličnejše humanitarne namene. V zadnjem ob-

dobju namenja veliko pozornosti omogočanju letova-

nja otrok.

Društvo Sožitje skrbi za pomoč osebam z motnjami v 

duševnem razvoju. Znano je po svojih koncertih Od-

prite srce, ki vsako leto privabi veliko obiskovalcev.

V letošnjem letu sta se obe trebanjski dobrodelni 

organizaciji odločili za sodelovanje. Skupaj bosta 

organizirali že 19. koncert Odprite srce. Pobudo je dal 

Branko Veselič, ki je neke vrste dvoživka. Hkrati je na-

mreč ustanovitveni član Lions kluba Trebnje – v tej 

sezoni celo njegov predsednik in med najaktivnejšimi 

člani društva Sožitje. Na vseh dosedanjih osemnajstih 

koncertih je bil glavni organizator: pridobival je spon-

zorska sredstva, nagovoril atraktivne izvajalce, da so 

nastopili zastonj, poskrbel skoraj za celotno logistiko 

in številne druge podrobnosti, brez katerih ne gre.

Tudi za tokratno prireditev mu je pripadla »čast«, da 

je glavni organizator. To pa je hkrati tudi garancija, da 

bo koncert enako privlačen za obiskovalce kot prejš-

nja leta. Čeprav so vstopnice na voljo po zelo dostopni 

ceni, se vendarle nadejamo, da bomo zbrali kar nekaj 

sredstev in omogočili letovanje otrokom z motnjami 

v duševnem razvoju. Branko je namreč ponovno do-

segel, da se bodo nastopajoči odrekli honorarju, tru-

di se okoli sponzorjev, ki jih gospodarska kriza še ni 

povsem ugonobila. Ne smemo pozabiti Osnovne šole 

Trebnje, ki bo, kot vsako leto, odstopila svojo športno 

dvorano.

Vabljeni torej v petek, 26. 3. 2010, ob 19. uri, na koncert 

Odprite srce.

Zdenko Šalda, dr. med., Lions klub Trebnje

Lions klub Trebnje in društvo Sožitje 
sta združila moči

Lions klub  Trebnje pri predsedniku republike. Na sliki: Brane Veselič, predsednik Lions kluba Trebnje, 

dr. Danilo Tűrk,  Petra Zupančič, predsednica Lions kluba Trebnje

Spomladanska 
čistilna akcija 
Trebnjega
17. aprila 2010 ob 9. uri

Zbor pri gasilskem domu Trebnje

Drage krajanke in krajani,

Turistično društvo Trebnje vas vabi na čistilno 

akcijo, v kateri bomo očistili naše mesto.

Akcija bo potekala v sklopu največje prosto-

voljske akcije v slovenski zgodovini Očistimo 

Slovenijo v enem dnevu! Očistimo občino 

Trebnje v enem dnevu!

Društva in posamezniki se lahko prijavite 

na: sitar.biserka@gmail.com ali poljanc.

ljudmila@gmail.com.

Lepo vabljeni.

TD Trebnje
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AKTUALNO/OBVESTILA

Negativni vidiki postavitve 
kamnov

Verjamem, da je večina bralcev Glasila občanov sez-

nanjena s sedaj zelo perečo temo postavitve kamnov 

g. Pogačnika v okolici Trebnjega, Mirne, Mokrono-

ga, Šentruperta, Trebelnega … Namen tega naj bi bil, 

da se vzpostavijo pozitivni vplivi na okolico. Ker mi 

ni vseeno, pod kakšnimi vplivi na okolje živimo, mi 

vest nalaga, da vas seznanim s spoznanji, ki jih imam 

v zvezi s postavitvijo kamnov v naši neposredni bli-

žini. 

Slavko Gorenc iz Ljubljane je odkril zakonitosti de-

lovanja mehanizmov biokibernetike. Med drugim je 

prišel do tega, da v naravi obstajata dve vrsti žarkov: 

alfa žarki, ki so pozitivni, in beta žarki, ki so negativ-

ni po svojem vplivu na okolje. Alfa žarki se sčasoma 

zaradi neuporabe in nevzdrževanja transformirajo 

v beta žarke. Žarki so razporejeni v mreži. Povsod 

okoli nas je tako vse polno beta žarkov, prek katerih beta inteligenca ustvarja 

negativne pogoje za življenje. 

V povezavi s tem je pomembno, kako oblike predmetov negativno vplivajo 

na svojo okolico. Najbolj škodljiva oblika je stožec, zatem tri ali štiristranska 

piramida, kocka, krogla, kvader, cevaste in štirioglate oblike ter ravne gladke 

površine. Velikost in material predmeta nista pomembna. Tudi vse oblike, ki 

so zašiljene in štrlijo navzgor, ustvarjajo negativno transformacijo v okolje, še 

posebej, če stojijo v beta žarku. Ravno to pa je največji problem s postavitvijo 

teh kamnov v našem okolju. Ti kamni so namreč s pomočjo telepatskega vpli-

va beta inteligence na tiste, ki so odrejali pozicijo za postavitev teh kamnov, 

postavljeni ravno tam, kjer bodo napravili največ škode. V center beta žarka. 

Dolgoročno gledano se bo klima z vidika biokibernetike v naši okolici bistveno 

poslabšala. To bodo najprej občutili tisti, ki so v neposredni bližini teh kamnov. 

Tukaj mislim na poslovni, zdravstveni in osebni vidik.

Zdravilne oblike same po sebi pa so osemkotne.

Kdor se želi  podrobneje seznaniti s tem, lahko to stori na www.ati-e-import.

si, če pa bo obstajalo dovolj zanimanja, bom organiziral informativno preda-

vanje s strani g. Gorenca.                                                     Marko Bukovec, foto: Ž. Z.

UE Trebnje v finalu priznanja za 
poslovno odličnost 
Priznanje poslovna odličnost je najvišje državno priznanje Republike Slo-

venije na področju kakovosti in odličnosti poslovanja. Nagrada vzpodbuja 

doseganje odličnih rezultatov organizacij na vseh področjih delovanja dr-

žave – od poslovnega sektorja, zdravstva, šolstva do javne uprave. Prejmejo 

ga organizacije, ki v procesu ocenjevanja dosežejo najvišje število točk v 

svoji kategoriji in so izbrane izmed finalistov, vrha poslovne odličnosti v 

slovenskem prostoru. 

Upravna enota Trebnje že vrsto let sistematično skrbi za celovito obvlado-

vanje kakovosti. Z različnimi pristopi obvladovanja kakovosti je vzpostavi-

la visoke standarde in cilje upravnega in drugega dela. Že v letu 2004 je kot 

ena izmed 14 organizacij sodelovala na razpisu pilotnega projekta PRSPO. 

V letu 2006 pa na rednem razpisu PRSPO, kjer je dosegla bronasto diplo-

mo v kategoriji organizacij na področju javnega sektorja. 

V letu 2009 pa se je Upravna enota Trebnje uvrstila v ožji izbor kandidatov 

za priznanje (finalist) v kategoriji organizacij na področju javnega sektorja 

in zato bo prejela posebno diplomo. Prav tako pa bo prejela srebrno diplo-

mo za sodelovanje v procesih ocenjevanja PRSPO za leto 2009 v kategoriji 

organizacij na področju javnega sektorja. 

UE Trebnje

Načelnik UE Trebnje Milan Rman je dne, 4. 1. 2010, s sodelavci (desno) ocenje-

valni skupini Poslovne odličnosti predstavi l poslovanje upravne enote.

Obvestilo  
Obveščamo vas, da Občina Trebnje na  spletni strani objavlja naslednje jav-

ne pozive: 

• JAVNI POZIV ZA VLOŽITEV PREDLOGOV ZA PODELITEV PRI-

ZNANJ OBČINE TREBNJE V LETU 2010

• JAVNI POZIV ZA IZBIRO ORGANIZATORJA PRAZNOVANJA 

SPOMINSKEGA DNE PAVLA GOLIE  V OBČINI TREBNJE V LETU 

2010

• JAVNI POZIV  ZA IZBIRO ORGANIZATORJA PRAZNOVANJA 

SPOMINSKEGA BARAGOVEGA DNEVA V OBČINI TREBNJE V 

LETU 2010

• JAVNI POZIV ZA IZBIRO ORGANIZATORJA PRAZNOVANJA 

»PRAZNIK OBČINE  TREBNJE  25. JUNIJ«

• JAVNI POZIV  ZA SOFINANCIRANJE ORGANIZACIJE 
PRIREDITEV V OBČINI TREBNJE ZA LETO 2010

• JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ALI PROJEK-

TOV, KI NISO PREDMET DRUGIH RAZPISOV V OBČINI TREBNJE 

ZA LETO 2010

• JAVNI POZIV  ZA SOFINANCIRANJE IZVEDBE IN SODELOVA-

NJA NA PROTOKOLARNIH DOGODKIH  ZA LETO 2010

Vsebina javnih pozivov  in obrazci za prijavo so objavljeni na splet-

ni strani Občine Trebnje www.trebnje.si ter na voljo v sprejem-

ni pisarni Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

Občinska uprava

Novela zakona o davku na 
motorna vozila
S 1. marcem je začela veljati novela Zakona o davku na motorna vozila, ki je 

objavljena v Uradnem listu RS, št. 9/2010, na podlagi katere se ukinja davek 
na promet z rabljenimi motornimi vozili.   

Pred registracijo motornega vozila torej kupcu ne bo potrebno več dokazovati, 

da je plačan davek od prometa z rabljenimi motornimi vozili.

Uvaja pa se davek na kolesa z motorjem in motorna kolesa, ki se dajo prvič v 

promet ali se prvič registrirajo na območju Republike Slovenije. Pri registraciji 

takega motornega vozila bo moral biti na računu oziroma pogodbi  prikazan 

davek na motorna vozila.  

Novela zakona pa spreminja tudi določbe o oprostitvi plačila davka na 
motorna vozila za družine s tremi ali več otroki, ki še niso dopolnili 
starosti 18 let. 

Oprostitev se uveljavlja na podlagi dokazila o skupnem gospodinjstvu najkas-

neje v treh mesecih od nakupa oziroma od uvoza. Poenostavljen je tudi 

postopek odmere davka oziroma ugotavljanje upravičenosti do oprostitve pla-

čila davka na motorna vozila. Davčni zavezanec lahko zaprosi za oprostitev že 

ob sami vložitvi napovedi za odmero oziroma ob uvozu ali pa kasneje, ven-

dar pred potekom treh mesecev od dneva nakupa motornega vozila.

Spremenjen pa je tudi rok vračila davka.  Davčni organ izvede vračilo v 30 

dneh (prej v 15 dneh) po prejemu zahtevka. Ob tem se v prometno dovolje-

nje in register gospodinjstev vpiše, da je za kupljeno motorno vozilo uve-

ljavljeno vračilo davka na motorna vozila.                                Upravna enota Trebnje
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31. občni zbor TD Trebnje
6. 3. 2010 smo se člani TD Trebnje zbrali že na 31. letnem občnem zboru, ki smo 

ga pripravili v gostilni Kavšek na Račjem selu. Naš predsednik Dušan Mežnaršič 

je podal poročilo o delu društva v letu 2009, v katerem smo obeležili 30 let delo-

vanja. Tako smo predstavljali turistično ponudbo na sejmih TIP ter Turizem in 

podeželje, organizirali trgatev za starostnike in srečanje starejših občanov, peljali 

otroke na izlet, podprli otroke iz vrtca pri njihovem programu medenih dni, na 

Blatu smo pripravili kresovanje, s čistilno akcijo očistili Trebnje, potegovali se za 

naslov najlepšega manjšega mesta, uspešno izpeljali največjo prireditev v občini 

»Iz trebanjskega koša«, leto pa smo zaključili s silvestrovanjem na prostem. Seve-

da smo veliko sodelovali s sosednjimi turističnimi društvi. Na zboru smo sprejeli 

tudi kadrovski spremembi v vodstvu društva: podpredsedniško mesto je sprejela 

dosedanja tajnica Biserka Sitar, tajniško mesto pa Milka Poljanc. 

V programu za leto 2010 bo poleg že tradicionalnih nalog poudarek na začetku 

urejanja pešpoti iz Trebnjega do sv. Ane.

TD Trebnje

Letni občni zbor 
KO Zveze borcev Mirna
28. februarja so člani mirnske borčevske organizacije pregledali uspešnost celo-

letnega dela članov. Po vseh pokazateljih je najštevilčnejša borčevska organizaci-

ja v občini Trebnje tudi najbolj delovna in uspešna pri izvedbi letnega programa. 

Članov organizacije je 170, še živečih borcev NOB iz tega okolja pa le še 18. 

V svojem poročilu je prizadevni predsednik KO ZB Mirna, tovariš Ivan Zu-

panc, navedel številne proslave in srečanja tovrstnih organizacij po vsej državi, 

na katerih so bili prisotni tudi člani mirnske borčevske organizacije. Poudaril 

je, da bodo še naprej sledili programu Republiškega odbora ZZB, kot tudi pro-

gramu, ki so si ga zadali sami. Pomembno je tudi, da bodo še naprej vzdrževa-

li spomenike in obeležja ter urejali njihovo okolico. Da organizacija »posluje« 

varčno, pove podatek, da je bilo v letu 2009 prihodkov 2251 evrov, izdatkov pa 

le 562 evrov.

V imenu Združenja borcev za vrednote NOB Trebnje je zbor pozdravil njihov 

podpredsednik tovariš Dušan Jakopin ter opozoril, da z dejanji dokazujemo, da 

smo vredni nasledniki borcev NOB, ki so se za svobodo borili v znanih raz-

merah. 

General Lado Kocijan je v diskusiji dejal, da je ponosen, da je član te organizacije 

in predlagal, da se povežejo z organizatorji proslav tudi izven naših meja, npr. 

Koroško, kjer so nacisti izvršili več zločinov nad nemočnim prebivalstvom med 

vojno.

Dušan Skerbiš je nekaj besed namenil aktualni temi ustanavljanja nove občine 

Mirna. Povedal je, da bo Državni zbor v aprilu odločil o ustanovitvi občine.

Precej besed so prisotni namenili tudi organizaciji čiščenja okolja 17. aprila. Ne-

malo jeze so namenili lastnikom psov, ki dopuščajo, da z iztrebki svojih ljubljen-

čkov posvinjajo okolico spomenikov, obeležij in parkov. Vse, ki bi opazili divja 

odlagališča v naravi, KS prosi, da to nemudoma javijo. 

Ker je staremu upravnemu odboru potekel mandat, so soglasno izvolili novega: 

starega, saj so z  delom tega več kot zadovoljni. Častni člani KO ZB Mirna so 

postali Lado Kocijan, Draga Bon in Ivan Urbančič.

Zbor je uspešno vodil Janez Bračko.                                              Dušan Zakrajšek

Letni volilni zbor veteranov 
OZVVS Trebnje
Člani Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo – Trebnje 

so 13. marca pripravili redni letni zbor v Domu starejših občanov 

Trebnje. Poleg velikega števila članov so se zbora udeležili tudi župan 

Občine Trebnje Alojzij Kastelic, podžupan Jože Povšič, poslanec mag. 

Franc Žnidaršič ter delegacije veteranskih združenj Dolenjske in Bele 

krajine, policijskega društva Sever in ZZB za vrednote NOB Trebnje 

s prapori.

Iz predstavljenih poročil je bilo razbrati zelo uspešno delovanje vete-

ranov v letu 2009, saj so člani izvedli ali bili udeleženi pri več kot 50 

različnih dejavnostih. Zbor je tudi potrdil načrt dela, ki je tudi za leto 

2010 zelo obsežen.

Osrednja točka dnevnega reda je bila razrešitev dosedanjega vodstva 

združenja zaradi poteka mandata in izvolitev novih organov. Za no-

vega predsednika OZVVS Trebnje za štiriletno obdobje je bil z veliko 

večino potrjen Miro Resnik, ki je med drugim izpostavil pridobitev pi-

sarniškega prostora za potrebe delovanja združenja s sedežem v stavbi 

PGD Trebnje, Rimska cesta 33.

Za aktivno sodelovanje so bile podeljene pisne zahvale OZVVS Treb-

nje. Prejemniki so bili: Občina Mokronog-Trebelno, Alojz Piškur, Sta-

nislav Prosen, Matjaž Malenšek, Alojz Bregar in Rudi Klobučar. 

Bronaste plakete ZVVS za velik prispevek delovanju združenja so pre-

jeli: Rajko Florjančič, Ivan  Bišof, Jani, Kašič Tonček, Janez Perme in 

Leopold Pungerčar.

Za večletno sodelovanje in nesebično pomoč pri delovanju združenja 

pa je bila podeljena Spominska plaketa ZVVS KUD-u Občinskemu 

pihalnemu orkestru Trebnje in Srebrni znak ZVVS Vrtnarstvu Cvel-

bar iz Mirne.

OZVVS Trebnje,

Miro Resnik

DRUŠTVA/DOGODKI
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Letna skupščina 
Združenja borcev za OV NOB
Srečanje članov ZB za OV NOB treh občin Trebnje, Mokronog-Trebelno in Šen-

trupert je potekalo 18. marca v gostilni Kolenc Na Mirni. Kolenčeva gostilna ima 

posebno simboliko, ker sta bila zakonca Kolenc leta 1944 ubita na isti dan od 

vojakov nemških pomagačev.   Uvod v skupščino so naredili učenci 3. razreda 

OŠ Mirna s krajšim plesnim  programom in recitacijo društva Dobrnič. 

Predsednik Združenja ZB Boštjan Sladič je podal poročilo o delu preteklega leta 

in načrt dela za leto 2010. Velik poudarek je dodan skrbi za ostarele bolne čla-

ne, s čimer organizacija ne samo ohranja pridobljene vrednote, ampak zavzema 

prostor tudi na humanitarno-socialnem področju. Naloga je tudi privabiti še več 

novih članov, gojiti ponos, da smo potomci ljudi – borcev, ki so krvaveli, umirali 

za resnično boljši svet brez prepirov. 

Posamezni člani so se v razpravah dotaknili različnih tem, perečih problemov 

sedanjosti in namernega blatenja. 

Zavest, da smo Slovenci, bi lahko in bi morali pokazati bolj pokončno, domovina 

je ena sama. Vsi navzoči so se zavezali sodelovati s sorodnimi organizacijami za 

dobrobit in spoštovanje vseh. 

Iz osnutka del in nalog za leto 2010 povzemamo kulturne dogodke za mesec 

april:

• ureditev spominskega obeležja na Medvedjeku in obeležja prvega strela v Mo-

kronogu,

• urejanje groba dr. Petra Držaja v Velikem Gabru,

• urejanje spomenika na Marnicah (rok izvedbe je 27. april),

• obisk  komemoracije v Raduhovi vasi 24. 4. (prijave sprejema Ivan Zupanc, 

predsednik KO Mirna, vsaj 10 dni prej na tel. 040 607 782).

Pavlina Hrovat

Občni zbor 
Govedorejskega društva Trebnje
Člani Govedorejskega društva Trebnje smo se 5. februarja v prostorih re-

stavracije Galaksija v Trebnjem zbrali na rednem letnem občnem zboru. 

Prišli so tudi gostje: Ludvik Jerman, direktor KZ Trebnje, Igor Hrovatič, 

direktor KGZS, Jože Simončič, direktor KGZ Novo mesto, in Simon Gr-

movšek, direktor podjetja Agrosaat. 

Naše društvo je bilo v letu 2009 zelo aktivno, vanj je bilo vključenih 194 

članov iz občin Trebnje, Mokronog-Trebelno in Šentrupert. Pomembna 

pridobitev je naša spletna stran, ki jo lahko obiščete na naslovu www.go-

vedorejsko-drustvo.si. 

Letos smo članom podelili posebna priznanja za uspehe v njihovih rejah, 

in sicer: Sašu Drnovšku s Pristavice za prirejo 25.174 kg mesa v letu 2009, 

Alojzu Kužniku s Podlisca za prirejo mleka krave Sonje, ki je v življenju dala 

že več kot 80.000 kg mleka, in Božidarju Ozimku z Vrhtrebnjega za prirejo 

mleka krave Trobe, ki je v življenju dala že več kot 90.000 kg mleka. Na-

šim članom ob teh uspehih iskreno čestitamo in jim želimo uspešno rejo 

še naprej.

Na občnem zboru smo sprejeli tudi program dela društva za letošnje leto, 

ki je podoben lanskoletnemu. Še naprej bomo izvajali aktivnosti, ki bodo 

pripomogle k uspešnejšemu delu in druženju naših članov in članic. Vsi, ki 

se želite včlaniti v naše društvo, ste iskreno dobrodošli. Več informacij in 

kontakt najdete na naši spletni strani.

Anton Kukenberger, predsednik

Občni zbor Škofijske karitas
6. marca je imela Škofijska karitas Novo mesto svoj redni občni zbor. To 

je srečanje vseh sodelavcev, ki delujejo na karitativnem področju tako na 

škofijski kot krajevni ravni, kamor spada tudi Župnijska karitas Trebnje. 

Srečanje smo pričeli s sveto mašo. Novomeški škof msgr. Andrej Glavan 

je ob nagovoru poudaril, da lahko samo globok odnos do svete evharistije 

spremeni aktiviste Karitas v sodelavce Karitas, ki naj se nenehno trudijo za 

solidarnost z ubogimi. Občni zbor so  obogatili tudi Muzikanti s Preloke z 

belokranjskimi pesmimi in predavanje gospe Estere Dvornik z naslovom 

Karitas.

Gospod Alojzij Štefan iz Slovenske karitas je spregovoril o evropskem letu 

2010, ki poteka pod naslovom Boj proti revščini in socialni izključenosti. 

Revščina je danes večplastna in globalna ter pogosto skrita. Je pa tudi veliko 

moralne in duhovne revščine. Sodelavce Karitas je povabil naj se aktivno 

vključimo v praznovanje 20. letnice delovanja Slovenske karitas.

Direktor Škofijske karitas Novo mesto mag. Igor Luzar se je vsem, ki z veli-

ko mero ljubezni in potrpežljivosti delujemo na polju DOBRODELNOSTI 

zahvalil za zvesto pomoč nošenja bremen vsem tistim, ki pod težo krize 

sami ne zmorejo več nositi bremena.

Za Župnijsko karitas Trebnje 

Emiljana Pavlin

Rejci konj na zboru v Trebnjem
Vseslovensko Združenje rejcev konj slovenske hladnokrvne pasme je v Ga-

laksiji v Trebnjem organiziralo svoj občni zbor, ki se ga je udeležilo preko 

300 rejcev konj iz vse Slovenije. Na zboru so ocenili delo v minulem letu in 

sprejeli plan združenja za letošnje leto. Strokovno predavanje o rejskih knji-

gah in označevanju konj s čipi je imel mag. Janez Rus z Veterinarske fakulte-

te Ljubljana. Najzaslužnejšim članom, med katerimi je tudi domačija Gorc 

iz Dolenjih Selc pri Dobrniču, so podelili pokale. V imenu Občine Trebnje 

je navzoče pozdravil in nagovoril podžupan Občine Trebnje Jože Povšič, 

v imenu Konjerejskega društva Trebnje pa predsednik Franc Kužnik. Na 

prapor združenja so pripeli trakove, med katerimi je tudi trak Občine Tre-

bnje. 

Slovenska hladnokrvna pasma konj, ki ima zelo uspešne rejce tudi v občini 

Trebnje, je danes avtohtona pasma konj, ki je nastala na bazi avtohtone po-

pulacije hladnokrvnih konj.                                                                Občina Trebnje

S E K A N J E   P I R H O V
ZA BOGATE  NAGRADE

VINA  GORICA
VELIKONOČNI  PONEDELJEK

5. 4. 2010  ob  1000

DRUŠTVA/DOGODKI
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V oddaji Na zdravje
18. 3. je v Ljubljani potekalo snemanje za oddajo Na zdravje. Zasluga za 

pobudo in vzpostavitev stikov za to oddajo gre Igorju Teršarju. V kratko 

odmerjenem času je bilo vključenih kar lepo število nastopajočih in obis-

kovalcev na tribuni iz vseh treh občin in malo širše. Nastopili so natakarica 

Urška Steklasa z Vrhovega pri Šentlovrencu, pletar Franc Koželj z Reve, 

rokodelec Janez Golob iz Mirne Peči, Društvo podeželskih žena Tavžen-

troža iz občin Mokronog-Trebelno in Trebnje ter Šentrupertske šmarnice, 

folklorna skupina Nasmeh in Zimzelenke z Mirne, pevke Helena Blagne, 

Nina Pušlar in Irena Tratnik, skriti gost Slavko Podboj, bradači, člani čebe-

larskih društev vseh treh občin in ansambli Vrisk, Zidaniški kvintet, Tre-

banjski instrumentalni ansambel in Korenine iz Novega mesta. Oddaja bo 

na sporedu 26. marca 2010 ob 20.30 na prvem programu TV SLO.  

M. F.

Zbiralne akcije na 
OŠ Veliki Gaber
Na naši šoli smo se v okviru projekta Revščina po svetu in pri nas – Tudi jaz 

lahko pomagam odločili, da učence, starše in zaposlene povabimo k trem 

zbiralnim akcijam.

Zbiralna akcija rabljenih oblačil – zbirali smo ohranjena, oprana ob-

lačila za šolske otroke, ki smo jih oddajali v škatlo pri vhodu v šolo.

Zbiralna akcija Nakupovalni voziček – v trgovini Mercator v našem 

kraju smo se dogovorili, da pri izhodu postavijo nakupovalni voziček, v ka-

terega lahko stranke prispevajo živila, pijačo, pripomočke za higieno …

Zbiralna akcija Kratkočasnik – zbirali smo knjige, slikanice, družabne 

igre, igrače, ki smo jih oddajali v omaro pri vhodu v šolo.

Z gospo Radelj z Območnega združenja Rdečega križa Trebnje smo se 

dogovorili, da bodo zbrane stvari prvih dveh akcij prišle v roke socialno 

šibkejših družin iz našega kraja in okolice. Zbrane stvari tretje zbiralne ak-

cije smo razdelili med otroke naše šole, ki so jih potrebovali oziroma želeli. 

Zbiralne akcije so uspešno stekle, tako na šolski kot lokalni ravni.

Mislim, da smo z akcijami pri učencih spodbudili razmišljanje o proble-

mih, ki jih prinaša revščina. Predvsem pa so učenci začutili, da revščina le 

ni tako zelo oddaljena od njihovih domov in da se prav vsak lahko hitro 

znajde »na njenem pragu«. 

Učenci so s svojim prispevkom k zbiralnim akcijam dokazali, da jim ni vse-

eno. Hkrati pa so začutili, da lahko z malo odrekanja nekomu daš upanje in 

na svoj način prispevaš k razreševanju revščine.

Lidija Šajn

Žanu prva nagrada
Goethejev inštitut iz Ljublja-

ne je organiziral natečaj za 

najboljši slogan v nemščini 

na temo klimatske spremem-

be, pri katerem je med 27 

osnovnimi in srednjimi šola-

mi sodelovala tudi Osnovna 

šola Mirna. Njihov učenec 8. 

razreda, Žan Laznik, je odne-

sel prvo nagrado s sloganom 

»Giftige Natur gibt keine 

gute Spur« (Zastrupljena na-

rava ne pušča dobrih sledi). S 

tem si je prislužil enomeseč-

no štipendijo za tečaj nem-

ščine v Nemčiji. »Rad bi videl 

Berlin, šel pa bi rad čim prej, 

da bi zamudil čim več šole,« 

je z nasmeškom povedal 

Žan, ki po končani osnovni 

šoli želi v novomeško klasično gimnazijo, saj ga zanima zgodovina. Na-

grade je sicer zelo vesel, saj mu – kot sam pravi –nemščina trenutno ne 

gre najbolje, zato se bo tako jezika lahko bolje naučil.

Žan pa ni bil edini z mirnske šole, ki je sodeloval na natečaju. »Z 

učenci smo predelali besede, potem smo sestavili slogane in jih v 

Ljubljano poslali 12,« je povedala mentorica Meta Plauštajner. Iz-

brani so bili štirje slogani; poleg Žanovega še predlogi Jana Van den 

Broeka, Vida Mikca in Luke Pungerčarja. Na podelitev v Ljubljano pa 

se je odpravilo kar 15 učencev.                                                        Ž. Z. 

DRUŠTVA/DOGODKI

Demonstracija strojev
Strojni krožek Temenica Mirna je tudi letos organiziral ob občnem zbo-

ru veliko demonstracijo strojev in tri strokovna predavanja. Udeležba na 

Račjem selu je bila zelo dobra, saj se ga je udeležilo 120 članov, ki so bili 

seznanjeni z delovanjem krožka med letom, načinom informiranj glede 

nudenjem uslug. V programu je bilo med ostalimi predvsem izpostavljeno 

nudenju pomoči v živi delovni sili na kmetije, v času, ko pride na kmetiji do 

nesreče. Danes je delo na večjih kmetijah zelo zahtevno in v času odsotno-

sti zaradi nesreče ali bolezni gospodarja je zelo težko dobiti zamenjavo, saj 

je zelo malo ponudnikov, ki so sposobni in bi bili pripravljeni priskočiti na 

pomoč. Vodstvo krožka in člani si bodo prizadevali, da se bodo taki prime-

ri reševali. Med prikazanimi stroji je bil največ pozornosti deležen stroj za 

sekanje grmovja, ki ga bodo člani tudi koristili, saj je na terenu zelo veliko, 

predvsem mejnih površin, ki se zaraščajo.

Z. T.
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Od kod zanimanje za šah? Tvoji prvi začetki 

– kdaj?

Ko sem bil star 6 let, sem nekoč našel v omari šah in 

prosil očija, da mi pokaže, kako se to igra. Oči je bil 

presenečen nad mojo igro in mojim veseljem nad njo. 

Ko mi tudi moj dedo v Lukovku ni bil več kos, se je 

oči odločil, da preizkusi mojo nadarjenost tudi izven 

članov domače hiše. Poiskal je kontakt v Šahovskem 

klubu Trebnje, ki ga vodi Andrej Brcar in po preiz-

kusni partiji z njegovim sinom Alešem se je potrdilo, 

da imam talent, čeprav moram priznati, da sem tisto 

partijo izgubil. Še isti teden sem se udeležil tekmova-

nja Dolenjske kadetske lige. Tam sem prvič v življe-

nju videl šahovsko uro, zato sem v razmišljanju, kaj se 

dogaja na šahovnici, večinoma pozabil pritiskati na-

njo. Kljub temu sem pristal nekje na sredini lestvice, 

kar je bil glede na »izkušeno konkurenco«, ki je bila 

vsa po vrsti starejša od mene, lep uspeh.

Od kdaj tekmuješ? Tvoji najpomembnejši do-

sežki?

Tekmovanj sem se pričel udeleževati pri sedmih 

letih. Medalje in pokale pa sem pričel osvajati pri 

osmih letih. Doma imam spravljene številne diplo-

me, 15 medalj in 13 pokalov, ki zavzemajo že preveč 

prostora v našem majhnem stanovanju. Prvo prizna-

nje in medalja sega v leto 2005. 

Najraje se pohvalim z dosežki na mladinskih držav-

nih prvenstvih, ki jih organizira Šahovska zveza Slo-

venije vsako leto, saj sem kar 4-krat osvojil 1. mesto 

v državi in 1-krat drugo. Ponavadi je to tekmovanje 

v februarju, ko so zimske počitnice. Traja  cel teden 

in je zelo naporno, saj obsega devet kol (partij). Leta 

2006, ko sem bil star 9 let, sem na tem tekmovanju 

prvič osvojil naslov državnega prvaka v svoji katego-

riji. To sem ponovil tudi leta 2007. Leta 2008 sem bil 

državni podprvak z osvojenim 2. mestom, ponovno 

pa sem zmagal leta 2009. Na letošnjem 17. držav-

nem prvenstvu v Rogaški Slatini (21. – 26. 2. 2010) 

v konkurenci dečkov do 14 let je trajala moja igra v 

povprečju kar  4 – 5 ur. V močni konkurenci (tesno 

za petami so mi sledili kar 4 dečki) mi je tudi letos 

uspelo osvojiti  1. mesto – zlati pokal in pridobiti na-

ziv državni prvak.  

Z osvojitvijo naslova državnega prvaka sem si prido-

bil tudi pravico nastopa na svetovnem prvenstvu. Le-

tos se bomo najboljši  svetovni mladinci v šahu zbrali 

septembra v Grčiji. Do sedaj sem možnost nastopa 

na svetovnem ali evropskem prvenstvu izkoristil 

dvakrat in sicer sem se udeležil prvenstva v Črni gori 

in na Hrvaškem. Prvenstva, ki pa so bila bolj oddalje-

na, kot npr. Vietnam in Gruzijo, pa sem izpustil. 

Kje treniraš? Kako pogosto? Katera potrebna 

znanja si v teh letih pridobil?   

Tako kot pri vsaki stvari tudi pri šahu brez treninga 

ne gre. Najboljši šahovski igralci poznajo vse otvo-

ritve na pamet. Naj povem, da ima vsaka otvoritev 

svoje ime, potem pa so še neštete podvariante.  Npr. 

Sicilijanska otvoritev – zmajeva varianta. Poleg tega 

je treba poznati še strategijo,  taktiko, imeti občutek 

za pravo pozicijo, potrebno je znati računati varian-

te … Na začetku mi je zadoščal kot učitelj moj oči, 

ko pa sem postal jaz boljši od njega, je bilo potrebno 

dobiti pomoč drugje. Imam srečo, da je član našega 

Šahovskega kluba Trebnje  tudi Martin Kodrič, ki je 

zelo dober šahovski igralec in prav tako dober učitelj, 

podkovan z znanjem pa tudi knjig in pripomočkov 

mu ne manjka, saj ima s knjigami o šahu založeni kar 

2 sobi.  Poleg tega je zelo potrpežljiv in vztrajen. Oči 

me vsako nedeljo odpelje k njemu v Ljubljano. Prav 

gotovo ima Martin, ki mi je hkrati postal tudi  pri-

jatelj, največje zasluge za moje zmage v šahu.

Trudim se, da vsak dan odigram nekaj partij preko 

interneta, rešim nekaj šahovskih problemov ali pa v 

večernih urah odigram partijo z očijem. Največkrat 

je pobudnik on, včasih pa tudi jaz, saj je postalo to 

že navada.

Verjetno je potrebna precejšnja podpora star-

šev. V čem ti še pomagajo?

Oči ima največje zasluge za to, 

da sem se začel aktivno ukvar-

jati s šahom. Seveda pa sta me 

vedno vzpodbujali  tudi mami in 

sestra Anja.  Na vsa tekmovanja 

me spremlja oči, me vzpodbuja 

in igra psihologa, čeprav mi to 

običajno ne paše. Poleg tega, da 

mi vzame ogromno časa, pa je 

udeležba na tekmovanjih tudi 

finančni strošek, predvsem kar 

zadeva udeležbo na večjih tek-

movanjih, ki se odvijajo cel teden. 

Takrat sem ponavadi skupaj z 

očijem v hotelu. Taka tekmovanja 

se ponavadi prenašajo v živo pre-

ko interneta in mami me skupaj 

s sestro Anjo vseskozi spremlja 

preko interneta in trepeta zame. 

Pravi, da se je še šah naučila zraven, čeprav tega noče 

pokazati v živo.

Kako pogosta so tekmovanja? V kateri sta-

rostni kategoriji igraš?

Tekmovanja so med tednom v popoldanskih urah, 

zelo pogosto pa v soboto in nedeljo po cel dan. Tek-

movanja v počasnem šahu pa trajajo po cel teden. 

Tekmovanj je več vrst: klubska, šolska, področna, 

državna, evropska, svetovna ...  Lokalna in klubska 

tekmovanja so ponavadi brez omejitev udeležencev,  

na državno prvenstvo pa se lahko udeležiš le preko 

kvalifikacij in sicer ponavadi le prva dva uvrščena s 

področnih tekmovanj. Če zmagaš na državnem pr-

venstvu, imaš pravico izbirati udeležbo, ali na sveto-

vnem ali pa na evropskem prvenstvu. Če si izbereš 

npr. svetovno prvenstvo, gre drugo uvrščeni na ev-

ropsko prvenstvo in obratno. 

Tekmovanja so razdeljena po starostnih kategorijah: 

do 10 let, do 12 let, do 14 let … Glede na svojo starost 

sem letos tekmoval v skupini fantov do 14 let. 

Tekmovanja so kar pogosta, včasih tudi vsak teden, 

je pa odvisno od posameznika, koliko se jih udeleži.  

Z vsakim tekmovanjem pa pridobiš (ali zgubiš) tudi 

rating. Več uspešnih tekmovanj daš skozi, bolj ti ra-

ste rating.

Ponovno ti je uspelo postati državni prvak. 

Kakšna je bila konkurenca? Kaj ti to pomeni?

Postati državni prvak je prav gotovo največji uspeh 

v šahu, ki ga lahko ustvariš v Sloveniji, zato sem nanj 

zelo ponosen. Še posebej, ker mi je to uspelo že štiri-

krat z eno prekinitvijo, ko sem bil drugi. 

V moji kategoriji je nastopilo 26 najboljših s po-

dročnih kvalifikacij, od tega je bilo za prvo mesto v 

ožjem izboru najmanj pet resnih kandidatov, ki so vsi 

po vrsti odlični šahisti in za to tudi trdo trenirajo. 

Poleg znanja je potrebno tudi veliko psihične pri-

pravljenosti, saj sta potekali dve koli na dan, kar po-

meni tudi do deset ur intenzivnega razmišljanja na 

dan. Kar nekajkrat sem iz šahovske dvorane odšel 

zadnji. Še sam ne vem, kako sem to zdržal.

Da je bil boj hud in do zadnjega dne neodločen, ka-

žejo tudi končni rezultati. Jaz sem osvojil prvo mesto 

s 7,5 točke, drugo uvrščeni in tretje uvrščeni pa sta za 

mano zaostajala samo za ½ točke. Na četrtem in pet-

em mestu pa sta bila tekmovalca s 6 točkami.

Tvoji načrti / pričakovanja.

Šah mi pomeni včasih razvedrilo, včasih pa tudi ob-

veznost, saj je treba neprestano trenirati. Ker se za-

vedam, da brez dela ni nič, se trudim. Konkurenca je 

zelo močna in to mi je hkrati izziv. Vsake zmage sem 

zelo vesel, čeprav tega niti ne pokažem.

Najprej se bom poskušal čim bolje uvrstiti na sveto-

vnem prvenstvu v Grčiji, vendar prav na vrh ne ci-

ljam, ker je to le svetovna konkurenca. Uvrstitev v 

zgornjo polovico lestvice bi bil že zelo dober uspeh. 

Seveda se bom udeležil tudi čimveč manjših tekmo-

vanj, predvsem pa mi je cilj doseči dobro uvrstitev na 

pomembnih tekmovanjih, kot je državno prvenstvo. 

Si skoraj ne upam povedati na glas, ampak če bi mi 

naslednje leto ponovno uspelo postati državni pr-

vak, bi presegel vse svoje načrte, ki sem jih kdaj imel v 

šahu. Načrte mojega očija, kot pravi, sem pa že sedaj 

presegel.

Ivanka Višček

Jan Opara – državni šahovski prvak
Jan Opara hodi v 8. razred OŠ Trebnje. Zelo pogosto ga zamenjujejo s športnikom Rokom Opara,  ki je hodil na isto šolo. Jan je tipični osnov-

nošolec, ki ga zanima marsikaj. Hodi v glasbeno šolo in igra klavir, trudi se dosegati čim boljše uspehe v šoli, kadar je toplo, ga vleče na igrišče, 

veseli ga računalnik …, predvsem pa je pravi strokovnjak v igranju šaha, saj je državni prvak v svoji kategoriji.

INTERVJU
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Pogovor z Ivanom Gabrijelom

Limone za zdravje
Ivan Gabrijel iz Trebnjega že več kot 20 let doma goji limono, ki mu 

dobro obrodi. Sprva je imel pet dreves, na koncu pa je obdržal le ene-

ga. 

Kako to, da ste se odločili za gojenje limone doma?

Sin je v lončku za šalo posadil pečke in iz njih je nekaj zraslo. Ko je bilo drevo 

veliko pol metra, sem ga poskusil cepiti, da bi dobil žlahtni sadež. In tako mi je 

uspelo. Minilo je vsaj 15 let, odkar sem limono cepil. 

Koliko limon pa pridobite povprečno?

Da se ne bomo hvalili, kar eno gajbico oziroma 20 kilogramov. Vsako leto jih 

imamo dovolj za domačo uporabo. Žena je kar zadovoljna, da ji ni treba po njih 

hoditi v trgovino. Pravi, da bi uredili vrt in limono tako gojili, a sem rekel, da bo 

ta konjiček pa malce predrag. Zdaj jo gojim zato, da se nekaj dogaja dan za dnem. 

Pa za zdravje!

Kako pa jo gojite?

Gojimo biološko. Preberem veliko literature. Veliko tudi sprašujem, predvsem 

vrtnarje. Je to kar zahtevna stvar, ni tako preprosto. Pozoren moraš biti, na pri-

mer na mraz in zalivanje. Poleti jo imam zunaj v naravi, pozimi pa v garaži. Škro-

pim je pa ne zaradi zdravja. Ko sem jo presadil, sem dal spodaj konjski gnoj. Ta 

nasvet sem zasledil v literaturi. 

Zdaj bomo videli, kako naprej: ali jo bomo še gojili ali pa jo bomo kam odda-

li. Težave imamo predvsem zaradi prostora, zunaj pa se pozimi ne bi obdržala. 

V garaži jo moramo imeti zvezano, da sploh lahko hodimo mimo in da lahko 

damo notri avto. Zato sem jo moral tudi precej obrezati. 

Znanci radi pridejo k vam na limone?

Radi, saj jo marsikateremu odtrgam, drugače jih pa imamo predvsem za domačo 

uporabo. 

Živa Zakšek

Tomaž Strel – 
športni skakalec v vodo
O skokih v vodo, tem vse bolj atraktivnem športu, sva se pogovarjala v njegovi 

prijetni zidanici na Malkovcu. Majhna izbica je prirejena kot razstavni prostor, v 

katerem ima vse stene obložene z diplomami in priznanji, na mizici pa se boho-

tijo številni pokali, ki pričajo o izjemnih dosežkih Tomaža Strela v doslej nam 

malo znanem športu – skokih v vodo z različnih višin. 

O tem športu je Tomaž za Glasilo občanov povedal: »Skoki v vodo so v krajih, 

kjer imajo potrebne naprave, to so skakalnice, stolpi, mostovi ali naravne pečine 

nad rekami ali morjem, bolj poznani in zanimivi, saj si prireditve ogleda tudi 

po nekaj tisoč radovednih gledalcev. Posebno atraktivni so skoki z večjih višin. 

Poznani so skoki z mostarskega mosta v reko Neretvo v Bosni (višina je najmanj 

23 metrov!), pri nas pa prirejamo tekmovanja v skokih v vodo na Kanalu ob Soči, 

Mostu na Soči, Škofljah pri Škocjanskih jamah, Borštu pri Cerkljah, Slapu ob 

Idrijci, v Kostanjevici, Mariboru – Lent, Radečah, s Tromostovja v Ljubljani in 

še kje. Razen v Bosni sem skakal v vseh omenjenih krajih in moram reči, da sem 

povsod neizmerno užival.«

»Kaj pa strah in nevarnost?«, sem ga pobaral. 

»Seveda se adrenalin poveča, ko stopiš na odskočno mesto in se zazreš v globino 

pod seboj. Priznam, da je prisotna tudi nevarnost. Sicer pa se to dogaja skoraj v 

vsakem športu. To dokazujejo tudi dogodki na olimpijadi v Kanadi. Strah in ne-

varnost pa še zdaleč ne odtehtata edinstvenega užitka, ko zaplavam po zraku in 

se predam globini …«, s simpatičnim nasmehom na obrazu pove Tomaž.

Tomaž pove, da ga je figurativnih skokov poučeval Pino Avber, Italijan iz Trsta, s 

katerim se je prvič srečal na tekmi v Škofljah leta 1994. Z danes dvainsedemde-

setletnim Italijanom sta postala prijatelja in sta še vedno na »vezi«. 

Sicer pa je Tomažek kot otrok prej plaval in skakal v reko Mirno, kot pa znal pisati 

in brati.

Z leti je delal tudi salte in vsemogoče vragolije v zraku, danes, pri sedeminpet-

desetih letih, je najstarejši aktivni skakalec v vodo in je tudi zato postal nekoliko 

previdnejši. Na tekmovanjih izvaja le elegantne lastovke s polvijaki, kar je tudi 

gledalcem všeč. Tomaž še pove, da se je na vsak skok treba temeljito pripraviti. 

Vse se odvija v glavi in če te je strah, ni treba skočiti! To se Tomažu sicer še ni 

zgodilo, pa vendar …

»Za trening« skače tudi z novomeškega Kandijskega mosta, ki je 13 m nad Krko, 

kjer se v trenutku zbere veliko radovednežev, zato jo mora hitro odkuriti, da ne 

bi preveč oviral prometa.

Tomaž pravi, da se bo s tem športom ukvarjal, dokler mu bo dopuščalo zdravje 

in fizična kondicija. »Ne moti me niti to, da sem na eni tekmi tudi zadnji, na na-

slednji pa sem lahko že prvi. Sem nekakšen unikat, kar je tudi moj moto. Vedno 

razmišljam tudi o inovacijah in če se le da, pomagam organizatorjem s predlogi 

o oblikovanju medalj, pokalov, diplom in priznanj. Zame je važno sodelovanje, 

druženje, ne pozabim pa tudi na svoj užitek v zraku.

Kar nekaj funkcij sem pridobil, odkar sem v pokoju. Dvanajst let je že!«

Z Mirne se Tomaž vsak dan odpravi na Malkovec, kjer uživa ob delu pri vikendu, 

v vinogradu in sadovnjaku. Je že več kot trideset let član Ribiške družine Sevnica 

in trdi, da je nad tem športom še vedno enako navdušen, kot pred leti, čeprav rib 

v reki Mirni skoraj ni več.
Dušan Zakrajšek

Vilma 
Bukovec 
praznovala 

Trebanjka, častna ob-

čanka Občine Trebnje, 

list stalne razstave Ra-

stoče knjige, prva dama 

ljubljanske opere, gospa 

Vilma Bukovec je 27. fe-

bruarja praznovala časti-

tljivi jubilej – 90. rojstni 

dan. Želimo ji še mnogo 

trdnega zdravja. 

M. F.
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Galerijska paleta
V začetku marca smo v Galeriji 

likovnih samorastnikov Trebnje 

pripravili predstavitev magistr-

skega dela Dušana Štepca, za-

poslenega na Zavodu za varstvo 

kulturne dediščine Slovenije, OE 

Novo mesto, z naslovom Identi-

ficiranje in vrednotenje kul-

turne dediščine, v kateri se je 

avtor osredotočil na raziskovanje 

nepremične etnološke dediščine 

v Mirnski dolini. Proučil je več-

ino tovrstnih spomenikov na 

omenjenem področju in v svojo nalogo vključil tudi priporočila za nadalj-

nje reševanje kulturne dediščine. 

25. marca ob 18. uri pa načrtujemo otvoritev razstave Dolenjski samo-

rastniki. Na otvoritvi bo deset avtorjev, Bogdana Breznika, Davorina Gro-

sa, Olgo Kolar, Tomaža Maurina, Stanislava Novaka, Branko Pirc, Rudija 

Stoparja, Jožico Škof, Petra Veneta in Antona Zupančiča, predstavil jih bo 

dr. Mirko Juteršek, razstavo pa bo otvoril župan Občine Mokronog-Trebel-

no, gospod Anton Maver. Že 8. aprila ob 18. uri pa vas vabimo na vodstvo 

po razstavi, kjer bodo obiskovalce sprejeli nekateri 

umetniki sami, ki bodo ob svojih delih tudi sprego-

vorili. Drugo vodstvo pa bo 18. maja prav tako ob 18. 

uri.

V sredo, 14. aprila, pa vas ob 18. uri vabimo na pred-

stavitev diplomske naloge.

Galerija likovnih samorastnikov Trebnje

Mati, kruh, rože
V mirnskem kulturnem domu so literatke VEZI, ki aktivno delujejo kot sekcija 

pri Društvu upokojencev Mirna, skupaj s kulturno sekcijo DU in s pomočjo 

Krajevne skupnosti Mirna priredile izvrsten kulturni večer, posvečen mate-

ram za njihov praznik žena in materinski dan.

Organizatorji so na oder povabili mamo Ano Ilovar iz Žalca, ki že vse od roj-

stva hčerke Nuše skrbi zanjo, saj ima težko, neozdravljivo bolezen cerebralno 

paralizo. Mama Ana je na nekaj vprašanj moderatorke Pavline Hrovat prikaza-

la vsakdanje življenje družine, iz njenih odgovorov pa se je odražala neizmerna 

ljubezen matere do otrok, kakršni že so. Odrasla hčerka Nuša je napisala že 

štiri pesniške zbirke in roman z naslovom Strah pred samoto.

Častna gostja večera gospa Spomenka Hribar je v pogovoru z voditeljico po-

udarila, da imajo danes matere vse manj dejanskih pravic v družbi, saj morajo 

ob pretežno nizkih plačah naporno delati v službah in doma. Dejala je, da se bo 

tudi v naprej borila za izboljšanje nezavidljivega položaja mater v naši družbi. 

Žal je bil čas prekratko odmerjen, da bi se njeni nazori, ki jih državljanom že 

desetletja neomajno predstavlja po različnih medijskih poteh, slišali tudi na 

našem odru.

Živilski tehnolog in inšpektor peke vseh vrst kruha Martin Kašič iz Migolice 

je nanizal vrste kruha, še več pa je povedal o zdravem (črnem) kruhu. Poudaril 

je, da je kruha v razvitih  državah preveč, posledica tega pa je odnos in nespo-

štovanje do te osnovne dobrine.

Gospa Tamara Cvelbar je polni dvorani radovednih poslušalcev pojasnila po-

men barv cvetja ob različnih priložnostih, kot tudi sestavo pravega slovenskega 

šopka. Nagelj, rožmarin in roženkravt, poviti s slovensko trobojnico. Zmotno 

je tudi prepričanje ljudi, da je rumena roža znak ljubosumja. Strokovnjaki na-

mreč govorijo o rumenih rožah kot simbolu zvestobe …

Prijetno so zvenele pesmi iz grl Trnovskega okteta in moškega pevskega zbora 

DU Mirna.

Pesem Šopek za praznik, ki jo je napisala članica VEZI, je odlično recitirala 

mlada osnovnošolka Nejka Guček – Cvelbar, prav tako je pesem Mama podal 

Zoran Remic.

Z venčkom starodavnih plesov se je izkazala skupina razposajenih tretješol-

čkov pod mentorstvom prizadevne učiteljice Dragice Hazdovac.

Za njenih osem otrok je organizator podaril Nataši Koprivc iz Stare Gore 

šopek osmih nageljnov, vsi udeleženci proslave pa so lahko okusili dobrote iz 

kuhinje Društva kmečkih žena Selo pri Mirni pod vodstvom Slavke Habinc. 

Pozno v noč je trajalo druženje krajanov. 

Skratka, bilo je lepo!

Organizatorji se vsem, ki so pripomogli k dobremu vzdušju, iskreno za-

hvaljujejo.                                                                       Dušan Zakrajšek                                                                         

Rajski vrt na državni razstavi
Katja Marolt z Male Loke je bila z delom Rajski vrt najprej izbrana na re-

gijsko razstavo Kolaž, ki je potekala v Črnomlju, nato pa je bilo njeno delo 

izbrano še za državno tematsko razstavo Kolaž. Janez Zalaznik, akadem-

ski slikar, grafični oblikovalec, pedagog, publicist in avtor priročnikov, si 

je ogledal selekcionirane regijske razstave, ki so jih organizirale območne 

izpostave JSKD. Za državno razstavo je selektor izbral dela petdesetih avto-

rjev. Otvoritvena svečanost je potekala 12. marca v Ajdovščini v Pilonovi 

galeriji. Razstavo je odprl je direktor JSKD mag. Igor Teršar (na sliki z avto-

rico Katjo Marolt).

M. F.

KULTURA

Bog me nikoli ni pustil same
Dvorana župnišča v Velikem Gabru je sinoči 

gostila Zdenko Candellari, ki je obiskovalcem 

pripravila čudovit večer s kitaro in pesmimi.  

Zdenka s svojimi življenjskimi izkušnjami 

mame, žene in verne ženske sporoča pomen 

vernosti na poseben način. Zanjo vera ni nekaj 

nazadnjaškega ali celo preživetega, ampak dobrodošla pomoč v vsakodnev-

nem življenju. Sporoča, da nas ima Bog rad in da smo zanj dovolj dobri. Naše 

življenje ima smisel . Na svetu nismo brez razloga.

Veselo Veliko noč  vam želimo.                                                     Bogdana Brilj
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OBČINSKE POLITIČNE STRANKE

Tudi letos smo se srečali
Čeprav DeSUS pretresajo resne notranje te-

žave, smo se člani in članice občinske orga-

nizacije Trebnje 16. januarja zbrali v gostišču 

Galaksija na sedmem ponovoletnem sreča-

nju. Na srečanju je bilo 250 članic in članov, 

kar dokazuje, da pripadnost stranki še živi. Upamo, da se bo stranka iz-

kopala iz težav. Rešitev iz krize mnogo članov vidi v sklicu izrednega kon-

gresa, čemur pa vrh stranke ni naklonjen. Zahtevo po izrednem kongresu 

je postavil tudi naš IO.

Vse, kar počne človek, doživlja vzpone in padce. Naša občinska stranka je 

bila pred sedmimi leti v razsulu, a so jo vneti in ciljem stranke zvesti čla-

ni s Francem Žnidaršičem na čelu utrdili in postavili na vsem zgledno ra-

ven. Slišali smo, da Zveza društev upokojencev namerava ustanoviti novo 

stranko upokojencev, vendar je vse ostalo pri besedah. Vprašanje pa je, ali 

je nova stranka potrebna. Sedanja stranka ima dober program in je dobro 

organizirana. Le voditi bi jo morali ljudje, ki  jim bodo v prvi vrsti cilji in 

program stranke, ne pa politične funkcije v imenu stranke. Ali ne bi bilo 

bolj prav, da bi našo stranko zastopal upokojenec ali človek blizu upoko-

jitve, ki bi imel dovolj volje, energije, znanja in modrosti, na katero se tako 

pogosto sklicujemo v naši stranki.

Neugodne razmere v vrhu stranke slabo odmevajo tudi v naši občinski 

organizacij in ji  jemljejo voljo do dela v stranki. V stranko moramo pri-

dobiti čim več aktivnih članov, ki bodo pripravljeni ohranjati in razvijati 

stranko na zdravih osnovah v korist upokojencev. Tako bo naša stranka ob-

stala, ali je pa ne bo. Upokojenci pa bomo lahko le še nasedali predvolilnim 

obljubam strank, ki bodo v množici upokojencev videle svoje volivce. To 

se je dogajalo že do sedaj, saj je le majhen del upokojencev na volitvah volil 

kandidate naše stranke.

Pred nami so lokalne volitve. KS Mirna bo postala občina. V stranki vlada 

neugodna politična klima. Vse to ovira priprave na volitve. V aprilu bomo 

izvedli sestanke z našimi članicami in člani po krajevnih organizacijah, kjer 

želimo neposredno ugotoviti, kakšno stališče imajo člani do vodstva stranke 

in njenih organov na nivoju države. Na podlagi teh ugotovitev bomo začeli 

z intenzivnimi pripravami na volitve.                                                             Štefan Kamin

Odgovor na Županov kotiček
Zadnje čase piše članke in prispev-

ke po pooblastilu župana v rubriki 

»Županov kotiček« podžupan. Žal 

mi je, da župan ne nagovori ob-

čanov sam in s svojimi besedami. V zadnjem času sem prebrala kar nekaj 

njegovih dopisov in razmišljanj, ki sicer niso bili nikjer objavljeni – bili so pa 

napisani pozitivno, spravljivo in konstruktivno. Ko pa je kje objavljen kakšen 

županov članek, ki vsebuje besede, kot so »politikanti«, »zavirači«, »lažna leva 

opozicija«, »cokla« …vemo, da je članek napisal nekdo drug.

DROT je res predlagal ukinitev Glasila občanov z naslednjo obrazložitvijo: 

»Predlagamo, da se Glasilo občanov ukine, saj ne služi svojemu na-

menu. Zaradi izkoriščanja Odloka se med občane namesto koristnih 

informacij zgolj vnaša nemir. Le ta bo v volilnem letu po pričakovanju še 

bolj izrazit.« 

Občina Šentrupert in Občina Trebnje imata takorekoč skoraj identična 

odloka o izdajanju glasila! Končna izdelka – torej Glasilo ŠentRUPERT in 

Glasilo občanov občine Trebnje – pa sta  NEPRIMERLJIVA. Šentru-

pert s svojim glasilom na 40 straneh podaja zakladnico koristnih informacij, 

napotkov, smernic, povzema vso dogajanje v občini, se sprehaja med društvi, 

šolo, župnijo, etnologijo, mladostnim utripom …in zagotavlja prijetno in kva-

litetno branje. 

V Glasilu občanov občine Trebnje pa ima prvo besedo politika. Nekateri 

pravico do objave izkoriščajo za medsebojno obračunavanje, diskvalifikacije, 

širjenje nestrpnosti … Razprave in odgovori, ki namesto kresanja mnenj o do-

ločenem problemu skupnega življenja v občini Trebnje, blatijo, žalijo in pose-

gajo v zasebno življenje občanov. Tukaj so člani uredniškega odbora delno brez 

moči, saj odlok omogoča političnim strankam objave. In potem se dogaja, da 

nekdo pošlje za objavo članke v imenu župana, podžupana, liste, kluba, zavoda, 

občana, svetnika, društva … in v večini od njih razpreda o trebanjskih zavira-

čih, politikantih, starih zamerah, lažnivi levici, pretentani desnici …

Izvirna napaka je verjetno v tem, da je uredniški odbor sestavljen iz predstav-

nikov političnih strank in list občinskega sveta. Da ne bom krivična; nekatere 

stranke so dejansko predlagale v odbor zelo objektivne predstavnike, ki se tru-

dijo po najboljših močeh, druge pa so to uporabile za svoje politično orodje.

DROT v uredniški odbor Glasila občanov ni NIKOLI predlagal niko-

gar izmed svojih članov, tako kot je to v navadi pri večini političnih strank. 

V prejšnjem mandatu smo predlagali MOJCO FEMEC, kar se je izkazalo za 

odlično potezo, saj je Mojca skozi ves mandat glasilo bogatila s koristnimi in-

formacijami.

Tokrat smo predlagali ŽIVO ZAKŠEK, univ. dipl. novinarko, prepričani, 

da je mlad,a nadobudna novinarka zagotovilo za strokovno, neodvisno, kon-

struktivno in neobremenjeno delo.

Zato sem še vedno mnenja, da Glasilo občanov občine Trebnje takš-

no, kot je, vnaša med občane nemir in ne dosega svojega namena. 

In tako bo vse dotlej, dokler se NEKATERI ne bodo vzdržali skuš-

njavi objavljanja vsega, kar jim pade na pamet.  Ko sem to predlagala 

na pristojnem odboru, je bil protiargument: »Mene pa zanima, kakšni bodo 

predvolilni programi.« In naš predlog, čeprav so se z njim nekateri svetniki 

strinjali, je bil zavrnjen. Zaradi podobnih razlogov je glasilo za nekaj časa uki-

nila bivša županja, rekoč: «Če mislite blatiti, to počnite za svoj denar in 

ne davkoplačevalski.«

Politične stranke dobijo (tako so si izglasovale) na leto za delovanje na lo-

kalni ravni 45.776 €. Naše mnenje je, naj si s tem denarjem plačajo, kar želijo 

občanom povedati. Za izdajanje Glasila občanov pa je namenjeno skupaj 

37.845 €.

Zdaj si bom sama dovolila manipulacijo: za ta denar lahko plačamo 

1493 otrokom iz socialno šibkega okolja mesečno kosilo v osnovni šoli; 

221 otrokom lahko omogočimo 7 dnevne počitnice na Debelem rtiču, 691 

otrokom plačamo šolo v naravi, 6688 otrok lahko poleti z balonom, 8326 

bolniških sob otroke obiščejo Rdeči noski, zasadimo lahko 4.181 avtohto-

nih dreves, zavarujemo čebele pred izginotjem in kupimo 6.968 čebeljih 

matic ali 1306 panjev, 2090 m2 prepotrebnega tartana za atletsko stezo, 

menjamo vse sanitarije v OŠ Trebnje ... ali pa končno dobimo glasilo, 

ki bo služilo svojemu namenu. Dober vzgled je že za sosednjim hri-

bom. 

Špela SMUK, občinska svetnica DROT

Odgovor:  zakaj ne o stvareh, 
ampak o ljudeh? 
Podžupan Jože Povšič z besedilom »Odgovor na članek« v 48. št. GO sploh 

ne odgovarja na vsebino mojega članka »Srednja šola v Trebnjem? Ne bluzi, 

stari« v 47. št. GO, ampak me obsodi za kaznivi dejanji žaljive obdolžitve in 

obrekovanja. To sem menda storil s pozivom »Ali pa podžupan g. Jože Povšič, 

ki ima na skrbi varovanje okolja«, s katerim sem zaključil ugotovitev, da je Lo-

kalni energetski koncept Občine Trebnje drago (33.000 EUR) metanje peska v 

oči, ker služi občinskim službam za samohvalo in ne kot orodje pri upravljanju 

občine. Zanimivo in velja si zapomniti: poziv, da kaj pove o svojem delu, pod-

župan razume kot kaznivo dejanje. 

Podžupan Jože Povšič (PJP), ki je izvoljena javna osebnost in ki je mesečno na-

grajen s polovico županske plače za svoje delo, mi nadalje predlaga »naj s svojo 

teorijo in pametjo zgradim nov grad Kozjek, kot je to storil prof. Marin na Mir-

ni in v njega vgradim obnovljive vire energije … itd«. 

Ne vem, na kaj v mojem članku se ta »odgovor«  nanaša. Vsekakor znamenita 

dejanja prof. Marina niso Povšičeva in za njih nima nikakršnih zaslug, niti mi 

kaj uporabnega kot rezultat  lastne teorije in pameti ali graditeljstva ne pred-

laga. Sam najbolje ve, zakaj ne. So pa predlogi nagrajevanega podžupana Jožeta 

Povšiča davkoplačevalcu Gorazdu Marinčku skrajno neokusni in arogantni; 

če so tudi žaljivi skupaj z navedenima obsodbama, bodo sodili bolj pristojni 

od podžupana.

Z nobeno besedo PJP ni zanikal navedb v mojem članku. Samohvala o last-

nih prizadevanjih ni točna: prizadevanja PJP za obnovljive vire energije so 

umanjkala najmanj pri prvem DIIP za PŠ Dobrnič in pri DIIP in prenovi PŠ 

Dolenja Nemška vas. Tudi na nedavnem posvetu o Občinskem prostorskem 

načrtu Občine Trebnje PJP ni spregovoril niti besedice o obnovljivih virih 

energije. Kar sploh ni škodilo.                                              Gorazd Marinček, DROT
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Pomlad je pred vrati. Zanjo velja, da prinaša 

veliko dobrega ali bolje rečeno samo dobro. 

Zato se večino ljudi tega letnega časa veseli. 

Edino, kar je moč zameriti temu letnemu 

času je to, da razkrije po skopnelem snegu tisto, kar je bilo do tedaj očem 

skrito.  

Seveda ni namen politične stranke pisati o tem letnem času, ampak je bolj 

primerno, da se opozori na  razmere v občinskem svetu in delovanju pro-

gramske koalicije, ki je z manjšimi turbulencami vse do sedaj dokaj uspeš-

no preživela. Je pa uvodno ravno razmišljanje vseeno moč primerjati tudi 

z obnašanjem 13 (14) članske  programske koalicije. Čas, ki prihaja je po-

memben s političnega zornega kota zato, ker so v tem letu pred nami lokal-

ne volitve. In če kdaj se ravno sedaj v tem združenju že kažejo osebni inter-

esi, ki spravljajo programsko združenja pred preizkušnjo o njeni trdnosti. 

Ravno zaradi interesa in boja za čim boljšo pozicijo, bi take osebne interese 

lahko primerjali s tistim, kar nam ni všeč ko skopni sneg. 

Če ne bomo zmogli takoj preseči takih samostojnih pobegov, se prav lahko 

zgodi, da bomo po  jesenskih volitvah, daljši čas čakali na pomladno očiš-

čenje. Programsko združenje, ki ima v tem občinskem svetu večino (skoraj 

ali pa včasih celo 2/3), ne more biti zadovoljno s svojim delom. Nepristran-

sko zunanje opazovanje sicer daje oceno o njeni uspešnosti. Pa vendar, ta 

večina s svojimi programi ni dosegla tistega kot bi ga, če bi imela tudi pri-

merno izvršilno funkcijo. 

Zato je potreben trezen premislek kako najti takšno rešitev. Ustrezna re-

šitev pa bo možno najti le tako, da se določene osebne interese podrediti 

širšim potrebam. Všečno soliranje ne prinaša dolgoročnega uspeha. 

Predsednik OO Trebnje,

Branko Veselič   

Slovenija vrednot
Pomemben dogodek 

za Novo Slovenijo 

je bila prav gotovo 

ustanovitev Zbora za 

vrednote in prvo sre-

čanje v marcu, ki se ga je v Ljubljani udeležilo več kot 400 slušateljev. Zbor 

za vrednote želi v slovenski javnosti spodbuditi razpravo o tem, kakšno Slo-

venijo si želimo. Kam gre družba brez vrednot? Je družina za nas še vred-

nota? Kaj lahko storimo mi kot posamezniki, civilna družba in država?

Predsednica Nove Slovenije in tudi pobudnica Zbora za vrednote Ljudmila 

Novak je v uvodnem govoru opozorila na številne afere v družbi in politiki, 

pri čemer je po njenem ključno vprašanje, če sta nas javnost in politika na-

pravili brezbrižne in otopele za vse, kar se dogaja okoli nas. Vprašamo se 

lahko, ali gre v Sloveniji za razpad vrednot, za razpad zaupanja v državo, 

njene institucije in organe, predvsem pa za razpad človekovega etičnega 

ravnanja.

Govorniki, evropski poslanec NSi Lojze Peterle, starosta slovenske osamo-

svojitve Ivan Oman, dolgoletni direktor Mladinske knjige Milan Matos, 

moralni teolog Ivan Štuhec, pravnik Rajko Pirnat, direktorica Študijskega 

centra za narodno spravo Andreja Valič, Aleš Primc, predsednik Civilne 

iniciative za družino in pravice otrok, ter še nekateri drugi, so govorili o 

preziranju temeljnih vrednot in izpostavili potrebo po oživitvi občečlove-

ških vrednot.

Prisotni so podpisovali izjavo za Slovenijo vrednot, v kateri pričakujejo uve-

ljavitev vrednot, ki so nujne za izhod iz krize.

Vljudno vabljeni na ZBOR ZA VREDNOTE, ki bo  v petek, 9. aprila 2010, 

ob 19. uri v Kulturnem domu Janeza Trdine v Novem mestu. Teme večera 

bodo: Kakšno Slovenijo si želimo? Kam gre družba brez vrednot? Je druži-

na še vrednota, ki jo želimo ohraniti? Kaj lahko storimo kot posamezniki, 

civilna družba in država?

BITI MAMA je nekaj posebnega. Iskrene čestitke ob materinskem 

dnevu!

Vsem občankam in občanom želimo vesele velikonočne 

praznike!

Občinski odbor Nove Slovenije Trebnje

Za javno dobro!
Ob sprejetju Proračuna 2010 

je 13 članska opozicija v večini 

sprejela le tiste amandmaje, ki 

so bili po njihovi meri, medtem 

ko se za druge niso zmenili. Hvalijo se, da so vložili 70 amandmajev. Na tak 

način, po nekaj tisoč evrov gor, pa drugje dol, lahko vsak vloži tudi 100 amand-

majev. Vidimo, da so se sredstva iz investicijskega dela pretočila v potrošni del. 

Denar bo porabljen, zgrajenega javnega dobrega pa ne bo.

Smo proti ukinitvi javnega Glasila občanov in spominskih dnevov znanih os-

ebnosti in naših rojakov, Pavla Golie in Friderika Barage. Iz proračuna gre zelo 

malo sredstev za ta spominska dneva, desetkrat manj kot za tiste kamne, za 

katere ne vedo, čemu služijo. Trebanjci imamo še veliko znanih osebnosti, ki bi 

si tudi zaslužili spominski dan.

Zavzemamo se, da zgradimo čimvečji in energijsko varčen novi Vrtec Trebnje, 

saj je sedaj kar 12 oddelkov razseljenih po drugih lokacijah. 

Podali smo soglasje k imenovanju ge. Vlaste Starc za ravnateljico Vrtca Trebn-

je. Ob imenovanju ji iskreno čestitamo! Nastal pa je grenak priokus, saj je ob 

tem Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki ji predseduje 

ga. Špela Smuk (DROT), sprejela nerazumen sklep, ki močno, celo z rasizmom 

pretirava v odnosu »civilov« do Romov v občini Trebnje. Rasizem je diskrimi-

nacija, ki temelji na rasi. Na splošno so Romi celo bolj privilegirani kot “civili”, 

saj imajo dvojno volilno pravico, država in občina pa jim financirata tudi take 

zadeve, ki jih moramo “civili” plačati iz svojega žepa!

Potrdili smo tudi program za večnamenski športni park Trebnje in sicer na 

lokaciji, kjer je bila nekdaj deponija Cviblje.

Služba Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR) je pripra-

vila predlog Zakona o ustanovitvi občine Mirna, za katero so se na referen-

dumu večinsko izrekli krajani KS Mirna. Prepričani smo, da bo Državni zbor 

RS potrdil voljo krajanov KS Mirna, zato krajanom čestitamo za novo občino 

Mirna.

Ob materinskem dnevu čestitamo vsem materam in mamicam in jim želimo 

veliko lepih in prijetnih trenutkov v življenju!

Vabimo vas, da berete Glasilo GLAS Trebnje na spletni strani: www.joze-pov-

sic.com  ali v iskalniku poiščete: Glasilo GLAS Trebnje. Bralcev Glasila GLAS 

Trebnje je čedalje več!

Jože Povšič, Neodvisna demokratska lista NDL Trebnje

Velika noč in naš odnos do 
sočloveka

Ko opazujemo politično dogajanje v 
občini Trebnje, nas pogosto prešine, 
pa saj ne more biti tako slabo, gotovo 
imajo vsi ti ljudje, ki so izobraženi in 

morajo biti visokih moralnih načel, le dobre namene. Gotovo jim po glavi 
ne rojijo misli, kako delovati le v svojo korist … Ste se kdaj vprašali, kako 
bi delovali Vi kot izvoljeni svetnik in občan v korist svojih sose-
dov, sokrajanov, soobčanov? 
Ker smo v velikonočnem času, so tu kot na mestu naslednja vprašanja, ki 
vam bodo podala pravi odgovor. Kakšen je Vaš odnos do ljudi, s katerimi 
se srečujete vsak dan? Kakšni ste do svojih staršev, domačih, sosedov, pri-
jateljev, sošolcev in drugih? Ste kdaj kaj storili, da bi bilo življenje drugih 
ljudi prijetnejše, lepše, srečnejše? Ste morda Vi krivi, da so se drugi jezili, 
prepirali, zmerjali, pretepali, sovražili? Ste komu povzročali skrbi? Je kdo 
zaradi vas trpel škodo? Ste se bili po prepiru pripravljeni spraviti se z drugi-
mi? Si dovolj prizadevate delati dobro drugim. Se trudite s svojim zna-
njem, sposobnostmi in delom razvijati dobre odnose znotraj vaše 
skupnosti? 
Če ste na večino vprašanj odgovorili z da, ne oklevajte in se na jesenskih 
občinskih volitvah potegujte za mesto občinskega svetnika ali krajevnega 
odbornika. Če želimo izboljšati odnose v naši skupnosti in ji dati dodatno 
vrednost, bo moral skozi občino zaveti nov, svež veter. Zato potrebujemo 
nove obraze in nove misli. 

Veselo veliko noč vam želi Občinski odbor Slovenske ljudske 
stranke Trebnje! 

Matjaž Glavan, M.Sc., predsednik OO SLS Trebnje
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Iz državnega  zbora
Na zadnji seji Državnega zbora, ki je potekala od prvega 

do osmega marca, je bila najbolj odmevna tema o Družin-

skem zakoniku. Ta prinaša sicer nekaj dobrih rešitev, če ne 

bi vseboval določilo, ki omogoča posvojitev otrok istospol-

nim parom. To določilo je razburkalo tudi najširšo javnost, 

ki v veliki večini podpira tradicionalno družino. Poslanska 

skupina Slovenske demokratske stranke ne podpira po-

svojitve otrok istospolnih parov.

Razpravljali smo tudi o paketu pokrajinske zakonodaje, ki jo je vladajoča koali-

cija zavrnila z izgovorom, da imajo pripravljene svoje zakone o pokrajinah. Teh 

pa do sedaj še nihče ni videl. Prepričan sem, da pokrajin v tem mandatu ne bo, 

ker je za sprejetje nekaterih potrebna dvotretjinska večina vseh poslancev.

Na seji Odbora za lokalno samoupravo in regionalni razvoj sem na vprašanje o 

centru za ravnanje z odpadki Globoko dobil od predstavnikov Ministrstva za 

okolje in prostor odgovor, da se bo moral priključiti drugemu centru. Deponija 

pa se bo še naprej uporabljala. 

Zakon o ustanovitvi občine Mirna je pripravljen in bo na dnevnem redu na-

slednje seje Državnega zbora. Poslanska skupina SDS je ves čas podpirala usta-

novitev občine Mirna in bo ta zakon tudi podprla.

Zvonko Lah, poslanec SDS v DZ

Marec – mesec žensk
V mesecu marcu z dnevom žena in materin-

skim dnevom obeležujemo dopolnjujoča se 

pola, ki opredeljujeta vlogo žensk v družbi. Z 

družbenim razvojem se je vloga žensk v družbi 

korenito spremenila. Celovita osebnost ženske 

je sestavljena iz številnih drobnih in večjih vlog. Ženska ni samo mati, ni 

samo žena, ženska, ni samo delavka, uslužbenka, niti ni samo ustvarjalka 

ali intelektualka. Ženska je vse to. Usklajevanje različnih vlog je odvisno od 

posameznic, veliko vlogo pri tem igra dojemanje ženske vloge v družbi, res-

nično razumevanje in sprejemanje enakopravne vloge žensk v primerjavi z 

moškimi. Zato so potrebni konkretni ukrepi, npr. na področju usklajevanja 

družinskega in poklicnega življenja. Pomembno je, da ženska kot enako-

praven člen družbe sooblikuje in sodeluje v procesih odločanja. 

OO SDS Trebnje poziva občanke in občane Trebnjega k sooblikovanju 

družbe, v kateri veljajo načela enakopravnosti. Lokalne volitve v Občinski 

svet in Svete krajevnih skupnosti občine Trebnje jeseni 2010 so že taka pri-

ložnost. Vabimo vas, da se teh volitev udeležite kot kandidatke in volivke.

V Občinskem odboru SDS Trebnje imamo organiziran tudi Ženski odbor 

SDS (ŽO SDS). Vse, ki bi se želele vključiti v naše delovanje, lepo vabljene! 

Pokličite Nado Pepelnak na tel. št. 040 899 988.

Ob materinskem dnevu iskreno čestitamo!
Občinski odbor SDS Trebnje, Nada Pepelnak, predsednica

Na ustvarjalni delavnici Izdelovanje čestitk ob dnevu žena in materinskem 

dnevu, ki jo je organiziral Ženski odbor OO SDS Trebnje

Spomladanske aktivnosti 
Mladega Foruma Trebnje

V Mladem Forumu SD Trebnje je dne 18. 3. 2010 

potekal izobraževalni seminar, ki ga je vodil gost iz 

Zagorja, Aleš Zaletel, na temo priprave projektov in 

povezovanja med klubi in različnimi organizacijami. 

Cilj seminarja je bil dobiti čim več informacij o pri-

pravi projektov ter delovanju oorganizacije in je bil 

več kot uspešno dosežen. Poleg tega smo navezali tudi boljše stike z MF Za-

gorska dolina in upamo, da bomo lahko uspešno sodelovali ter drug dru-

gemu pomagali. Seminarja so se udeležili predstavniki MF Trebnje, poleg 

predavatelja Aleša Zaletela pa nas je obiskal tudi predsednik MF Zagorska 

dolina, Aljaž Kovač.

Prebujanje pomladi pa na spodbuja tudi na svež zrak, zato se bomo nekate-

ri člani MF in ObO SD Trebnje 27. marca 2010 udeležili pohoda na Jelenov 

žleb, s čimer bomo obeležili največjo zmago slovenskih partizanov v drugi 

svetovni vojni, ko sta Cankarjeva in Gubčeva brigada uničili bataljon itali-

janske divizije Macerata. Pohod se bo začel v Rakitnici na Notranjskem, na 

koncu pa bo potekala slavnostna prireditev.

Več informacij o MF SD Trebnje, o načrtih ter o projektih, ki jih je klub že 

izpeljal, pa lahko najdete na spletni strani: http://www.mladiforumtrebnje.

co.cc/ ali pa na facebook skupini: Mladi Forum SD Trebnje.

MF SD Trebnje

Spomladanske aktivnosti
Glede na to, da je pred nami pestro leto, se na ta način 

začenja tudi pomlad. Kar nekaj zanimivih zgodb se 

vrti okrog trebanjske politike, vendar pa bomo opisa-

li samo tiste, ki po našem mnenju zadevajo širši krog 

ljudi.

Proračun za leto 2010 je bil sprejet in v okviru tega 

tudi nespremenjena vsota sredstev za športne klube 

in kulturna društva, kar pomeni, da se bodo te dejavnosti lahko razvija-

le naprej in obstale v teh težkih ekonomskih pogojih. Omogočeno je bilo 

tudi, da se začnejo konkretne aktivnosti za izgradnjo 14-oddelčnega vrtca 

v Trebnjem. 

S strani župana je bila opravljena predstavitev Občinskega prostorskega 

načrta, za kar  smo se zavzemali že kar precej časa. Lahko ugotovimo, da je 

en del zasnove OPN dober in da nakazuje pravilno smer razvoja trebanjske 

občine. Tisti del, ki pa bi moral biti malo bolj konkreten in mogoče plod 

predhodne javne razprave, je narejen zelo enostransko in ne omogoča na-

daljnjega razvoja, ampak samo posnema stanje. Tako ne vidimo, kako se 

bodo rešila vprašanja v vinogradniškem območju, vprašanja legalizacij, 

vprašanja širitve določenih področij za družbene dejavnosti in natančnejše 

opredelitve o načinih gradnje oz. o nujnih odlokih, ki morajo, po našem 

mnenju, spremljati tak načrt. Načrt namreč pomeni videti dejanski razvoj 

nekaj let vnaprej, ne pa, da se že sedaj sprijaznimo, da bo treba tak načrt 

spreminjati vsake dve leti (kot sta to predstavila pripravljalec  in župan).

Občinski odbor pripravlja tudi Zbor članstva, kjer se bodo bolj natančno 

opredelile aktivnosti v nadaljevanju leta 2010, načrtujemo pa tudi okre-

pitev predsedstva. Seveda bodo povabljeni tudi člani Programskega sveta 

ObO SD Trebnje in simpatizerji. 

Mladi forum SD je prav tako že opredelil svoj načrt aktivnosti in se zavzel 

za sodelovanje tudi z drugimi organizacijami. 27. marca pa na nivoju Do-

lenjske pripravlja pohod na Jelenov žleb, ki naj bi postal tradicionalen in naj 

bi obudil vrednote in spomine tudi v tem delu Slovenije.

Seveda se naš program vseskozi dopolnjuje, vse zainteresirane pa vabimo, 

da svoje predloge in pripombe pošljejo na sd.trebnje@gmail.com.

OBČINSKI ODBOR
TREBNJE

OBČINSKE POLITIČNE STRANKE
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OBČINSKE POLITIČNE STRANKE/KMETIJSTVO/OBVESTILA

Trebnje potrebuje mladinski 
center
V petek, 5. 3., smo ustanovili OO Zares Aktivni Trebnje, podmladek stran-

ke Zares – nova politika. Za predsednika je bil izvoljen Žan Ograjšek, za 

podpredsednika Miha Pajk, za sekretarja Andrej Judež in za člana kolegija 

Alan Cveblar ter David Bukovec.

Predsednik Zares Aktivnih Matic Vidic je izpostavil pomen političnega 

delovanja mladih, saj se v današnjih časih sprejemajo pomembne odločitve 

za prihodnost mladih. Poudaril je pomen odprtosti, svobodomiselnosti in 

nujnosti usmerjanja v prihodnost.

Zares Aktivni Trebnje smo si zadali nalogo odpirati teme, ki jim doseda-

nja lokalna politika ni namenjala dovolj pozornosti. Občina Trebnje je ena 

redkih občin, ki glede na svojo velikost nima mladinskega centra. Zato 

smo skupaj s starejšimi kolegi in kolegi iz sosednjih občin pripravili idejni 

projekt mladinskega centra Trebnje.  Do konca marca bomo preko spletne 

strani http://zares-dbp.si/za-mladinski-center-trebnje/ in Facebooka zbi-

rali pripombe na projekt ter ga nato poslali v obravnavo Občini Trebnje.

Žan Ograjšek, predsednik Zares Aktivni Trebnje

Slika z ustanovitve: prvi z leve Matic Vidic, drugi z leve Žan Ograjšek.

Kmetijska svetovalna služba Trebnje

Temeniška pot 1, 8210 Trebnje

tel.: tel (07) 346 06 70; fax (07) 346 06 73; GSM 041/216-828

E-mail: ana.moder@siol.net

Ponovni poziv za vpis namestnika 
nosilca
Vse nosilce kmetijskih gospodarstev pozivamo, da vpišejo namestnika nosilca 

kmetijskega gospodarstva. V primeru, da tega na bodo opravili,  v letu 2010 

ne bo mogoče vnesti subvencijske vloge.  Vpis opravite na UE Trebnje po 

predhodni najavi na telefon – g. Matjaž Dimnik (07/34 82 284) in ga. Andreja 

Zupančič (07/34 82 256).

Vnos subvencijskih vlog
poteka v času od 8. marca do 15. maja 2010 na Izpostavi Kmetijske svetovalne 

službe v Trebnjem. Vse vlagatelje vabimo na vnos po abecednem vrstnem redu 

vasi na območju UE Trebnje.  Vlagatelje tudi naprošamo, da se držijo določe-

nih terminov. V primeru, da morajo še opraviti spremembe gerk-ov, oz. vpis 

namestnika, morajo le to opraviti na UE Trebnje, vsaj en dan pred vnosom 

zbirne vloge.

V primeru, da vabila na vnos ne boste dobili do konca aprila vas naprošamo, da 

pokličete na tel. 07/3460-670 ali 07/3460-671.

Evidence, ki jih mora voditi kmetija, ki uveljavlja ukrepe iz naslova kmetijskih 

subvencij:

- evidenco o uporabi FFS (UL RS 62/2003) 

(št. GERK-a, domače ime, površina, ura in datum tretiranja, vrsta kulture, raz-

vojna faza rastline, namen tretiranja (bolezni, pleveli, škodljivci), trgovsko ime 

uporabljenega FFS, odmerek FFS, izvajalec tretiranja in imetnik rastlin ter da-

tum spravila pridelka )

- evidenco nakupa krme

(vrsta nakupa krme, količina krme, datum nakupa, ime in priimek prodajalca 

krme, račun oz. dobavnica, deklaracija, spletni naslov za obrazec http://www.

mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/ssk/Evidenca-nakupa-

krme_14.6.2007.doc)

- evidenco setve tretiranega semena koruze

(vpisuje se na obrazec Evidenca o uporabi FFS, s tem da se pod rubriko Opom-

be, vpiše količina tretiranega semena,  račun in deklaracija sta obvezni sesta-

vini evidence)

- evidenco uporabe živinskih gnojil (UL RS št. 113/2009)

(vodijo kmetije, ki imajo najmanj 350 kg N iz živinskih gnojil/kmetijo, 5 GVŽ 

goveda ali več na kmetijo in imajo istočasno obremenitev 170 kg N iz živinskih 

gnojil/ha kmetijskih zemljišč v uporabi, obremenitev 2 ali več pa do 2,4 GVŽ 

goveda/ha)

Podatki morajo vsebovati št. in domače ime ter površino GERK-a, površino 

posamezne kmetijske rastline, vrsto živinskega gnojila, količina in datum gno-

jenja

- kolobar za njivske površine (na najmanj 50 % njivskih površin je potrebno 

voditi najmanj 3-letni načrt kolobarjenja s primerno setveno sestavo)

Kmetije ki so vključene v KOP program, pa morajo poleg zgoraj na-

vedenih evidenc izpolnjevati tudi evidence in zahteve za posamezen 

podukrep KOP programa.

Začetni tečaj za FFS

KGZS-Zavod Novo mesto Izpostava Trebnje zbira prijave za začetni tečaj FFS, 

ki bo potekal v Trebnjem na CIK-u od 6. do 8. aprila 2010. Vsi,  ki bi radi oprav-

ljali navedeni tečaj, pa še niste oddali svoje prijave, vas prosimo, da jo oddate na 

tel. 07/3460-670 ali 07/3460-671, kjer dobite tudi vse dodatne informacije.

Testiranje traktorskih škropilnic

bo potekalo v aprilu. Vsi, ki ste opravljali testiranje traktorskih škropilnic in 

pršilnikov v letu 2008, vas bomo osebno vabili na določen dan, kraj in uro. 

Testiranje je potrebno opraviti vsako drugo leto. 

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

Prihajajo rumene vreče – 
ravnajmo z odpadki drugače
Obveščamo vas, da bomo 12. 4. 2010 začeli z odvozom komunalne emba-

laže v rumenih vrečah. Vsakemu gospodinjstvu bomo na dom dostavili 10 

rumenih vreč za obdobje treh mesecev, poučno brošuro ˝Ločujmo odpadke, 

varujmo okolje˝ in urnik rednega odvoza odpadkov v letu 2010. V rumene vre-

če se bo zbirala plastična, kovinska in sestavljena embalaža iz gospodinjstev. 

V rumene vreče je prepovedano odlagati mešane komunalne odpadke, 

biološko razgradljive odpadke, nevarne odpadke, tekočine, plenice in ostali hi-

gienski material. Namen novega sistema ravnanja z odpadki je, da se na izvoru 

nastanka ločeno zbere čim več čiste odpadne komunalne embalaže in tako 

zmanjša količina ostanka (mešanih) komunalnih odpadkov, za katere bi bilo 

sicer potrebno zagotavljati obdelavo, kar bi predstavljalo velik dodatni strošek 

in posledično tudi višje zneske na položnicah. 

Povzročitelj odpadkov se lahko odloči, da bo namesto rumenih vreč uporabljal 

namenski tipski zabojnik za zbiranje odpadne komunalne embalaže, ki mora 

biti plastičen, zelene barve, z rumenim pokrovom in označen z nalepko ˝EM-

BALAŽA̋ .  Zabojnik z nalepko lahko kupite tudi pri našem dobavitelju: Eko 

Plus d.o.o., Vrtna ulica 14, 3220 ŠTORE, tel. 051 233 120, E-pošta info@eko-

plus.biz in po plačilu prevzamete na skladišču Komunale Trebnje d.o.o., Kolo-

dvorska ulica 1, 8210 Trebnje. 

Odvoz rumenih vreč bo potekal vsak drugi teden, izmenično z odvozom pre-

ostanka komunalnih odpadkov (en teden se bo odvažala embalaža v rumenih 

vrečah, drug teden pa preostanki kom. odpadkov), kot je označeno z rumeno 

barvo na urniku rednega odvoza, ki ga boste v kratkem prejeli na dom.

Glede na uvedbo novega sistema odvoza odpadkov pričakujemo nekaj začet-

nih nevšečnosti, zato vas prosimo za strpnost, še posebej v prvih mesecih no-

vega načina ravnanja z odpadki.

Komunala Trebnje d.o.o.,

Direktor: mag. Štefan Velečič
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ZAHVALA
V 80. letu starosti nas je zapustil 

Franc Smole – Jezernikov Frenk
iz Migolice 1, Mirna.

Ob izgubi našega dragega moža, očeta, starega očeta in pradedka se 

zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za 

izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in svete maše. Zahvaljujemo se 

tudi g. župniku za lepo opravljeni obred in pogrebni službi Novak za 

organizacijo pogreba. Hvala govornikoma za ganljive besede slovesa, 

hvala tudi vsem neimenovanim. 

Vsem, ki ste se poklonili njegovemu spominu in ga pospremili na zadnji 

poti, še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči: vsi njegovi.

Revija Mentor
razpisuje 
Literarni natečaj za srečanje 
seniorskih piscev 2010
Razpis je namenjen upokojencem in starejšim piscem, ki pišejo v sloven-

ščini.

Pogoji:
1. Avtorji lahko sodelujejo s svojimi še neobjavljenimi pesniškimi, pro-

znimi in dramskimi besedili.

2. Obseg poslanih prispevkov naj ne presega 10 pesmi ali ene avtorske pole 

(16 strani oz. 30.000 znakov) proze ali drame. Prispevki naj bodo natipkani 

(enostransko).

3. Vsak prispevek naj bo označen z avtorjevim imenom, priložiti pa je treba 

še kratko biografijo (ta naj se nanaša predvsem na ukvarjanje s pisanjem), 

točen naslov (tudi elektronski) in telefonsko številko.

4. Prispela besedila bodo prebrali strokovni ocenjevalci, ki bodo na regij-

skih srečanjih vodili pogovor o poslanih besedilih in literarnem ustvarja-

nju nasploh.

5. Regijskih srečanj bo šest. Pripravili jih bomo junija, septembra in oktobra 

2010 na Jesenicah (za Gorenjsko), v Mariboru (za SV Slovenijo), Slo-

venskih Konjicah (za Celjsko in Koroško), Ajdovščini (za Primorsko), 

Ljubljani (za osrednjo Slovenijo) in Novem mestu (za Dolenjsko, Belo 

krajino in Posavje); gostiteljice srečanj bodo območne izpostave JSKD v teh 

krajih.

6. Izbrani avtorji z regijskih srečanj bodo povabljeni na državno srečanje 

starejših piscev, ki ga bo JSKD pripravil skupaj s svojo izpostavo novembra 

2010 v Trebnjem.

7. Izbor najboljših besedil bo objavljen v posebnem zborniku V zavetju be-

sede 4. 

Objav ne honoriramo.

8. Prispevkov ne vračamo, zato naj avtorji obdržijo zase kopije. 

9. Organizatorji krijejo stroške strokovnega dela srečanja in prehrane, pri 

državnem srečanju tudi bivanja.

Prispevke zbiramo do 15. maja 2010 na naslovu: Revija Mentor, Javni 

sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, s pripisom 

»seniorji 2010« ali na e-naslovu:

dragica.breskvar@jskd.si.

Dragica Breskvar, urednica revije Mentor

Ob slovesu od Janeza Mikliča

V soboto, 13. februarja, smo se na pokopališču v Trebnjem poslovili od 

Janeza Mikliča, ki bi 1. julija 2010 dopolnil 90 let.

Bil je celih trideset let praporščak Društva upokojencev Trebnje 

in hkrati poverjenik društva za mesto Trebnje z bližnjo okolico. 

Malo je danes ljudi, ki bi s takim ponosom in vestnostjo opravljali 

prostovoljno delo v korist društva. 

Veliko poti je naredil peš, v oddaljene vasi pa se je vozil z mopedom, 

če ni bilo drugega prevoza. 

Smrt vsakega člana ga je hudo prizadela, a se je kot praporščak vselej 

dostojno poslovil ob odprtem grobu.

Večna lučka, ki smo mu jo prižgali v spomin, bo znak zahvale za vse, 

kar je dobrega opravil za rast Društva upokojencev Trebnje.

Ivanka Lazar, NO DU Trebnje

Oko zaprem,

v spominu vedno znova tebe uzrem.

Nikjer te ni in to boli ...

Spomin na tebe večno bo živel,

nikoli ti zares od nas ne boš odšel,

v naših srcih večno boš živel.

V SPOMIN
17. marca je minilo deset let, odkar nas je nenadoma zapustil naš dragi

MARJAN KASTELIC
iz Trebnjega.

Čas neusmiljeno beži, a lepi spomini na trenutke, ki smo jih preživeli 

skupaj, ostajajo.

Hvala vsem, ki se ga še vedno spominjate.

Vsi njegovi.
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Ko bi najina volja bila,

vaju ne bi zemlja krila.

Zvone in Dušan

V SPOMIN

V marcu sta minili dve leti, odkar naju je zapustila draga mama

Vera Moravec

in 40 let, odkar je za vedno odšel najin oče

Anton (Zvone) Moravec
iz Zidanega Mosta 1, Trebnje.

Žalujoča sinova: Zvone in Dušan

       
Kogar imaš rad,

nikoli ne umre.

Le daleč, daleč je…..

V SPOMIN
27. marca mineva žalostno leto, odkar nas je zapustil naš dragi mož, ati in 

stari ata

Martin Zupančič 
iz 

Trebnjega

Hvala vsem, ki se ga spominjate, prižigate sveče in postojite ob njegovem 

grobu.

Vsi, ki ga imamo radi

Jernejeva teta
Bila je srednje rasti, prava kmečka gospodinja, vedno v predpasniku in ruti. 

Mati petih otrok. Pod logom, kjer so živeli, je bila med sosedi zelo spošto-

vana, delovna, umirjena. 

Ne bi rekla, da ji je bilo vedno lepo in vse prav, toda znala je vse prenesti mir-

no, nekako spokorno, svoje težave je zavila v prijaznost in dobroto. Včasih, 

ko sem bila še majhna, so za kakšnega človeka rekli, da je dober kot kruh. 

Tudi Jernejeva mama je bila taka in res je enkrat tedensko pekla kruh v 

krušni peči. Za vsak dan en hlebček. Mlečno kašo, ki jo je kuhala v velikem 

loncu, je stresla v lončeno skledo in prinesla v hišo na mizo pod  Bogkovim 

kotom. Njeni žgančki so imeli poseben okus, ker so bili zabeljeni z ocvirko-

vo mastjo. Veliko sem bila pri njej, v njihovem sadovnjaku smo se zelo radi 

igrali. Med njeno najmlajšo in mano je večkrat prišlo do prepirov, ki jih je 

končevala s stavkom: »Domov pojdi, ti nisi naša!« Nisem dobro razumela, 

kaj pomeni »nisi naša«, vem pa, da sem Jernejevi tamali včasih zavidala, ker 

je imela dva brata, dve sestri, pa še zlato mamo in očeta.

Povsod ni bilo tako. Mnogo ljudi je odnesla vojna. Tega otroci, ki smo bili 

stari štiri ali pet let, nismo dojemali v globini, da je to strahota. Vedeli smo 

le, da bo Jernejeva teta delila kruh ali jabolka, pozimi krhlje. Malica, ki jo 

je vzela s sabo na njivo, je vedno nasitila še kakšen otroški želodček. Tudi 

mlečno kašo ali karkoli je že skuhala, je razdelila tako, da je nahranila še 

sosedovo punčko.

V zadnjem času velikokrat premišljujem o ljudeh, ki so imeli malo, pa ven-

dar delili z obema rokama. Kam so se izgubile vrline nekdanjih ljudi? Kaj je s 

tistimi, ki bi od prepolnih miz lahko dajali mnogo, delajo pa ravno obratno, 

jemljejo tistim, ki imajo malo ali že celo premalo. To so posamezniki, ki v 

okrilju sistema, ki hlepi le po dobičku, skoraj iz ust trgajo poslednji  grižljaj. 

Tudi danes bi potrebovali več Jernejevih tet. Ne le zaradi razdeljenih kosov 

kruha, tudi zaradi pripovedi o ljubezni, dobroti, predvsem pa o pravičnosti 

in grehu. Grehu, ki mu pravimo izkoriščanje človeka po človeku. 

Iz spoštovanja do vseh tistih, ki jim še lahko rečemo dobrotniki

Pavlina Hrovat

Adijo zima
Kulturno umetniško društvo Ivan Cankar iz Velike Loke je sinoči v novo 

obnovljeni dvorani kulturnega doma na Veliki Loki uprizorilo igro Adijo 

zima. Predmet osrednjega dogajanja je Miza in dogodivščine okoli nje. 

Avtor in režiser igre je Zvone Vavtar. 

V posebno pomoč so bili domači gasilci, ki niso poskrbeli le za varnost in 

urejanje parkiranja, ampak tudi  aktivno sodelovali pri izvedbi programa. 

Na oder so povabi-

li domačinko Evo 

Logar, četrto naj-

boljšo smučarsko 

skakalko na svetu.  

Podarili so ji čudo-

vit šopek in opo-

zorili, da za uspeš-

no nadaljevanje 

kariere potrebuje 

sponzorje.

Kulturna dejavnost 

na Velik Loki ima 

bogato zgodovino. Z obnovljenimi prostori in hvaležnimi gledalci, ki smo 

jim bili priča včeraj, pa lahko na prihodnost kulture, v tem kraju, gledamo 

z rožnatimi očali.

Bogdana Brilj



|16| št. 49/marec2010

ZADNJA STRAN

Državni prvaki še tretjič 
Dijaki Srednje šole Josipa Jurčiča iz Ivančne Gorice so ponovno postali dr-

žavni prvaki. Najprej so se morali prebiti na finalni državni turnir v roko-

metu, kar jim je uspelo v polfinalu v Novem mestu. Tam so v treh tekmah 

trikrat zmagali. Tako so se uvrstili v finale, ki so ga po letu 2006 še drugič 

organizirali doma v Ivančni Gorici. 

Naslov srednješolskega rokometnega državnega prvaka 2010 so osvojili: 

vratar Gašper Slapničar, Miha Zarabec - kapetan, Miha Štrus,  Klemen Sa-

šek, Anže Ratajec, Jan Trunkelj, Robi Glavan, Amel Ajkić, Matej Potokar, 

Enej Butkovec, Jaka Skubic, Matej Maver, Blaž Zavodnik in Andraž Zapo-

tnik.  Ekipo je kot že nekaj let dosedaj vodil profesor športne vzgoje Edo 

Vrenčur. 

Vsem našim fantom, trenerju Edu Vrenčurju in nenazadnje tudi klubskim 

trenerjem RK SVIŠ Ivančna  Gorica in TRIMO iz Trebnjega, kjer naši fant-

je redno trenirajo, za letošnje vrhunske predstave in doseženo zlato meda-

ljo ponovno iskreno čestitamo.                                                        Simon Bregar

Športni Center VITA TREBNJE 
je pričel z novo sezono! 
Lokacija na obrobju gozda, veliko športnih površin, prijeten bar, pestro 

dogajanje …Športni center Vita je idealen prostor za preživljanje vašega 

prostega časa. Pri nas lahko preživite tudi krasen dan ob druženju s pri-

jatelji/zaposlenimi na pravem športnem pikniku. Za vaše otroke imamo 

tudi letos na sporedu Športne vragolije, za starše in vse ostale pa petkove in 

sobotne večere s koncerti, potopisnimi predavanji … Na našo teraso že sije 

sonce, tako da se vidimo na Viti! 

Več o dogajanju in naši ponudbi si lahko preberete na naši internetni strani 

www.centervita.si

Tečaj golfa
Sekretar Golf zveze Slovenije Gorazd Kogoj si je 2. marca ogledal 

potek tečaja golfa v Osnovni šoli Trebnje. Tečaj obiskuje od 10 do 

15 otrok in poteka enkrat tedensko. Vodi ga učitelj športne vzgo-

je Miro Brezovar. Glede na to, da je otrok veliko za eno skupino,

pomagajo pri učenju Matjaž Car in člani kluba. Otroci bodo spomladi na-

daljevali vadbo na vadišču. Sekretar je bil z delom krožka zadovoljen in je 

otrokom zaželel, da vztrajajo pri vadbi in redno obiskujejo tečaj, saj je golf 

tudi zelo lep šport.

Z. T.

in

VAS  VABITA  NA

14. S L O V E N S K O

FINALNO SALAMIADO
sobota, 15. maj 2010 pri Mercator centru Trebnje

Dolenjsko posneli Call boysi 
Stane Vencelj je pretekli teden v studiu Mars s svojim ansamblom The 

Call Boys in zborom Zimzelen posnel skladbo »Dolenjska«. To pesem 

je Stane (v februarju je slavil abrahama), napisal skoraj pred tridesetimi 

leti. Skladbo lahko slišite jutri v oddaji Na zdravje ali pa na koncertu Od-

prite srce.Call boysi bodo na tem koncertu zaigrali še eno novo skladbo, 

»Iz Lipnika odmev«,  avtorja Marjana Korbarja. 

Dolenjska

Če hočeš biti zdrav, vesel, 

pojd’ z nami na Dolenjsko, 

kjer griči so in zidance,

kjer pije se peklensko.

Prijat’ li smo vsi med seboj

in cenimo ljubezen,

dekleta naša rože so, 

ni takšnih na Slovenskem.

Zamenjal ne bi je 

za čisto vse zlato,

saj Dolenjska je moja mati.

Ponikne potok mi, 

v Krki se zgubi,

začenja se življenje njuno,

in dalje zdaj hiti, 

ljudem vsem govori,

kako prelepa je Dolenjska.

Zamenjal ne bi je

za čisto vse zlato, 

saj Dolenjska je moja mati.

Člani ansambla:

Stane Vencelj

Marjan Korbar

Polde Krevs

Mitja Prijatelj

Igor Teršar

Nace Škoda

Stane Vencelj


