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Dragi občanke in občani, cenjeni prijatelji!
Želim vam toliko optimizma, da ga boste lahko dajali tudi drugim;
toliko moči, da vas ne bo motila nepopolnost sveta;
toliko miru, da ohranite duhovno moč in jasen pogled;
toliko zdravja, da boste uživali življenje in smisel za lepoto tistih, najbolj 
vaših trenutkov leta 2011.
Blagoslovljene božične praznike in vse dobro v novem letu!

Vaš župan Alojzij Kastelic s sodelavci 

Ustavno sodišče (US) je presodilo, da je zakon o ustanovitvi občin in dolo-
čitvi njihovih območij neskladen z ustavo, državni zbor (DZ) pa da je rav-
nal arbitrarno oziroma samovoljno, ko ni ustanovil novih občin Ankaran 
in Mirna. Državnemu zboru je zato naložilo, da v dveh mesecih odpravi 
neskladnosti, nato pa mora njegov predsednik v roku dvajsetih dni razpisati 
predčasne volitve v vseh štirih občinah, tudi v občinah Trebnje in Mirna. 
»Zahvaljujem se vsem tistim, ki so sodelovali v postopkih za ustanovitev 
občine Mirna, predvsem pa vsem volivcem, ki so se 8. novembra lani izja-
snili, da Mirna bo občina. Pričakujemo, da bo DZ v roku, ki ga je zapisalo 
US, ustanovil dve novi občini in da bo predsednik DZ razpisal volitve, 
kot je to naložilo US,« je povedal Dušan Skerbiš, koordinator odborov za 
ustanovitev občine Mirna. 
»Po vsem, kar smo v teh skoraj dveh letih prestajali, človek kar težko ver-
jame, ampak veselje je brezmejno. Hkrati pa je to za nas velika zaveza in 
odgovornost, saj vemo, da nas trdo delo in uresničevanje vsega, kar smo si 
želeli, šele čaka,« je pojasnila Barica Kraljevski, predsednica Sveta KS Mir-
na, in dodala, da ni nobenega dvoma več, da svoje občine ne bi dobili. 
»Danes so dovoljene sanje, jutri je nov dan,« pa je povedal župan Alojzij Ka-
stelic. »Mirna dobiva priložnost, da iz svojega kraja ponovno naredi cvetoč 
kraj. Zdaj je odgovornost na nas vseh, da k temu maksimalno prispevamo. 
Mirna ima svetlo prihodnost, čakajo pa nas leta trdega dela, ker smo v glo-
boki gospodarski krizi,« je med drugim izpostavil.

Ž. Z.

Ustavno sodišče za občino Mirna
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Županov kotiček

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: IR IMAGE, Kamnik
Naklada: 4800 izvodov, ki se razdelijo brez-
plačno vsem gospodinjstvom in podjetjem v 
občini Trebnje

Uredništvo si pridržuje pravico do objave, ne-
objave, delne objave ali krajšanja nenaročenih 
prispevkov v skladu s prostorskimi možnost-
mi in uredniško politiko. Pridržuje si tudi 
pravico, da neprimerne in žaljive vsebine ne 
objavi.
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, 17. januar 
2011. Prispevki, ki bodo prispeli na uredni-
štvo po tem datumu, bodo objavljeni v kasnej-
ši številki, če bodo še aktualni.

Cenjene dame, spoštovani gospodje, 
dragi prijatelji!

Drage občanke, dragi občani! 
Vsak izmed nas se zagotovo veseli meseca de-
cembra, saj oznanja praznike in čas radosti. 
To pa je tudi čas za obdarovanje. 
Z obdarovanjem želimo človeku na poseben 
način povedati, da nam nekaj pomeni, da smo 
se dotaknili njegove biti in da nam ni vsee-
no kako se počuti. Z darilom želimo izvabiti 
nasmeh na lica in prižgati iskrico v očeh. Pri 
obdarovanju gre za spoštovanje človeških od-
nosov, za spoštovanje bivanja. 
In končno obdarujemo za topel stisk rok, glo-
bok pogled v oči, prijazen nasmeh, občutek 
radosti, ko se nekoga lahko dotaknemo brez 
zadržkov. Objem in poljub pa pristnost odno-
sa še potrdita.
Naj vam leto 2011 prinese veliko zdravja in 
veselja. 

mag. Igor Teršar, urednik

Drage občanke in občani, na miklavževo je bila do-
končno potrjena občina Mirna, ki ima zdaj prilo-
žnost, da zacveti in se razvije ter postane samoza-
vestna skupnost dobro mislečih ljudi. Za vse nas je to 
dobra novica – Trebnje z odcepitvijo ne izgublja nič, 
saj bo tako finančno kot razvojno gledano še vedno 
druga največja občina na Dolenjskem. Hkrati pa 
ima Mirna dobre atribute za hitrejši razvoj, seveda 
ob dobri in premišljeni razvojni strategiji. Sam sem 
se odločil, glede na to, da živim v vasi Zagorica v 
novonastali občini, kandidirati za župana na Mir-
ni. Nekateri ste me prepričevali, da naj se preselim in 
kandidiram v Trebnjem. Vas Zagorica in moj dom 
sta na najlepšem koncu naše prelepe Slovenije in tež-
ko bi se preselil kam drugam, čeprav je moja rojstna vas Ponikve tudi lepa. Moje srce pa je vendar pri moji 
družini na obronkih mirnskih gričev. Da bi se samo fiktivno preselil zaradi funkcije, pa ni moj namen. Po 
moji oceni smo opravili zelo uspešen mandat in uresničili več, kot sem si upal sanjati leta 2007. Poročilo bo 
izdelano in prejela ga bodo tudi vsa gospodinjstva v občini.
Želim, da se občina razdeli na način, da ne bi za nikogar nastala škoda. V teku so investicije, kot so vrtec, šola 
v Dobrniču, vodohram in vodovodi, prostorski akti, krožišče pri Mercatorju in ostalo, za kar so že sklenjene 
pogodbe. Nujno morajo država in njeni organi SVRL, Finančno ministrstvo in tudi vlada ter parlament 
sprejeti rokovnik za opravila delitve občine na takšen način, da ne bo nastala škoda na teh projektih, ki so 
v teku. Še zlasti ne moremo zaradi delitve na nov vrtec ali šolo pustiti čakati otroke. Vsem pristojnim sem 
pisal pismo, naj nemudoma premislijo in ustrezno ukrepajo. Pismo si lahko preberete na spletni strani Občine 
Trebnje www.trebnje.si.
Leto 2010 se izteka in pred nami je po mojem mnenju eno najtežjih let po letu 1991. Veliko ljudi se je znašlo 
na socialnem robu, dan za dnem smo priča pretresljivim zgodbam, ki jih piše življenje.
Bodimo strpni in čuteči do vseh, ki jih pestijo hude težave ter si sami ne morejo pomagati. Najlepše je pomagati 
sočloveku, če to lahko storimo. Po dobrem delu se bomo tudi darovalci lepo počutili. Vsak od nas lahko kaj poda-
ri, čeprav samo nasmeh ali topel stisk roke, ki prejemnika osreči in darovalca ne osiromaši. Naša dediščina bo 
tudi naša širina srca, predvsem pa zgled dobrote, prijaznosti do vseh, še posebno tistih, pomoči potrebnih. 
Bodite srečni, bodite zdravi, bodite prijazni, da nam bo vsem skupaj lepo tudi v letu 2011!
Naj bo strpnost, gospodarnost in solidarnost vodilo leta, ki prihaja. Srečno Trebnje, srečno Mirna!

Vaš župan Alojzij Kastelic

Čestitka ob 26. decembru – dnevu  samostojnosti in enotnosti

Pred 20 leti je bil zgodovinski trenutek, ko se je slovenski narod poenotil in začrtal pot v samostoj-
nost. Vedno, ko smo bili Slovenci enotni, smo dosegali zgodovinske premike. Ni vse tako, kot smo 
si tedaj želeli, celo nasprotno, smo v izredno težkih časih. Drage Slovenke in Slovenci, potrebujemo 
tisto enotnost kot leta 1990, če želimo ohraniti in nadgraditi to našo lepo državo. 
Čestitke vsem vam ob dnevu samostojnosti. 

Župan Občine Trebnje Alojzij Kastelic s sodelavci

V dnevih, ko se poslavljamo  
od starega in s pričakovanjem zremo  
v novo, se tudi mi pridružujemo  
dobrim željam.  
 
Želimo Vam vesele praznične dni,  
obilo zdravja, sreče,  
zadovoljstva in miru.

Uredništvo Glasila občanov
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Dva nova križišča in odprta 
hitra cesta 
Novo krožišče na bivši hitri cesti H1 ob priključku Trebnje-vzhod je 
zgrajeno, prav tako novi priključek iz krožišča pri viaduktu Ponikve na 
bivšo hitro cesto H1 pri zaselku Brnek. Ta nova dva križišča sta razbre-
menila promet skozi naselje Grm in preusmerila tudi drug promet. Tudi 
nekdanja hitra cesta H1 med Poljanami in Novim mestom je odprta. 
Prav prijetno se je voziti po njej, saj prometa skoraj ni. Iz nekdanjih obeh 
počivališč na Poljanah lahko na to cesto proti Novemu mestu zapeljete z 
obeh strani ceste. Zato voznikom iz smeri Trebnje in Mirna svetujemo, 
da koristijo te prometne povezave proti Novemu mestu (in nazaj) in se 
izogibajo preozke ceste skozi naselje Grm, vse dokler ne bo odprta ob-
voznica mimo Trebnjega.

Jože Povšič, podžupan Občine Trebnje

Odgovor na Izjavo  
za javnost Skupščine  
JP Komunala Trebnje
Podpisniki »Izjave za javnost Skupščine JP Komunala Trebnje« ste v 
prejšnjem Glasilu občanov na strani 5 zapisali nekaj neresničnih trditev. 
Skupščina javnega podjetja naj bi bila strokoven, neodvisen organ, zato 
je nekorektno ponavljati neresnice trebanjske opozicije. Ta še danes, po 
osmih letih, zagovarja takratno štiričlansko upravo Komunale (z astro-
nomskimi plačami), čeprav sta Računsko sodišče in DURS že v letu 
2003 ugotovila za preko 5.000.000,00 EUR nezakonitosti in nepravil-
nosti. Takratna občinski svet in nadzorni svet sta sprejela več sklepov, 
da se vsem članom takratne štiričlanske uprave prekine delovno raz-
merje. Vrhovno sodišče RS je dokončno odpravilo sklep župana Pun-
gartnika o imenovanju takratnega direktorja. Nadzorni svet je s prav-
nomočnim sklepom ukinil štiričlansko upravo in postavil enočlansko 
upravo. Vrhovno sodišče RS je v revizijski sodbi dokončno razsodilo, 
da je »delovno razmerje prenehalo zakonito« in da je Komunala Treb-
nje »upravičeno izdala sklep o prenehanju«. Neresnične so vaše trditve, 
da so posamezne nepremišljene odločitve odgovornih oseb Komunali 
Trebnje povzročile škodo. To ni res! Nobena odločitev takratnih orga-
nov ni bila nepremišljena, bila pa je upravičena! Komunala ni nikomur 
izplačala nobene škode ali odškodnine. Že nekaj let govorite neresnice 
o 230.000,00 EUR odškodnin. Bila je le ena, za 5.363,43 EUR, ki pa je 
bila kolektivno vrnjena. Komunala je bivši upravi izplačala: odpravni-
ne, plače, bonitete,  regrese, jubilejne nagrade, III. pokojninski steber, 
po takrat podpisanih individualnih pogodbah! Te pogodbe ni podpisal 
ne takratni direktor Povšič, ne takratni predsednik nadzornega sveta 
Kastelic. Eno pogodbo je podpisal takratni župan Pungartnik, drugo 
pa takratni direktor. Komunala Trebnje je v štirih letih poslovanja, od 
2003 do 2006, ko je prešla iz štiričlanske uprave na enočlansko upravo, 
samo na plačah prihranila 242.225,82 EUR. To je v poročilu nadzor-
nemu svetu št. 174/09 z dne 27. 02. 2009 podpisal sedanji direktor. 
V osmih letih poslovanja, od leta 2003 do 2010, je Komunala Treb-
nje zaradi ukinitve štiričlanske uprave, prihranila skoraj pol milijona 
EUR. Če od tega zneska odštejemo 230.000 EUR, dobimo čisti pri-
hranek Komunale: 270.000 EUR. Torej, ukinitev štiričlanske uprave 
je Komunali Trebnje prinesel ekonomski prihranek! Spodobilo bi se, 
da člani skupščine sledite dokaznim listinam! Če jih ne poznate, kako 
kot skupščina upravljate javno podjetje? Zavedati se tudi morate, da je 
vaša skupščina nelegitimna, saj v njej ni župana Občine Trebnje, ki po 
zakonu predstavlja večinski 71,63 % kapital in glas Občine Trebnje v 
javnem podjetju. Služba Vlade RS je občine že dvakrat pisno opozorila, 
da je Odlok o ustanovitvi javnega podjetja nezakonit ter da zelo grobo 
krši zakone. Sestavili ste ga v Šentrupertu in kljub našim opozorilom 
izglasovali preko 13-članske opozicije v Trebnjem! Za vse tiste, ki smo 
vedeli in opozarjali, da je tak odlok nezakonit, pa je župan Maver iz 
Mokronoga za medije izjavil, da »nimamo pojma«!

Jože Povšič, podžupan Občine Trebnje

Zahvala
Zahvaljujeva se vsem gasilcem in ostalim, ki so 18. septembra pomagali 
pri preprečevanju še večje škode na plazu v Šentlovrencu. Obenem pa se 
zahvaljujeva tudi prijateljem, sorodnikom in znancem, ki so nama poma-
gali pri sanaciji le tega. Posebna zahvala gre podjetju Gorec, cementni 
izdelki, iz Šentlovrenca, g. županu Alojziju Kastelicu, g. Radu Javorni-
ku, Občini Trebnje, g. Martinu Stariču in g. Antonu Strahu. Vsem še 
enkrat najlepša hvala. 

Mirko in Ksenja Razdrh

Aktualno

Inšpektor opozarja

Snegobrani in ledene sveče
Na območju občine Trebnje velja Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS, 
št. 38/2000, 78/2003 in 19/2010), ki v 46. členu določa, da so v zimskem 
času lastniki objektov ob občinskih cestah dolžni odstraniti ledene sveče s 
streh in balkonov, skrbeti, da so na objektih nameščeni in vzdrževani žle-
bovi in odtoki meteornih voda, snegobrani in druge naprave z namenom, 
da se zagotovi varen in neoviran promet na javnih prometnih površinah.
Opozarjamo tudi, da ima marsikdo še vedno žlebove s streh speljane na ce-
sto oziroma na pločnik, čeprav to ni dovoljeno. Po Zakonu o javnih cestah 
in Odloku o občinskih cestah so celo predvidene kazni za tiste, ki na cesto 
odmetavajo večje količine snega. To marsikdo rad naredi, ko čisti dovoz 
do svoje hiše. Tako po zakonu kot tudi občinskem odloku je na cesti ali ob 
njej prepovedano izpuščati, puščati, odlagati, odmetavati ali postavljati kar 
koli, kar bi oviralo potek prometa, ogrozilo njegovo varnost, škodovalo 
ljudem, živalim, rastlinam ali onesnažilo okolje.« Med drugim je zlasti 
prepovedano vozišče močiti ali ovirati odtekanje vode z njega, odlagati nanj 
sneg ali led, postavljati stebričke, verige ali druge naprave za ograjevanje 
parkirnih prostorov oziroma preprečevanje parkiranja.
Globa za fizične osebe za navedeni prekršek je 400 €.
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Povšičevi apetiti
G. Jože Povšič se je v času zaposlitve v Komunali Trebnje d.o.o. na mestu 
direktorja prostovoljno odpovedal razliki med plačo, ki bi jo lahko prejemal 
po pogodbi o zaposlitvi, in plačo župana in se v javnosti hvalil, kako je on 
tisti, ki je zmanjšal izdatke za plače (lastnoročno je podpisal izjavo, da ne 
želi prejemati višje plače, hkrati pa na prebrisan način s takratnim predse-
dnikom nadzornega sveta Komunale Trebnje d.o.o., g. Alojzijem Kasteli-
cem - sedanjim županom, sklenil aneks k pogodbi o zaposlitvi, s katerim si 
je izplačeval 20 nadur mesečno). Po prenehanju delovnega razmerja je nato 
s tožbo od Komunale Trebnje d.o.o. zahteval izplačilo razlike, ki se ji je 
odpovedal. Komunalo Trebnje d.o.o. je tožil tudi za več kot 500 opravljenih 
nadur, a  je tudi to tožbo izgubil. 
Delovno in socialno sodišče v Novem mestu je dne 26. 1. 2010 izdalo sod-
bo, s katero je zavrnilo tožbeni zahtevek Jožeta Povšiča, da mu mora Ko-
munala Trebnje d.o.o. plačati razliko med plačo po pogodbi o zaposlitvi 
in plačo, ki jo je dejansko prejemal, v višini 10.531,67 EUR bruto, in tudi 
njegov zahtevek iz enakega naslova v višini 5.933,72 EUR bruto. 

Glede zneska 10.531,67 EUR g. Povšič pritožbe ni vložil, vložil pa je pri-
tožbo za 5.933,72 EUR, vendar je Višje delovno in socialno sodišče v Lju-
bljani s sodbo dne 4. 11. 2010 njegovo pritožbo zavrnilo, potrdilo pa, da je 
g. Povšič dolžan Komunali Trebnje d.o.o. povrniti pravdne stroške v višini 
1.156,74 EUR, ki jih je že nakazal.
To je samo ena od cvetk g. Povšiča. Še bolj pa se je opekel, ko je od sodi-
šča dobil položnico v višini nekaj manj kot 7.000 EUR in jih je prav tako 
pred kratkim nakazal Komunali Trebnje, in sicer iz naslova njegovega do-
pisovanja po medijih, ko je blatil bivšega tehničnega direktorja Komunale 
Trebnje. 
Prav gotovo pa bo še zanimiva zgodba, ki bo povsem drugačna, kot jo je 
javnosti vedno predstavil in zmanipuliral g. Povšič. V kratkem pričakujemo 
sodbo, vezano na oškodovanje podjetja zaradi nepremišljenega in nepravil-
nega razreševanja dveh vodilnih delavcev Komunale.
Vsak komentar na objavljen prispevek je verjetno odveč. Govoriti o morali 
in poštenosti g. Povšiča pa je druga zgodba. Verjetno bi on na te argumente 
znal poiskati svoje »razlage«, a kaj ko resnica boli.

Direktor Komunale Trebnje, d.o.o.
mag. Štefan Velečič

V Galaksiji je v sredo, 8. decembra, Zveza za šport invalidov Slovenije - 
Paraolimpijski komite podelila priznanja najboljšim športnikom invali-
dom, ki so se še posebej izkazali v letu 2010. Športnike sta na prireditvi 
pozdravila in jim čestitala slovenski predsednik Danilo Türk in trebanjski 
župan Alojzij Kastelic. Posebno nagrado za življenjsko delo, za prispevek k 
razvoju športa invalidov, je Športna zveza – Center za šport občine Trebnje 
podelila Jožetu Okornu, predsedniku Društva paraplegikov Dolenjske in 
Bele krajine, ki je tudi podpredsednik Zveze za šport invalidov in predse-
dnik njene tekmovalne komisije. Za najboljšo športnico je bila razglašena 
igralka namiznega tenisa za slepe in slabovidne Jana Führer, za najboljšega 
športnika pa slepi kegljač Marjan Žalar. Ekipno so bili najboljši ženska na-
miznoteniška in moška strelska reprezentanca. »Organizatorju, še posebej 

Dobitnik plakete Jože Okoren s predsednikom države Danilom Türkom, župa-
nom občine Trebnje Alojzijem Kastelicem, predstavnikom Športne zveze občine 
Trebnje Miranom Jurakom in soprogo. (Foto: Studio Boršnar)

Prireditev Invalid – športnik leta 2010 v občini Trebnje

gospodu Okornu, se zahvaljujem za organizacijo odlične in tako odmevne 
vseslovenske prireditve v naši občini, ki je tudi vzpodbuda za vse športnike 
invalide. Vsem športnicam in športnikom želim veliko uspehov, še posebej 
pa atletski ekipi, ki bo zastopala slovenske barve na bližnjem svetovnem 
prvenstvu za invalide na začetku prihodnjega leta v Novi Zelandiji,« je dejal 
župan Kastelic. 

V. J. 

Aktualno
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Katji kegljaška zmaga, 
Nika tretja
Na novomeškem kegljišču Vodnjak so kegljači odigrali tradicionalno 
»revijo kegljačev« ob zaključku koledarskega leta. 
Med 19 igralkami z dolenjsko-belokranjske regije je vnovič zmagala tre-
banjska kegljačica Katja Šribar s 556 podrtimi keglji, 14-letna Trebanjka 
Nika Radelj pa je zasedla tretje mesto, kar je njen največji uspeh. 
Na ljubljanskem kegljišču Invalid pa so trebanjske kegljačice brez treh 
standardnih igralk prve ekipe v prijateljski tekmi s 5:3 premagale moško 
ekipo Mesarjev. 
V ekipi trebanjskih izbrank je uspešno nastopil tudi njihov trener Niko 
Goleš, ki je bil s 553 podrtimi keglji najboljši igralec tekme.

Ž. Z.

Aktualno / šport in rekreacija

Ureditev treh križišč pri gradu 
v Trebnjem 
Obveščamo vas, da bo obvoznica mimo Trebnjega na bivši cesti H1 pri 
gradu v neposredni bližini centra Trebnjega dobila tri nova križišča. Pri 
gradu Trebnje bo veliko moderno krožišče s pločniki, kolesarsko stezo in 
javno razsvetljavo, sedanji most pa bodo porušili. Pri motelu bo urejeno 
križišče z odcepom proti Grmadi in Dobrniču. Nasproti Trelesa (sedanji 
CGP) pa bo križišče z enim odcepom proti CGP in z drugim odcepom 
proti Odrgi in Repčam. Torej mesto Trebnje bo z ureditvijo vseh teh 
krožišč, križišč in odcepov na bivši hitri cesti H1 pridobilo moderno in 
varno obvoznico mimo Trebnjega, ki bo razbremenila promet v Treb-
njem in povečala pretočnost in varnost. Ko bo v bodoče urejen še center 
Trebnjega, bo naše mesto eno najbolj prometno urejenih mest v Sloveni-
ji. Tudi za gradnjo novih poslovnih in trgovskih objektov se že zanimajo 
novi investitorji. V občini Trebnje bo tudi v bodoče število prebivalcev 
hitro naraščalo. 

Jože Povšič, podžupan Občine Trebnje

Poročilo komisije o nezakonitostih 
na deponiji  Globoko 
Župan občine Trebnje je imenoval tričlansko Komisijo za pregled doku-
mentacije o utemeljenih sumih nepravilnosti in nezakonitosti na deponiji 
Globoko. Komisija je Komunalo Trebnje obiskala  trikrat krat  in od direk-
torja Štefana Velečiča ustno in pisno zahtevala fotokopije tehtalnih listov 
za pripeljane količine smeti, za vse odložene odpadke, ki so bili pripeljani 
na deponijo Globoko iz drugih občin, predvsem iz Štajerske iz Lenarta v 
Slovenskih Goricah. 
Od direktorja Velečiča je zahtevala tudi fotokopije pogodb in aneksov s 
privatno družbo, fotokopije računov in konto kartice prihodkov ter kartico 
kupca, cene zaračunane skupaj v letih 2008, 2009 in 2010, ter koliko zbra-
nih, odloženih in izločenih odpadkov je Komunala Trebnje dosegla v tem 
obdobju. Kljub temu, da je Komisija opozorila direktorja, da so po zakonu 
okoljski podatki javni, da ima vsakdo pravico dostopa do okoljskih podat-
kov, ter da Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Trebnje določa, 
da je direktor dolžan posameznim ustanoviteljicam omogočiti vpogled v 
poslovne knjige in dokumentacijo, teh fotokopij dokumentov ni hotel pre-
dati Komisiji. Zato obstaja še toliko večji utemeljen sum, da so na deponijo 
Globoko nezakonito vozili še večje količine smeti, kot so jih opazili bližnji 
krajani in predstavniki lokalne skupnosti. Komisija je po zavrnitvi predaje 
fotokopij dokumentov s strani direktorja Velečiča, pričela s prisilnim po-
stopkom preko Informacijske pooblaščenke RS, za izdajo odločbe za obve-
zen dostop do teh javnih listin v Komunali Trebnje. Komisija na podlagi do 
sedaj zbranih dokaznih listin ugotavlja, da so na deponiji Globoko nezako-
nito sprejemali več tisoč ton smeti iz Štajerske in jih na skrivaj zakopavali v 
deponijski prostor, privatni družbi pa zaračunali samo 64,20 EUR za tono, 
čeprav je cena odlaganja na drugih deponijah okoli 150 EUR za tono.
Komisija je ugotovila še, da je Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in 
regionalno politiko že 15.10.2009, opozorila vse tri občine Trebnje, Šen-
trupert in Mokronog-Trebelno, da so določbe v Odloku o ustanovitvi JP 
Komunala Trebnje, nezakonite in tako resen poseg v pristojnosti, ustano-
viteljskih pravic na upravljanju stvarnega in finančnem premoženja,  ter 
v pravne in materialne koristi vsake od občin soustanoviteljic, zato  bi ta 
odlok bilo nujno nemudoma uskladiti.  
Ker pa je župan občine Trebnje, g. Kastelic izločen iz organov odločanja, 
s celotnim premoženjem razpolagata župana občin Mokronog-Trebelno in 
Šentrupert. Občino Trebnje pa  zastopa predsednik sedanjega DROT-a g. 
Klarič, kateri nima celovitega pogleda o izvajanju javnih služb.  Posledica 
tako kaotičnega stanje pa je, da Občina Trebnje, nima niti po zakonu ob-
vezujočih poročil o izvajanju javne službe, kjer bi bilo razvidno, ali občani 
občine Trebnje plačujejo samo svoje stroške za posamezno storitev ali pla-
čujejo tudi stroške za občini Šentrupert in Mokronog-Trebelno. Vsaka so-
ustanoviteljica bi morala po 39. Členu  Odloka o ustanovitvi JP Komunala 
Trebnje, neposredno odločati o pravicah in obveznostih, ločeno za vsako 
občino posebej. Komunala Trebnje pa take podatke pred organi občine 
Trebnje prikriva.  

Karel Lipič, univ.dipl.inž., predsednik Komisije

Delovanje Župnijske Karitas Trebnje 
je v letu 2010 potekalo v znamenju 
»Evropskega leta boja proti revščini in 
socialni izključenosti«
Naraščajoča gospodarska kriza se je močno dotaknila tudi ljudi v našem 
okolju. Revščino in socialno izključenost je čutiti na vsakem koraku. De-
lavcem Preventa iz naše župnije in tistim iz okoliških krajev, kjer nimajo 
svojih Karitas, smo s pomočjo ŠK Novo mesto pomagali s paketi hrane, 
higienskimi pripomočki, pralnim praškom … in jim razdelili tudi hrano iz 
intervencijskih zalog Evropske unije.
Sodelavci ŽK se zavedamo, da lahko s prostovoljnim delom v okviru Kari-
tas  vsaj malo prispevamo k blažitvi stisk ljudi, ki potrebujejo pomoč. Re-
dno razdeljevanje paketov ima tudi druge pomembne spremljevalne učinke. 
Prejemnikom ne damo le hrane, ampak jih s tem vključimo v neko trajnejšo 
obliko spremljanja, v proces večje socialne vključenosti. Prejemnik ima vedno 
pred seboj naslednji datum, ko bo lahko spet prišel na Karitas, se tam morda 
zaupno pogovoril in razbremenil. Lahko bo dobil primeren napotek in usme-
ritev v svoji stiski in težavi. Taki »OPRIMKI« imajo v duševnosti človeka v 
stiski zagotovo večji pomen, kot si navadno prestavljamo. Obisk ŽK ob izdaji 
paketa je, kot kažejo večletne izkušnje sodelavcev ŽK, odlična in nevsiljiva 
priložnost za bolj oseben pogovor, so nekakšen začetek spremljanja prosilcev 
pomoči. Sodelavci ŽK smo naš odnos do prejemnikov pomoči še nadgradili  
in poglobili s sveto mašo in druženjem v adventnem in postnem času. S tem 
želimo, da se nas dotaknejo besede matere Terezije, ki pravi. »Ne moremo 
delati velikih stvari – delamo lahko samo majhne stvari z veliko ljubezni. 
To je tisto, kar dobri Bog v nas išče in pričakuje.« Čeprav je bilo reševanje 
materialnih stisk ljudi v našem okolju v letošnjem letu na prvem mestu, ni-
smo opustili rednih, tradicionalnih dejavnosti, Miklavževanja, srečanja za-
konskih jubilantov, romanja starejših in bolnikov na Brezje in Zaplaz, akcije 
»Družina«, nakupa šolskih potrebščin, letovanja družin in otrok. 
Letošnje srečanje starejših in bolnikov iz naše župnije na rožnovensko ne-
deljo so obogatili otroci in starši iz skupine Vera in luč. Skupaj so zapeli več 
ljudskih pesmi. Obojestransko zadovoljstvo je bilo nepopisno. 
Velika  pridobitev ŽK Trebnje v odhajajočem letu 2010  so lepo urejeni 
skladiščni prostori (nekdanja skavtska soba), kjer se bomo odslej enkrat na 
mesec srečevali z našimi rednimi in izrednimi prejemniki pomoči.  

Za ŽK Trebnje, Emiljana Pavlin
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Izpostava Trebnje
Temeniška pot 1, 8210 Trebnje
Tel.: (07) 346 06 70
Fax: (07) 346 06 73
E-pošta: ana.moder@siol.net
Splet: www.kmetijskizavod-nm.si

Značilnost našega kmetijstva so manjše družinske kmetije, razdrobljena 
posest, neugodna starostna in izobrazbena struktura nosilcev kmetijskih 
gospodarstev, nizka stopnja specializacije in velik delež območij z ome-
jenimi možnostmi za kmetovanje. Posledice so dražja pridelava in prire-
ja, relativno nizka produktivnost in slabši dohodkovni položaj kmetijskih 
gospodarstev. Zaradi padanja cen kmetijskim pridelkom pridobiva na vse 
večjem pomenu dodana vrednost kmetijskemu proizvodu. 
Dopolnilne dejavnosti na kmetijah lahko pomembno prispevajo k ohra-
njanju prihodka na kmetijah in sicer s pridelavo in predelavo kmetijskih 
pridelkov in živil višje kakovosti, povečanjem obsega lokalne oskrbe s hra-
no in popestritvijo turistične ponudbe. Širše gledano lahko pomembno pri-
spevajo k izboljšanju kvalitete življenja na podeželju. Glede na ugodnejšo 
zakonodajo in vse večje povpraševanje po kakovostni domači hrani imajo 

Strokovno predavanje

Datum Naslov Vrsta Lokacija Ura
10.1.2011 Novosti na področju davčne zakonodaje in primerjava 

med različnimi načini obdavčitve kmetijskega gospodarstva
predavanje CIK Trebnje, velika predavalnica 10.00

14.1.2011 Novosti na področju davčne zakonodaje in primerjava 
med različnimi načini obdavčitve kmetijskega gospodarstva

predavanje Kulturni dom Mokronog 10.00

19.01.2011 Pozitivna naravnanost in Tržimo s kmetij (v sodelovanju 
z Društvom podeželskih žena Tavžentroža)

predavanje Centra za izobraževanje in kulturo 10.00

Dodatne informacije dobite na telefonu  07/3460-670
Vsem kmetovalcem in kmetovalkam želimo blagoslovljen božič, srečno, zdravo in uspešno novo leto 2011!

KGZS zavod Novo mesto Izpostava Trebnje

Seja je bila 25. 11. 2010. Poleg članov odbora OE NM OI Trebnje so bili 
prisotni tudi Igor Hrovatič – direktor KGZS in predsednik OE NM, Jože 
Simončič – direktor KGZ Novo mesto in vodja OE NM, Damijan Vrtin – 
specialist za ekonomiko na KGZ NM.
Obravnavali smo aktualno problematiko v kmetijstvu, predvsem o spreje-
manju zakona o dohodnini in zakona o obdavčitvi nepremičnin, vrednote-
nju katastrskega dohodka.ter škodi, ki jo povzroča divjad.
Sprejeti so bili naslednji sklepi:

Kmetijska gospodarstva morajo v čim večjem številu podati pripombe •	
zoper modele vrednotenja nepremičnin.
Smo proti obdavčitvi objektov za potrebe kmetijstva.•	
Smo proti obdavčitvi kmetijskih subvencij (nobena evropska države tega •	
nima).
KGZS mora biti vedno povabljena in sodelovati pri vseh zakonih, ki se •	
pripravljajo in navezujejo na kmetijstvo, predvsem pri zakonu o katastr-
skem dohodku in bonitetnih točkah.

Delavnica Predelava mesa uspešno izvedena
naše kmetije veliko možnosti za predelavo in prodajo mesa in suhomesnatih 
izdelkov, predelanih na tradicionalni način. Suhe mesnine so naša narodna 
posebnost. Prav zaradi tega smo v okviru Kmetijsko gozdarskega zavoda 
Novo mesto, Oddelek za kmetijsko svetovanje, Izpostava Trebnje organizi-
rali v novembru 8-urno delavnico Predelava mesa na kmetiji. Izvedbo de-
lavnice je delno financirala Občina Trebnje v okviru Tehnične pomoči in je 
bila izvedena na Turistični kmetiji Kozina, Dolnje Prapreče, Velika Loka. 
Na delavnico je bilo povabljenih 80 slušateljev z območja občine Trebnje. Za-
radi omejenosti prostora, v katerem se je izvajal praktični del delavnice, je bilo 
število slušateljev omejeno le na 15. Delavnica je bila razdeljena na tri sklope 
predavanj. Teoretično so se seznanili z zakonodajo, ki se nanaša na registra-
cijo dopolnilne dejavnosti na kmetiji in ureditvijo prostorov za omenjeno de-
javnost na kmetiji in tehnološkimi postopki, z lastnostmi mesa, z postopki z 
mesom in drobovino po zakolu, napakami pri predelavi mesa, razkosavanjem 
in predelavo mesa v mesnine, zorenjem mesa. Po osvojitvi teoretičnega dela 
so se slušatelji preselili v predelovalni obrat, kjer so izvedli strokovni razkos 
svinjske polovice ter izdelali  pečenice, kranjske klobase in salame. 
Na območju občine Trebnje je registriranih 850 kmetij, glede na poslanih 
le 80 vabil smo ugotovili, da je veliko zanimanje po pridobitvi dodatnega 
znanja iz naslova Predelava mesa kot oblika dopolnilne dejavnosti na kme-
tiji. Prepričani smo, da bomo s širjenjem znanja, glede same tehnologije 
kot tudi zakonodaje v bodoče na območju naše občine registrirali vsaj eno 
dopolnilno dejavnost na kmetiji – Predelava mesa oziroma pripomogli k 
dvigu kakovosti in pestrosti ponudbe pridelkov z naših kmetij. 

KGZ NM – Izpostava Trebnje
Anja Mežan, univ.dipl.ing.zoot. Svetovalka za KD in DD

Seja odbora KGZS OE NM OI Trebnje
Sprejet je bil tudi sklep, da se OE NM OI Trebnje aktivno vključi pri •	
oblikovanju občinskih proračunov za sofinanciranje kmetijstva ter sode-
luje pri sprejemanju občinskega prostorskega plana, z namenom, da brani 
pred pozidavo najboljša kmetijska zemljišča. 
KGZS OE NM OI Trebnje je glede na veliko populacijo rjavega med-•	
veda na našem območju, sprejel naslednje stališče, ki smo ga posredovali 
tudi na MKGP in MOP:
spet naj se vzpostavijo urejena mrhovišča na za to primernih mestih, da •	
bo imel medved dovolj hrane v gozdovih ter jo le tako ne bo iskal v ne-
posredni bližini naselij, kar se sedaj že dogaja in s tem ogroža varno 
življenje na podeželju.

Vse, ki ste utrpeli škodo, povzročeno od divjadi, pozivamo, da le to prijavite 
ne glede na višino povzročene škode. Obrazce za prijavo dobite na izposta-
vah kmetijskih svetovalnih služb. 

Anton Kukenberger,
 predsednik KGZS OE NM OI Trebnje

Kmetijstvo
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15 let Trebanjskih mažoret
Trebanjske mažorete, ki so sekcija Občinskega pihalnega orkestra Trebnje, 
praznujejo letos 15 let svojega delovanja. Do njihove ustanovitve je prišlo na 
pobudo tedanjega predsednika Naceta Škode in dirigenta Igorja Teršarja, 
mentorstvo pa je prevzela učiteljica športne vzgoje Darja Korelec, ki se pred 
tem s to dejavnostjo še ni srečala. »Ugotovila sem, da je to res nekaj lepega. 
Za dekleta v Trebnjem, ki nimajo posebnih plesnih šol in gimnastičnih 
delavnic, je bila to lepa sprostitev. Dejavnost smo 15 let nadgrajevali in 
vidimo, da je bila takrat odločitev prava,« je povedala. 
V prvi skupini je bilo 25 deklet iz 7. in 8. razreda trebanjske osnovne šole. 
»Z navdušenjem so sprejele mažoretno dejavnost. Čez nekaj let so prerasle 
moje znanje, tako da imamo zdaj že kar sedem mentoric s certifikatom,« je 
izpostavila Korelčeva in dodala, da je tudi v letošnji sezoni 25 mažoretk, 
sicer pa se je v vseh teh letih izmenjalo kar 52 deklet.
Rezultati v zadnjem obdobju so tudi plod dela Nine Kocjan in Vanje Šeni-
čar, ki sta leta 2002 prevzeli mesto koreografinje in trenerke starejše skupi-
ne. »Giblješ se, razvijaš motoriko, spoznavaš svet in druge ljudi. Neverjetno 
je, kaj doživljaš ob nastopih in tekmovanjih – evforijo, ki ti da nov zagon in 
drugačen pogled na svet,« je povedala Kocjanova, ki je bila mažoretka 12 let. 
»Rada nastopam in sestavljam koreografije. Počasi se bom uniformi odpove-
dala, a bom še delovala v ozadju,« pa je povedala Šeničarjeva, ki pri Trebanj-

Naj Vrisk pove
Je bil del scene, ki je zaznamoval praznovanje 15-letnice delovanja ansam-
bla Vrisk v soboto, 27. novembra, v Kulturnem domu Trebnje. Razlog za 
praznovanje obletnice v Trebnjem je verjetno v tem, da ima ansambel  sedež 
v Trebnjem, kjer biva njegov vodja, harmonikar in klaviaturist Jože Avbar. 
Na čudovitem koncertu so z Vriskom  vriskali še dalmatinska klapa La-
vanda, ansambel Mladi stoparji,  Zidaniški kvintet, Modra kronika, ki je 
poskrbela za humorne vložke, in Slavko Podboj, ki je vodil koncert, hkrati 
pa je  pred petnajstimi leti ansambel tudi krstil z imenom Vrisk, kot je na 
koncertu povedal Jože Avbar. 
Jubilejni koncert je bil zares glasbeno bogat in dobro organiziran in tudi 
do zadnjega kotička polna dvorana ter močni aplavzi, so bili potrditev in 
nagrada za njihovo dobro delo in vložen trud, ki ga zagotovo ni bilo malo ne 
za koncert niti v 15 letih delovanja, saj se lahko pohvalijo s številnimi pri-
znanji in nagradami, osvojili so številna prva mesta na radijskih in televizij-
skih lestvicah in bili tudi večkratni nagrajenci festivalov domače glasbe.  
Za jubilej je ansambel Vrisk izdal četrto zgoščenko s pomenljivim naslovom 
Jubilejni vrisk. Na tej zgoščenki je tudi skladba Mandolina povej, ki je v janu-
arju letošnjega leta postala mesečna zmagovalka na Radiu Slovenija. Z njo je 
ansambel Vrisk nastopil tudi na finalni prireditvi 4. decembra 2010 na Bledu. 

M. F.

Od Litije do Čateža
Več kot 10 000 pohodnikov se je letos na martinovo soboto odpravilo 
na pot od Litije do Čateža. Pohodniki, ki so za pot potrebovali od štiri 
do šest ur, so imeli na voljo dve trasi. Prva teče po poteh, po katerih 
se je sprehajal pisatelj Fran Levstik in je dva kilometra daljša od dru-
ge, bolj panoramske. Popotovanje od Litije do Čateža ima že 24-letno 
tradicijo. Začelo se je kot pobuda za druženje Litijanov in Trebanjcev, 
preraslo pa je v vseslovenski pohod, ki vsako leto privabalja množico ljudi. 
Ob poti so domačini in gostinci obiskovalcem ponujali različno domačo 
kulinarično in vinsko ponudbo, na cilju pa jih je pričakal še bogat kulturni 
in zabavni program.

K. Z.,, Foto. J. A.

skih mažoretah dejavno deluje vseh 15 let. Toliko časa sta v delo vpeti tudi 
Zvonka Pečelin in Jana Šeničar, ki skrbita za organizacijo in delovanje.
Na mažorete so ponosni tudi godbeniki. »V našem društvu imamo eno 
najboljših mažoretnih skupin v Sloveniji, ki dosega vrhunske rezultate na 
državnih in evropskih prvenstvih. Ob sebi bi jih rade videle mnoge godbe,« 
je povedal sedanji predsednik godbe Borut Kolenc.

Ž. Z.

Dogodki

Za dan zborovskega petja nagrada 
tudi Strunam in Stanetu Pečku
Za letošnji dan zborovskega petja je na Konzervatoriju za glasbo in balet v 
Ljubljani potekal zaključni koncert Sozvočenja 2010. Tekmovalni koncerti 
Sozvočenj so potekali na regijskem nivoju, kjer so člani strokovne žirije 
izbrali zbore ali skupine za sklepni koncert. Hkrati so na tem koncertu 
podelili nagrade perspektivnim zasedbam za enodnevne intenzivne vaje z 
zborovodjo ali vokalnim pedagogom po njihovi izbiri. Med prejemniki te 
nagrade je bil mešani pevski zbor Strune KUD Marija Kmetova Šentlo-
vrenc pod vodstvom Katje Jarm. Na sklepnem koncertu so podelili tudi 
nagrade zasedbam za nakup zborovske notne literature, zgoščenk... ter  
priznanja zborovodjem za dobro izbiro sporeda na izbrano temo. Med sle-
dnjimi izbranimi zborovodji je bil tudi Stane Peček, ki je prejel posebno 
priznanje za program Bolečine ljubezni, ki so ga izvajale članice ženskega 
pevskega zbora Zimzelen KUD Svoboda Mirna v Krškem ob plesni upri-
zoritvi plesalke Urše Vidmar in koreografiji Janeza Mejača. 
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Miklavževanje v KD Trebnje
V dveh predstavah se je v nedeljo, 5. decembra, v Kulturnem domu Trebnje 
zbralo skoraj 300 otrok skupaj s svojimi starši. Prisluhnili so prisrčni igrici, 
ki jo je skupaj z mladimi igralci pripravila ga. Zdenka Candellari. Niso 
pa manjkali niti parkeljni in ostali Miklavževi spremljevalci, ki so prvemu 
decembrskemu dobrotniku pomagali razdeljevati darila.

Župnijska Karitas Trebnje
Foto: D. Nahtigal

Pet nepozabnih let
Folklorna skupina Nasmeh, ki deluje v okviru Univerze za tretje življenj-
sko obdobje Trebnje, praznuje letos peto obletnico svojega delovanja. 
Nastala je iz želje po plesu in spoznavanju folklornih korakov.
Skupina, ki ima za seboj že več kot 40 nastopov tako po Sloveniji kot 
izven nje, šteje danes 18 deklet. Delujejo pod budnim očesom mentorja 
Marjana Podobnikarja, ki je bil ob prvem srečanju s svojimi plesalkami 
presenečen, saj »so bile same dame«. Kljub temu se naloge ni ustrašil in 
z njimi nadaljuje še danes.
Na harmoniki jih spremlja Janez Bukovec. Pri petju jim je veliko po-
magala Nina Kocjan, nekajkrat je na pomoč priskočila Slavka Kukman, 
zdaj pa pevski del vodi Sonja Nahtigal. Za nošo je poskrbela članica 
Marija Tratar. 
»Preživele smo pet lepih, nepozabnih let, s stiki in dotiki v plesu so se 
stkale pristne prijateljske vezi. To je čas nepozabnih trenutkov in upamo, 
da jih bo v prihodnje še nekaj,« je povedala Slavka Rajer. »Na vseh nasto-
pih, na vajah, na druženjih ob rojstnih dnevih nas spremljajo pozitivna 
energija, dobra volja in veselje do življenja. Ne glede na leta se počutimo 
mlade in srečne. In to je tisto bistveno, kar nas druži in bogati naše ži-
vljenje v tretjem življenjskem obdobju,« pa je izpostavila Ana Lavrih.

Ž. Z.

Srečanje upokojencev
Upokojenci Trima in Tindeja so se tudi letos zbrali na tradicionalnem 
prednovoletnem srečanju. Tokrat v jedilnici Trima v Trebnjem. Povedali 
so, da so se počutili lepo, ker so bili spet v domačem okolju. 
Glavna direktorica Tatjana Fink, MBA, jim je predstavila pomembnejše 
dogodke letošnjega poslovnega leta. V nadaljevanju so naši bivši sode-
lavci obujali spomine in prijetno klepetali. Ob obljubi, da se prihodnje 
leto ponovno srečajo, so si medsebojno zaželeli veliko sreče, uspehov in 
predvsem zdravja.

Taborniki Rodu Mirne reke 
delujejo s polno paro
Septembra smo taborniki začeli z rednim propagandnim taborom, ki se 
ga je udeležilo precejšnje število novih in starih članov s starši. Odpravili  
smo se peš po idilični jesenski naravi v Škrjanče na kostanjev piknik, poleg 
kostanja smo pekli še hrenovke in se igrali različne igre.
Oktober je bil še posebno zanimiv, saj smo šli na obisk v PGD Mirna v 
sklopu meseca požarne varnosti. Razkazali so nam tovornjak in nas pope-
ljali z njim. Čakala nas je tudi zanimiva preizkušnja v lokostrelstvu – Zlata 
puščica, kjer smo odnesli zelo dobre posamične uvrstitve, ekipno pa smo 
dosegli prvo mesto.  
November pa je bil v znamenju  ogleda slovenskega taborniškega filma Mi 
gremo po svoje v Planetu  Tuš Novo mesto. Konec meseca pa smo se tri 
tabornice udeležile še prvega srečanja udeležencev za na Jamboree 2011 
Švedska. 
V decembru pa nas čaka čajanka in podelitev rutic. Prinesli bomo Luč miru 
na Mirno.
Taborniški pozdrav,
Z NARAVO K BOLJŠEMU ČLOVEKU!

Dogodki
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»Če nekaj delaš rad, hitro mine«
Članice Godalnega tria Viva, ki ga sestavljajo Manca Žnidaršič in Urška 
Prevolšek na violini ter Maja Žnidaršič na violončelu, beležijo letos deset 
let skupnega ustvarjanja. Skupina je nastala na pobudo mentorice Galine 
Golodnikove, od leta 2005 pa deluje samostojno. 
Največja čast jih je doletela leta 2008, ko so igrale na sprejemu britanske 
kraljice Elizabete II., ki ga je ob njenem obisku Slovenije pripravil bri-
tanski veleposlanik, Tim Simmons. Sicer pa med svoje največje uspehe 
štejejo zlato priznanje na regijskem tekmovanju in bronasto plaketo na 
državnem tekmovanju iz leta 2002 ter prvo zgoščenko. 
Sestavi, kot je godalni trio Viva, so redki. Dekleta večinoma igrajo pri-
redbe, ki jih napišeta Manca in Maja. Nastopajo na porokah, dogodkih, 
prireditvah, koncertih, srečanjih in še marsikje, saj se rade odzovejo po-
vabilom. Vadijo vsaj enkrat tedensko, po potrebi pa tudi večkrat. Dolgo-
ročnih načrtov trenutno nimajo, a glede na to, da igrajo skupaj že celih 
deset let, razmišljajo, o novi zgoščenki. 
Dekleta so se sicer že zelo zgodaj začela ukvarjati z glasbo, deset let 
skupnega ustvarjanja pa jim je minilo hitro. »Presenečene smo, da je že 
toliko časa minilo. Ponosne smo, da že toliko časa igramo skupaj,« je po-
vedala Manca. »Upam, da bomo še nekaj časa ostale skupaj, ker je vsem 
trem igranje v veselje,« je izpostavila Urška. »Če nekaj delaš rad, hitro 
mine. V tem času smo doživele zelo veliko lepih trenutkov. Mislim, da 
bomo še kar vztrajale,« je dodala Maja. 

Ž. Z.

Večer z vremenarjem  
Andrejem Velkavrhom
Za zaključek leta 2010 smo v Knjižnico Pavla Golie Trebnje povabili 
vremenoslovca Andreja Velkavrha. 37 obiskovalcem strokovnega večera 
je opisal, kako nastajata vreme in vremenska napoved. Poudaril je, da 
je meteorologija zelo kompleksna veda, ki vključuje delo tako meteoro-
logov, fizikov in tudi računalničarjev, saj je v zadnjem času tudi na tem 
področju viden velik tehnološki napredek in vse več dela temelji na ra-
čunalniških izračunih. Na začetku je predstavil načine pridobivanja po-
datkov o vremenu in poudaril, kako pomembno je, da so podatki na vseh 
vremenskih postajah pridobljeni na enak način in pod istimi pogoji, saj 
jih le tako lahko primerjajo med seboj. Predstavil je tudi meteorološke 
modele, s pomočjo katerih računalniško pridobivajo vremenske podat-
ke. S pomočjo modelov lahko merijo zelo različne vremenske spremen-
ljivke. Pokazal je precej praktičnih primerov meritev, predstavil način 
obdelave podatkov in povedal, kaj le-ti pomenijo. Včasih so več odloči-
tev sprejemali meteorologi, danes pa njihovo delo temelji na računalni-
škem programiranju. Ker so posamezni modeli pri merjenju določenih 
segmentov še vedno pomanjkljivi, lahko pride do napačne vremenske 
napovedi. Glede na izkušnje meteorologi modele prilagajajo, da bi bile 
napovedi vremena kar najbolj natančne. Nikoli pa napoved ne bo 100 % 
točna. Spoznali smo vrste oblakov, izvedeli, kako in v kakšnih razmerah 
nastanejo neurje, toča, megla … Dolgoročne napovedi vremenoslovci 
sicer delajo, vendar so to povprečne vrednosti temperature, ki pa nam o 
vremenu za točno določeno obdobje ne povedo veliko. 
Predavanje je bilo poučno in strokovno, sledil je zanimiv pogovor obi-
skovalcev z gostom, ki je prijazno odgovarjal na vsa zastavljena vpra-
šanja. 

Irena Zadel
Knjižnica Pavla Golie Trebnje

RČZ Petra Pavla Glavarja ima 
svoj prapor
V soboto, 2. oktobra 2010, je Regijska čebelarska zveza (RČZ) Petra Pavla 
Glavarja razvila svoj prapor. Slovesnosti v Dolenjskih Toplicah se je udele-
žilo mnogo praporščakov s čebelarskimi prapori iz vse Slovenije in ostalih 
ljubiteljev čebelarstva.
Zbrane je nagovoril predsednik Čebelarskega društva Trebnje Anton Ko-
želj, ki je prapor tudi razvil. 
Glavni boter in varuh prapora je Grm Novo mesto – Center biotehnike in 
turizma. Naši prošnji za donatorstvo se je odzvalo veliko županov v regiji. 
Nekateri so trak tudi sami pripeli. Posebno pozornost in aplavz si je pri-
služil župan Ivančne Gorice Jernej Lampret, ki je ganljivo opisal čebele in 
njihovo delo. 
Župana občine Trebnje Alojzija Kastelica pa smo pogrešali. 

Lojze Planinšek, član ČD Trebnje

Vabimo vas na tradicionalni 
Božični koncert, ki bo 25. decembra 
ob 18. uri v trebanjski župnijski cerkvi 
Marije Vnebovzete. 
Z nami bo tudi letos Občinski pihalni orkester 
in  pevski zbori in skupine iz domačega okolja.

Naj bo praznični večer še bolj prazničen, 
zato ga preživimo skupaj!

BOŽIČNI KONCERT

Z Božičkom v čarobnem gozdu
V četrtek, 23. decembra 2010, od 10. ure dalje bodo v mestnem parku 
v Trebnjem različni udeleženci, ki se bodo prijavili za krasitev jelke na 
podlagi razpisa organizatorja JSKD OI Trebnje, krasili pripravljene jel-
ke, ki si jih bo nato ogledal Božiček in udeležence ter njihove ustvarjalne 
roke tudi nagradil. Hkrati bo potekal še zabavni animacijski program, 
tako da bo res pravo vzdušje in razlog, da se dobimo v parku. 

M. F.

Dogodki / kultura
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Občinski pihalni orkester Trebnje

in Trebanjske mažorete vas vabijo 

na novoletni koncert
v ponedeljek, 27. decembra 2010, ob 18. uri v 
športni dvorani Osnovne šole Trebnje.

Gost in voditelj prireditve bo igralec in stand up komik Ranko Babić.

Vstopnina: predprodaja 6 EUR (Papirnica Pingo Trebnje), na dan kon-
certa 7 EUR, otroci do 10. leta 2 EUR.

Članice in člani Občinskega pihalnega orkestra Trebnje in 
Trebanjskih mažoret vam želimo vesel božič in srečno novo 
leto.

Pesem nas druži
V Velikem Gabru se že vrsto let prizadevajo za tradicionalno prireditev 
Pesem nas druži. Letos je bila že 17. po vrsti in je potekala v telovadnici OŠ 
Veliki Gaber z bogatim programom, ki so ga pripravile domače skupine: 
ženski pevski zbor KUD dr. Petra Držaja Veliki Gaber kot organizatorice 
prireditve, glasbena skupina Zvezdice, mladinski pevski zbor OŠ Veliki 
Gaber, vsi trije pod vodstvom Fani Anžlovar, gostje Mala Langa in dram-
ska skupina PLIN s Čateža ter povezovalec Matej Mlakar. Prireditev je 
bogatila tudi izvrstna scena izpod rok likovne pedagoginje Vide Ceglar. 
Zelo veliko dela in prizadevanj je potrebno vložiti v prireditev tako organi-
zatorja kot izvajalcev oz. nastopajočih. Obiskovalci se največkrat nevidne-
ga dela, brez katerega prireditev ne bi bilo, ne zavedajo in mogoče nimajo 
pravega odnosa do posamezne prireditve in do prirediteljev. Niti tega, da 
je največja sreča, zadovoljstvo ali celo nagrada za amaterske ljubiteljske 

Prazniki
Zadišalo je po snegu,
okna, jelke se krase,
lučk število neprešteto,
po vsej zemlji se prižge.

K svetlim zvezdam, Rimski cesti,
k vsem planetom teh nebes,
sij prevelik svetle Zemlje,
nam zastrl je pogled.

Kam nas vodi to razkošje,
človek, kje je tvoj razum?
Onesnažil boš vesolje,
življenju-sebi-ugasnil luč!

Ni dovolj adventni venček,
tak iz smrečja narejen,

na njem drobne štiri svečke,
naravne, suhe rožice?

Kje je tista sveža jelka,
kjer piškoti z vej vise,
spodaj skromne, majhne jasli,
domačnosti  je v njih srce.

Je pravi še pomen božiča,
ko družina strne krog?
Novo leto pa nas zbliža
z iskrenim stiskom naših rok.

Prazniki so že pred vrati,
preživimo jih lepo,
v zdravju, sreči in veselju,
naj vsakomur žari oko!

Ivana Kovačič

ustvarjalce polna dvorana, česar organizatorji v Velikem Gabru tokrat niso 
doživeli.  

M. F.

Strune vabimo na Božični koncert

Tudi letos pripravljamo Božični koncert, ki bo 25.12.2010 ob 18. uri v 
župnijski cerkvi v Šentlovrencu. V goste smo povabili Cerkveni otroški 
zborček iz Šentlovrenca pod vodstvom Jane Smolič. 

Razstava spominkov
Na Jurjevi domačiji je že četrto leto zapored na ogled razstava spominkov z 
naslovom Spomin iz ... Letošnje novosti so spominki za dom. »Med njimi 
so hišni duhci, ki se jih obesi nad mizo in poveže z vrati. Ptiček se dviga in 
spušča glede na to, koliko ljudi pride v hišo,« je pojasnila Alenka Lamov-
šek, upravljavka domačije. Nov spominek je tudi strgalo. »Ko pripravljamo 
testo za kruh na leseni podlagi, se nam testo prime. Ponavadi ga z nožem 
strgamo stran, a so naši partnerji ponavadi jezni, ker se s tem noži krhajo. 
Včasih so poznali dober pripomoček, to je strgalo,« je pojasnila in dodala, 
da sta novosti tudi predpasnik in ruta. Razstava, ki bo na ogled do sredine 
februarja, sicer vključuje 74 različnih spominkov.

Ž. Z.

Kultura
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Trebanjski oktet in njihovih 30 
let delovanja
Dan po prazniku ta veseli dan kulture si je Trebanjski oktet izbral za pra-
znovanje 30 let neprekinjenega  delovanja. V goste so povabili Oktet Ško-
fije, Rudarski oktet in moški pevski zbor Tabor Cerknica. Za častitljivi 
jubilej so člani okteta izdali tudi novo (že tretjo) zgoščenko, tokrat samih 
ljudskih in ponarodelih pesmi. 
Tudi jubilejni koncert je bil v stilu ljudskih in ponarodelih pesmi, katerega 
rdečo nit je tudi ta večer imel v rokah Slavko Podboj, ki je edini član, ki v 
oktetu prepeva od vsega začetka in je tudi predsednik društva. 
Sicer se je članstvo v oktetu kar precej menjalo iz različnih vzrokov. Sedanja 
zasedba pod umetniškim vodstvom Staneta Cvelbarja je še mlada in jim že-
limo, da bodo čim bolj vzdržljivi, da bo petje Trebanjskega okteta bogatilo 
prireditve tudi v naslednjem desetletju. 

M. F.

Zvest križanemu
Kulturno društvo Trebnje in Župnijski urad Trebnje sta 26. 11. 2010 v 
Baragovi dvorani Trebnje organizirala dobro obiskano predstavitev nove 
knjige o mučencu Lojzetu Grozdetu avtorice Milanke Dragar. Poleg av-
torice sta pri predstavitvi te obsežne, preko 500 strani debele dokumen-
tarne knjige sodelovala tudi dr. Tamara Griesser Pečar in postulator mag. 
Igor Luzar. Avtorica je povedala, kako je odkrivala Lojzetovo življenjsko 
pot, razpeto med Dolenjsko in Ljubljano, zbirala informacije, in v knjigo 
vključila, kar je podprto z viri in dokumenti. Zgodovinarka dr. Tamara 
Griesser Pečar je okoliščine Grozdetove smrti postavila v širši kontekst 2. 
svetovne vojne. Postulator mag. Igor Luzar pa je ob konkretnem primeru 
Grozdetove beatifikacije predstavil, kako poteka tak proces v Cerkvi.
Kulturni program je oblikovala GŠ Trebnje. Sodelovali sta odlični voka-
listki Tina Uhan in Iris Bečaj, njuna mentorica je prof. Barbara Lotrič, 
ob klavirju pa ju je spremljal prof. Peter Zoltan. 
Kljub slabemu vremenu se je Baragova dvorana kar napolnila,  prisoten 
je bil tudi župan Alojzij Kastelic in oba podžupana, Marjan Pavlin in 
Jože Povšič. Bil je bogat kulturni večer, na katerem so z vprašanji in 
svojimi izkušnjami sodelovali tudi obiskovalci.
Hkrati vas vabimo na Grozdetov pohod, ki bo ob obletnici njegove smr-
ti, 1. 1. 2011, s pričetkom ob 14.30 v mirnski župnijski cerkvi.

Ivanka Višček, 
foto: Jože Povšič

Spremembe potrebujemo!
Ali je še v kateri državi na svetu tako kot pri nas, ko poslanci za vsako 
malenkost razpisujejo referendume? Ali se zavedajo, da na ta način prav 
lahkotno zapravljajo težko prigaran davkoplačevalski denar? 
Če mislijo, da se bodo z referendumi izognili odgovornosti zaradi svoje 
nesposobnosti, se prav motijo. S tem samo kažejo, da si visokih plač sploh 
ne zaslužijo, saj moramo očitno državljani opravljati njihovo delo.
Samo, če gre za njihov žep, se pa znajo hitro in enotno odločiti. Pred časom 
je bila v Državnem zboru razprava o poslancih županih. 
Očitno je županska funkcija zelo donosna, saj ni bil nihče proti takemu se-
denju na dveh stolčkih. S tem so se strinjali tudi poslanci SD, kar je čudno, 
saj se stranka zavzema za poštenost, pravičnost in transparentnost. Pokaza-
li so, da pohlepnost ne pozna razlike med politično desnico in levico. In kaj 
pravi predsednik SD in predsednik vlade na vse to? Nič. Brez vsake kritike, 
zato ni čudno, da levica izgublja zaupanje.
Finančna kriza ne popušča, vlada nas, državljane, poziva, da moramo var-
čevati. Naj vlada in poslanci začnejo najprej pri sebi! 
Njihova nesposobnost je odločno predraga! Nobene škode ne bi bilo, če bi 
njihovo število kar prepolovili, saj posnetki iz Državnega zbora kažejo, da 
jih še toliko ne sodeluje v razpravah. Tako bi se dalo veliko prihraniti. 
Tudi vlada bi lahko skrčila svoja ministrstva in službe ter tako pokazala, da 
z varčevanjem tudi država resno misli. 
Razmere v današnjem času zahtevajo korajžo in ne cincanja in neodločno-
sti, kot jo vidimo pri poslancih. Spremembe potrebujemo in to brez oma-
hovanja.

Ivan Urbančič

Sveti Miklavž, Božiček,  
dedek Mraz
Kdo so ti trije možje, vemo najbrž vsi, otroci in odrasli. Pričakovanja, ki jih 
ti dobrotniki budijo, so nemalokrat grenka kepa skrbi, posebno za starše, ki 
nimajo dela, so na čakanju ali svojo težko zasluženo plačo čakajo več mese-
cev. Tudi če plače so, so nekatere komaj zadostne za plačilo položnic ter za 
vse tiste nujne stvari, ki jih rabimo za preživetje.
Otroci težko razumejo, da so njihova pisma prošenj le delno izpolnjena in 
se tolažijo, če ni prinesel Miklavž, bo morda pustil Božiček ali dedek Mraz. 
Mesec dni sanj in pričakovanj, ki so ga nekateri poimenovali kar Veseli 
december, a je za starše, mlade šolajoče, stare in osamljene, nevesel, trpek 
zaradi vsega, kar doživljamo.  
V starih romanih in povestih lahko beremo, kako je bilo včasih. Le tu in 
tam kakšen bogataš ali plemstvo, vedno je bilo nekaj tistih, ki so imeli malo 
več, toda tako velikih razlik kot so sedaj, ni bilo. A vseeno nas misli napaja-
jo z nostalgijo po tistih časih. Imeli smo možnosti postavljati si cilje, vedno 
smo gradili na tem, da bo boljše, ljudje so imeli možnost delati, graditi hiše, 
družini privoščiti počitnice, otrokom ponuditi izobrazbo. 
Vse to je sedaj močno okrnjeno, vrh nad povprečjem je vedno višji, toda le 
za nekatere. 
Širom domovine, povsod se bo razvleklo na kilometre lučk, ki bodo s svojo 
odsevnostjo še globlje zarezale v človeško bolečino, spraševali se bodo, za-
kaj je toliko ljudi pahnjenih na obrobje dostojanstva in zmožnosti, ponuditi 
družini lep božični večer in na silvestrovo brez grenke tesnobe nazdraviti 
novemu letu. V obeh večerih bo v mnogih družinah gostoval strah pred 
prihodnostjo. 
Mogoče pa bi naši vodilni politiki, poslanci, svetniki. župani, menedžerji 
našli nekaj evrov, ki jih niso dali za bleščeče okrasje, in bi s tem denarjem 
obdarovali tiste, ki so tega zelo potrebni.  Mnogi ne govorijo glasno, da 
jih življenje pritiska k tlom, vsi niti ne prosijo, ker jih je sram, čutijo pa se 
opeharjene, ker so pridni, pripravljeni delati, pa nimajo kje. Vzeta jim je 
možnost, da bi sami poskrbeli za luč, ki bi grela njihove družine in razsve-
tljevala njihovo osebno vnemo.
Vsi skupaj bi lahko storili marsikaj, da bi na sveti večer in silvestrovo ne bilo 
toliko grenkobe, da v mislih ne bi bilo težkih skrbi. Mnogi bi lahko prispe-
vali in tako dokazali, da tisti, ki so na robu, v zagati, niso sami. 
Taka luč bi osvetlila tudi naše moralne vrednote in osvetlila tudi besedi 
DOBROTA, VZAJEMNOST. Take poteze bi vrnile ljudem zaupanje in 
dostojanstvo, kar bi bilo najlepše darilo za vse, ki želijo delati in ustvarjati 
sami.

Pavlina Hrovat

Kultura / razno
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Uspešno 2010, srečno 2011!
Zadovoljni smo, da aktivno sodelujemo pri hitrem razvoju občine Treb-
nje in skupaj s kolegi podpiramo vse, kar je dobro za večino ljudi. Za ob-
čino Trebnje se izteka uspešno leto 2010. Ozrimo se nazaj in poglejmo, 
kaj vse je bilo zgrajeno! Lahko bi bilo še boljše, če bi svetniki opozicije 
dojeli, da so jih ljudje izvolili zato, da delajo za javno dobro. Cilje dose-
žemo samo z delom, znanjem, odgovornostjo in voljo, nikakor pa ne s 
političnim zaviranjem v opoziciji! 

Novi občini Mirna želimo srečno pot! Zadovoljni in veseli smo tudi, da 
je medijski prostor v občini Trebnje bolj uravnotežen, saj ste bralci lepo 
sprejeli glasilo GLAS Trebnje, na www.joze-povsic.com
Želimo vam veseli december, lepe praznike, blagoslovljen božič in sreč-
no novo leto!

Jože Povšič, predsednik

Občinske politične stranke

Občinski odbor SDS  Trebnje
V decembru je izrečenih mnogo dobrih želja in lepih misli. V zadnjem 
mesecu naredimo pregled in analizo celega leta, ki se izteka. Skozi celo 
leto so potekali postopki o novih občinah, zato pozdravljamo težko pri-
čakovano odločitev Ustavnega sodišča RS, ki je 6. 12. 2010, na dan sv. 
Miklavža, javnosti sporočilo svoj »ZA« ustanovitev novih občin Mirne 
in Ankarana. Pričakujemo, da bomo v Trebnjem in na Mirni imeli vo-
litve spomladi.

Vsem vam in vašim dragim želimo vesele božične praznike, mir v srcu 
in nasmeh na obrazu; čestitke ob 26. decembru, dnevu samostojnosti 
in enotnosti; novo leto 2010 pa naj prinese veliko dobre volje, iskrenih 
prijateljev, zdravja, osebne sreče in obilo uspehov!

Občinski odbor SDS Trebnje
Nada Pepelnak, predsednica

Ob božičnih praznikih Vam, spoštovane občanke in občani, 
želimo obilo skrivnostnega pričakovanja, miru in blagoslova, 

v prihajajočem letu 2011 pa veliko zdravja in osebnega 
zadovoljstva.  Hvala za vašo podporo v letu 2010.

 
Naše iskrene čestitke tudi ob 20. obletnici 

samostojnosti in enotnosti.
Če pred dvajsetimi leti ne bi tako enotno in odločno zahtevali 

svoje države, je še danes ne bi imeli. Bodimo ponosni na to! 
 

OO NSi Trebnje

»VESELJE, RADOST, SREČO 

VAM ŽELIMO!«

(S.&V. Avsenik)

Društvo za razvoj in oživitev Trebnjega, Vam želi blagoslovljen in 
doživet Božič.

Zdravja, sreče, ljubezni, iskrenih prijateljev, veselja, uspehov, prijetnih 
in nepozabnih doživetij polno leto, ki prihaja!

Demokratična stranka dela 

in solidarnosti 

želi vsem 

prijetne in vesele božične praznike 

in 

zdravo, srečno in prijaznejše 

novo leto 2011.
 

Predsednik stranke: mag. Franc Žnidaršič
Predsednik Občinskega odbora: Brane Žagar
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Iz državnega  zbora
Končno je Ustavno sodišče sprejelo odločitev o novih občinah. Drugačne 
odločitve ni bilo pričakovati, glede na dosedanje. Upam, da bo Državni 
zbor čim prej opravil naloženo spremembo zakona o ustanovitvi občin in 
predsednik DZ razpisal volitve novih občinskih svetov in županov. Vse to 
dodatno delo bi morali zaračunati tistim poslancem, ki nočejo razumeti 
bistva lokalne samouprave. Čestitam Mirnčanom za vztrajnost. Prepričan 
sem, da boste dokazali, kako je potrebna samostojna občina. Upam, da 
boste izvolili v organe občine prave ljudi in razvojno  hitro napredovali. 
Z referendumom o zakonu o RTV je vlada dobila hladen tuš. Upam, 
da se zaveda kakšno podporo uživa pri ljudeh. Posledice gospodarskih 
razmer se bodo kmalu poznale tudi na drugih področjih. Zmanjkovalo 
bo denarja tudi za socialo, zdravstvo in pokojnine, kljub nenormalnem 
zadolževanju vlade. Rešitev je v novih delovnih mestih, predvsem za 
mlade. Prihodnje leto bo verjetno še težje, vendar moramo nanj gledati 
z optimizmom. 
Leto se izteka,pred nami so najlepši prazniki. Želim vam lepe Božične 
praznike in vse dobro v novem letu 2011

Zvonko Lah, poslanec SDS v DZ

Novo predsedstvo
V soboto, 27. 11. 2010, je vodenje občinskega odbora SLS v Trebnjem 
prevzel dr. Jože Korbar iz Trebnjega. Za podpredsednika sta bila izvo-
ljena Marjana Kužnik in Anton Strah. Dr. Jože Korbar (46 let) je doktor 
kemijskih znanosti z več kot 20 let izkušenj v gospodarstvu (Akripol, 
Krka). Nekoč je bil aktiven v občinskem pihalnem orkestru, sedaj kot 
pevec okteta Lipa. Naš kandidat za župana je Silvester Prpar, diplomi-
rani ekonomist, vodja komerciale v KZ Trebnje, z dolgoletnimi izku-
šnjami v gospodarstvu. 

V SLS se zavzemamo za tiste projekte, ki občini omogočajo vsestranski 
razvoj in občanom boljšo kakovost življenja. V delo stranke se vključuje 
veliko novih sodelavcev, ki imajo izobrazbo, znanje in izkušnje v gospo-
darstvu in v javni upravi. 

Občinski odbor SLS TrebnjeNada Pepelnak, predsednica

Občinske politične stranke / napovedi

Napovednik prireditev
Datum in ura Prireditev Lokacija
20.12.2010
13:00 – 16:00

Svetovalna točka – zaposlitveni kotiček
Center vseživljenjskega učenja

Knjižnica Trebnje

20.12.2010
17:00

Ura pravljic s Stašo Tajano Grgovič Knjižnica Trebnje

21.12.2010
16:00 in 17:30

Obisk Dedka Mraza v KS Mirna Kulturni dom Mirna

21.12.2010
17:00

Ura pravljic s Stašo Tajano Grgovič Knjižnica Mirna

21.12.2010
18:00

Obisk Božička s predstavo »Kako je 
nastal sneg«

Mercator center 
Trebnje

23.12.2010
15:30

Obisk Dedka Mraza v KS Sela 
pri Šumberku

Gasilski dom Sela pri 
Šumberku

23.12.2010
17:30

Obisk Dedka Mraza v 
KS Veliki Gaber

Kulturni dom Veliki 
Gaber

23.12.2010
19:30

Praznični večer Avsenikove glasbe Dvorana OŠ Trebnje

24.12.2010
8:00 - 12:00

Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje

25.12.2010
18:00

Božični koncert KD Trebnje Cerkev Marijinega vne-
bovzetja v Trebnjem

25.12.2010
18:00

Božični koncert Župnijska cerkev 
v Šentlovrencu

26.12.2010
11:00

Obisk Dedka Mraza v KS Dobrnič, 
KS Knežja vas in KS Svetinja

Kulturni dom Dobrnič

26.12.2010
14:00

KS Dolenja Nemška vas Športna dvorana PŠ 
Dolenja Nemška vas

26.12.2010 Božični koncert KUD Matija Tomc Cerkev Mirna

26.12.2010
16:00

Božični koncert Cerkev Janeza Krstnika 
Sela pri Šumberku

27.12.2010
13:00 – 16:00

Svetovalna točka – zaposlitveni kotiček
Center vseživljenjskega učenja

Knjižnica Trebnje

27.12.2010
15:30

Obisk Dedka Mraza v KS Šentlovrenc 
in KS Čatež

Kulturni dom Šentlo-
vrenc

27.12.2010
17:30

Obisk Dedka Mraza v KS Velika Loka 
in Štefan

Kulturni dom Velika 
Loka

27.12.2010
18:00

Obisk Dedka Mraza in zabava 
s prijateljem Lumpijem

Mercator center 
Trebnje

27.12.2010
18:00

Novoletni koncert OPO Trebnje Dvorana OŠ Trebnje

28.12.2010
 16:00

Obisk Dedka Mraza v KS Trebnje 
in KS Račje selo

Športna dvorana OŠ 
Trebnje

28.12.2010
19:00

Božično – novoletni koncert Občinske-
ga pihalnega orkestra Sv. Rupert

Športna dvorana Mirna

31.12.2010
8:00 – 12:00

Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje

1.1.2011
19:00

Potrjenka v Galaksiji Trebnje 
Rezervacije na: 07 30 45 933, 
07 30 45 934, 041 726 459

Galaksija Trebnje

13.1.2011
17:00

Ribič Pepe – abonmajska predstava 
za otroke

Kulturni dom Trebnje

Prireditelji si pridržujejo pravico do sprememb.
Drsališče pred Mercator centrom Trebnje bo odprto vsak dan od 4.12.2010 
do 4.1.2011 od 10:00 do 20:00.
V Galeriji likovnih samorastnikov si lahko ogledate začasno razstavo Hr-
vaška naiva od ponedeljka do petka od 10:00 do 12:00 in od 15:00 do 18:00 
ter ob sobotah od 10:00 do 12:00. 
Vsi petki in sobote v decembru glasba v živo v Galaksiji Trebnje (silvestro-
vanja in novoletne zabave). 
Za prejemanje tedenskega Napovednika dogodkov v občini Trebnje pošljite 
e-mail: OBVEŠČANJE na tic@trebnje.si. INFO: TIC Trebnje, 07 34 81 
128, tic@trebnje.si.

Obvestilo ZB za vrednote NOB
11. januarja 2011 je organiziran prevoz na proslavo v Dražgoše.
Rok prijave: 10 dni pred proslavo.
Izvajalec: Zupanc Ivan, predsednik KO ZB za vrednote NOB Mirna 
zbira prijave na tel. 07 30 47 374 in 040 607 782.
Lepo povabljeni!

P. H.

Bliža se najlepši čas v letu. Čas, namenjen 
družini, prijateljstvu, vsem, ki so nam blizu. 
Želimo vam zdravo in uspešno leto 2011. 

LDS Trebnje
predsednik Brane Veselič
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Srce je omagalo
tvoj dih je zastal,

a spomin nate 
bo večno ostal. 

Zahvala
V 76. letu starosti nas je za vedno zapustil naš dragi mož, oče, 

stari ata, brat, stric, svak in tast 

Jože Kek starejši
 iz Luže 16,  Dobrnič

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
vaščanom in znancem za izrečene besede sožalja, cvetje in sveče ter 

za darovane sv. maše.
Hvala gospodu župniku za lepo opravljen obred in lepe besede, pe-
vcem župnije Dobrnič za zapete žalostinke in izvajalcu Tišine. Hvala 
pogrebni službi Novak (Reber). Posebna zahvala dr. Humarju in dr. 
Kustrovi ter osebju Zdravstvenega doma Trebnje za dolgoletno skrb 
in pomoč ob trenutku slovesa. Iskreno se zahvaljujemo dr. Božičevi 
iz Splošne bolnišnice Novo mesto za skrb in prizadevanje ob njegovi 
bolezni. Hvala PGD Občine za častno spremstvo ter govorniku g. 

Stanetu Gorcu za besede slovesa ter ostalim gasilcem.

Še enkrat hvala vsem, ki ste ga imeli radi, in vsem, ki ste ga v tako 
lepem številu pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

Napovedi in razpisi / šolstvo / zahvale

Obisk dedka Mraza po krajevnih skupnostih 
občine Trebnje v letu  2010

Datum Ura Krajevna skupnost Kje
21.12. TO 16.00

17.30
KS Mirna
KS Mirna

Kulturni dom Mirna

23.12. ČE 17.30 KS Veliki Gaber Kulturni dom Veliki Gaber 
23.12. ČE 15.30 KS Sela pri Šumberku Gasilski dom Sela pri Šumberku
26. 12. NE 11.00 KS Dobrnič, 

Knežja vas, Svetinja
Kulturni dom Dobrnič

26.12. NE 14.00 KS Dolenja Nemška vas Športna dvorana PŠ Dolenja 
Nemška vas

27.12. PO 17.30 KS Velika Loka
in  Štefan

Kulturni dom Velika Loka

27.12. PO 15.30 KS Šentlovrenc
in KS Čatež

Kulturni dom Šentlovrenc

28.12. TO 16.00 KS Trebnje
in KS Račje selo

Športna dvorana OŠ Trebnje

Leto je naokrog in že smo v decembru, v mesecu, ko dobri možje obda-
rujejo. Tudi letos bo Občina Trebnje preko Območne izpostave Javnega 
sklada RS za kulturne dejavnosti Trebnje organizirala obiske dedka Mraza 
za predšolske otroke od 1. do 5. leta starosti ob času in kraju, ki je razviden 
iz tabele. Dedek Mraz bo otrokom razdelil tudi darila s pomočjo Občine 
Trebnje in posameznih krajevnih skupnosti. 

Športna zveza – Center za šport občine Trebnje, 
Gubčeva cesta 23, 8210 Trebnje objavlja

javni razpis za podelitev 
priznanj »športnik leta« v 
občini Trebnje za leto 2010
Priznanja so:

športna nagrada »športnik leta« v občini Trebnje •	
športni znak Trebnjega •	
športna plaketa Trebnjega •	

Predlog za podelitev priznanj je potrebno priložiti na obrazcu, ki ga 
zainteresirani lahko prevzamejo na športni zvezi v Trebnjem, po pred-
hodni najavi na tel. št. 041 653 070, oziroma na spletni strani Občine 
Trebnje www.trebnje.si. 
Predloge je potrebno oddati v času trajanja razpisa, to je najkasneje do 
15. januarja 2011.

Boštjan Kolenc, predsednik ŠZ-CŠOT

Babica pripoveduje
V sredo, 8. 12. 2010, smo se v Vrtcu Sončnica pri OŠ Veliki Gaber zbrali 
otroci in vzgojiteljice skupin. Obiskali so nas predstavniki Društva upoko-
jencev Veliki Gaber.
Skupno srečanje smo poimenovali Babica pripoveduje. Gospa Joži Štrem-
pfelj je kot babica s pletom v udobnem gugalniku otrokom pripovedovala 
o praznikih nekoč. Seznanila jih je, kako so pričakovali Miklavža in s čim 
jih je presenetil. Darila so bila včasih skromna in v peharjih so otroci našli 
suho sadje, orehe, pletene nogavice, pa tudi kakšna palica se je našla.
Za konec smo vsi skupaj zapeli in zaplesali ob harmoniki. Poslovili smo se 
v veselem pričakovanju novega srečanja, ki ga bodo za nas pripravili upo-
kojenci v februarju.

Špela Š. L., vzgojiteljica

Medeni zajtrk
V petek, 19. 11. 2010, so nam čebelarji Čebelarskega društva Trebnje v vrtcu 
pripravili medeni zajtrk. Ob tej priliki so za vse otroke podarili med in zlo-
ženke. Predstavili so pomen in delo čebel, delo čebelarja in zdravilen vpliv 
medu na naše zdravje. Otrokom so nazorno pokazali, kako se med namaže 
na kruh in se prijazno nasmihali ob opazovanju naših otrok, ki so se sladkali 
in oblizovali. Zajtrk je bil za nas posebno doživetje, saj ponavadi ne jemo z 
gospodi v svečanih čebelarskih oblekah, vključno s klobuki. S predsednikom 
Čebelarskega društva Trebnje gospodom Antonom Koželjem se je skupina 
Zajčki dogovorila za ponovno srečanje v decembru, ko bomo organizirali 
delavnico, v kateri bomo spoznali še druge čebelje produkte (čebelji vosek 
…) in iz njih izdelovali sveče. Ob koncu obiska smo se prijaznim čebelarjem 
zahvalili z majhno pozornostjo – čebelico Majo iz volne in lončkom. 
Veselimo se ponovnega srečanja.

Martina Mole, vzgojiteljica
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Ne le, da sreča je 
metulj, sreča je,

da so na svetu taki 
ljudje, kot si bila ti … 

Zahvala
V 78. letu starosti se je od nas poslovila naša draga mama, stara 

mama, prababica, tašča, sestra, teta in prijateljica

Julijana Gabrijel
iz Kriške Rebri,

dolga leta je živela v Trebnjem

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in 
vaščanom Kriške Rebri, Rimske c., Pristave in Škrjanč, kolektivoma 
TEM Čatež in TPV Velika Loka za izrečena sožalja, darovano cvetje, 

sveče in sv. maše. Prisrčna hvala g. župniku Marku za čustveno 
opravljeni pogrebni obred, g. Ivanu Zajcu za ganljive besede slovesa, 

zastavonoši in trobentaču za zaigrane melodije. Vsem skupaj in 
vsakemu posebej iskrena hvala, posebno še tistim, ki ste bili z nami 

v času mamine bolezni, jo obiskovali in z nami delili skrb in sočutje.

Žalujoči: vsi njeni

Glej, zemlja si je vzela, 
kar je njeno.

A kar ni njeno, 
nam ne more vzeti.

In to, kar je neskončno dragoceno,
je večno in nikdar ne more umreti.

                                          S. Makarovič 

Zahvala
V 80. letu starosti nas je zapustil dragi

Alojz Marn
iz Dola pri Trebnjem

Iskrena hvala vsem sorodnikom, vaščanom in prijateljem za izrečena 
sožalja, darovane sveče, cvetje in svete maše. Posebna zahvala dr. med. 

Marti Pančur za dolgoletno zdravstveno oskrbo, patronažni službi, 
posebej ge. Vlasti, Tinetu Megliču, družinama Kolenc z Gomile in 

Meglič iz Lukovka, g. Kotarju za ganljive besede slovesa, kolektivom 
Dana, DSO Trebnje in Porodnišnici Ljubljana – B oddelek, mešanemu 
pevskemu zboru Društva vinogradnikov Čatež, Gasilski zvezi Trebnje, 
Društvu upokojencev Trimo, pogrebni službi Oklešen in g. kaplanu za 
lepo opravljen obred. Iskrena hvala tudi vsem, ki ste ga v tako velikem 
številu pospremili na zadnji poti in ga boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njegovi    

Mirno in spokojno si zaspala,
v večni sen od nas odpotovala.
Naj bo srečno tvoje potovanje

in vračaj se v naše sanje.

Ob boleči izgubi naše drage mame, stare mame, 
prababice in tašče

Marije Golob
rojene Novak, 

iz Mačkovca 12

se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom iz Mačkovca, vaščanom 
Blata, sodelavcem TEM Čatež za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, 

sveče in svete maše. Zahvala g. župniku za lep obred, pevcem, 
pogrebni službi Perpar, izvajalcu Tišine.

Še enkrat vsem iskrena hvala.

Sin Franc in hči Darinka z družinama

Zahvala
V 67. letu starosti nas je nenadoma zapustil naš ljubi sin, 

mož, oče, brat in tast 

Viktor Grmovšek
z Velike Loke

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in 
vaščanom za besede sožalja, cvetje in sveče ter za darovane svete maše. 
Hvala Čebelarskemu društvu Trebnje in PGD Velika Loka za častno 

spremstvo in besede slovesa.
Hvala gospodu župniku za lepo opravljen obred, pogrebni službi Per-
par, izvajalcu Tišine in pevskemu zboru Strune za zapete žalostinke.

Posebna zahvala dr. Humarju iz Zdravstvenega doma Trebnje za 
dolgoletno skrb ter dr. Smodeju iz bolnišnice Novo mesto za izredno 

skrb in prizadevanje ob njegovi zadnji bolezni. Hvala tudi osebju 
urološkega oddelka in intenzivne nege Splošne  bolnišnice Novo 

mesto. 
Še enkrat hvala vsem, ki ste ga imeli radi, in vsem, ki ste ga pospre-

mili na njegovi zadnji poti. Ohranite ga v lepem spominu.

Žalujoči: mama Francka, žena Cvetka, otroci Boris, Peter in Mar-
janca, snaha ter brat in sestre z družinami.

Zahvale



Koncert so prijazno podprli:

8.TRADICIONALNI BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT 
DRUŠTVA ZA RAZVOJ IN OŽIVITEV TREBNJEGA 

PRAZNIČNI VEČER 
AVSENIKOVE GLASBE

PRAZNIČNI VEČER 
AVSENIKOVE GLASBE

na večer 20. obletnice plebiscita
 za samostojno Slovenijo

Četrtek, 23. december 2010, ob 19.30 
Športna dvorana OŠ Trebnje

Nastopajoči:

ANSAMBEL SAŠA AVSENIKA
GREGOR AVSENIK
HIŠNI ANSAMBEL AVSENIK
KLEMEN KOŠIR, humorist
KLEMEN LEBEN, harmonika
SKUPINA SESTER TROBEC ŽAGAR
SLOVENSKI OKTET
MEPZ SONCE Ponikva pri Šentjurju
KLUB FRAJTONARIC TOMAŽA PRIMCA 
Trebnje
TREBANJSKE MAŽORETE
OBČINSKI PIHALNI ORKESTER Trebnje

OBČINA 
TREBNJE

zomi

Poklon 
Slavku in Vilku Avseniku

Predprodaja vstopnic: Turistična agencija 
Inter�ash(tel. 07/34-82-222) in papirnica Pingo

»Več o dogodku na strani 06!«
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ob 20. obletnIcI plebIscIta – v trebnjem 
velIkI koncert zahvale bratoma avsenIk

Od svetovne prepoznavnosti – 
do slovenske samostojnosti
Tako bi lahko povzeli vsebino, pomen in zgodovinska dejstva legendarne 
glasbene ustvarjalnosti bratov Avsenik. Njuna glasba je krepila slovensko 
samozavest in pomagala udejanjati slovensko hrepenenje o samobitnosti. V 
slovensko in svetovno glasbeno pokrajino sta zaorala nove brazde in posejala 
zdrava, rodovitna semena, ki bodo rodila še dolgo, ko nas nikjer več ne bo. 
Ansambel Avsenik je najuspešnejša slovenska glasbena zasedba vseh časov 
in vseh žanrov. Imajo svetovni rekord v neprekinjenem koncertiranju preko 
tristo večerov zapored. Izjemna ustvarjalna dvojica, Slavko in Vilko Avse-
nik, sta največkrat predvajana evropska skladatelja, drugi za njima je Johann 
Strauss. S svojo izvirno glasbo sta plemenitila domoljubna čustva Slovencev 
doma, v zamejstvu in po svetu, dostojanstveno sta oznanjala lepote rodne 
dežele širom sveta. Njun prispevek k poglabljanju slovenske narodove za-
vesti v desetletjih po drugi svetovni vojni vse do slovenske osamosvojitve 
je velik in neizmerljiv. Bila sta največja ambasadorja slovenstva doma in na 
tujem, danes njuno delo ambasadorjev Slovenije nadaljuje – njuna glasba.
In posebna milost je, da ta glasba živi; ne le skozi stotisoče glasbenikov ši-
rom zemeljske oble, skozi milijone poslušalcev in skozi tri Slavkove sinove; 
neposredno se nadaljuje v vnuku Sašu Avseniku, ki uspešno stopa po glas-
beni poti dedka Slavka Avsenika. Domovina in tujina sta Ansambel Saša 
Avsenika sprejeli navdušeno. Čutiti je prvinsko veselje in iskreno hvaležnost 
poslušalcev, kot da se na glasbene odre vračata slavna brata. Slavko in Vilko. 
Kot neprekosljivi glasbeni tandem spet poživljeno ustvarjata za ansambel 
Saša Avsenika, Vilko je prevzel tudi mentorstvo nad »mladimi Avseniki«. 
Edinstveno glasbeno zgodbo bratov izpod Robleka v obliki veličastnega 
koncerta postavljamo na oder ob 20. obletnici plebiscita kot srčno zahvalo 
in POKLON SLAVKU IN VILKU AVSENIKU. Od uvodne slovenske 
himne dalje vse do vrhunca večera, Avsenikove himne, bomo podoživljali 
njuno življenjsko pot v sliki in glasbi 30 najlepših Avsenikovih skladb v 
izvedbi 170 odličnih izvajalcev najrazličnejših zasedb iz vse Slovenije. Slav-
nostna prireditev z naslovom »PRAZNIČNI VEČER AVSENIKOVE 
GLASBE« bo na sam večer 20. obletnice plebiscita za samostojno Sloveni-
jo, v četrtek, 23. decembra 2010, ob 19.30 v Športni dvorani OŠ Trebnje. 
Ta posebni dogodek organizira Društvo za razvoj in oživitev Trebnjega 
DROT kot 8. tradicionalni božično-novoletni koncert s številnimi sodelav-
ci iz naše občine in širne Slovenije. Nepozabni plebiscitni večer, na katerem 
pomembno sodelujejo tudi nastopajoči iz občine Trebnje, je velik kulturni 
dogodek in prava promocija naše občine v vseslovenski prostor. Prireditev je 
podprla občina Trebnje in mnoga podjetja, vsem se zahvaljujemo za prijazno 
in zelo potrebno pomoč. Prav tako smo hvaležni celotni družini Avsenik za 
njihovo odprto in ustvarjalno sodelovanje pri zahtevnih pripravah. 
Večer bosta med drugimi sooblikovala najmlajši sin Slavka Avsenika, Gre-
gor Avsenik, virtuoz na kitari in Slavkov vnuk, Gregorjev najstarejši sin, 
Sašo Avsenik z Ansamblom Saša Avsenika. Oba, Gregor in Sašo, sta se 
odzvala našemu povabilu in v ločenem intervjuju zanimivo in iskreno odgo-
varjala na vprašanja o sebi,  o domovini in o Avsenikovi glasbi. Objavljamo 
kratek odlomek, v celoti si lahko oba intervjuja preberete na spletni strani 
DROT – www.drot.org. Dobrodošli, sorojaki, na glasbenem doživetju, ki 
naj bo sporočilni uvod v mir božičnega večera in v praznovanje dneva sa-
mostojnosti in enotnosti. Naj nas večne melodije napolnijo z zaupanjem v 
ustvarjalno in sodelovalno leto 2011.

S kakšnega zornega kota notranje doživljate dejstvo, da ste sin velikega 
Slovenca, ki je slovensko izvirno glasbo postavil na svetovni zemljevid?
Gregor Avsenik: »Vse moje življenje izpolnjuje očetova celostna podoba, s 
katero mi ostaja večplastni vzornik. Glasba je le ena od glavnih vej njegovega 
drevesa življenja. Vzor, ki mi ga daje kot oče, mož, človek, glasbenik, zaveden 
Slovenec ..., je po mojem mnenju pri vsej tej zgodbi prav tako občudov.«

Kaj je tisto v Avsenikovi glasbi, kar Vas je tako nagovorilo, da ste se ji 
docela predali?
Sašo Avsenik: »Vse, od lepih melodij, besedil, izvedbe..., vedno so mi vliva-
le veselje. Zdi se mi, da je tudi ena redkih nepokvarjenih glasb. Ni agresije, 
pomanjkljivo oblečenih deklet, politike, nasprotovanja nečemu ipd. Ravno 
nasprotno, govori o lepih občutkih, veselju in o lepotah naše dežele, ki jih 
vsi včasih pozabimo«.

Maja Kos

Prvi sneg
Konec novembra nas je presenetilo prvo sneženje. Malčki so sneženje za-
čudeno in obenem navdušeno opazovali skozi okno. Nekateri so bili celo 
mnenja, da pada dež. Ker je bila to njihova prva izkušnja s snegom, so se 
v šali vsi razen ene deklice pustili prepričati, da je sneg vroč. Kasneje smo 
seveda skupaj ugotovili, da temu ni tako.
Sneg nam je omogočil, da smo lahko uživali v zimskih radostih.
Hodili smo po celem snegu, se kepali, valjali, kot tudi delali metulje na 
snegu. S skupnimi močmi smo naredili snežaka, ob katerem smo zapeli in 
zarajali. Ves čas nas je spremljala dobra volja in nasmeh na obrazu. 
Lep zimski pozdrav vam pošiljajo malčki iz oddelka Muce.

Darja Keber, vzgojiteljica

Poiščimo drobne biserčke
 v sebi in sočloveku
 in ohranjajmo srečo, 
prijateljstvo, lepoto in iskrenost. 

Vse dobro in uspešno sprejemanje
 kulturnih drobtinic v letu 2011 
vam želijo članice in člani 
kulturnih društev, 
ZKD in JSKD OI Trebnje. 

Zadnja stran

Hvala za vaše sodelovanje v odhajajočem letu 
ter priporočilo za leto, ki prihaja, da bi ga čimbolj 
mirno preživljali, brez težjih pretresov, naravnih 
in drugih nesreč, ki bi ogrožale človeka in njegovo 
premoženje ter bivalno okolje. Naj bo srečno 2011.

 
Gasilska zveza Trebnje 


