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Medobčinska proslava ob slovenskem 
kulturnem prazniku
Letošnja proslava ob slovenskem kulturnem prazniku občin Mokronog-
Trebelno, Šentrupert in Trebnje bo potekala v petek, 4. februarja 2011, 
ob 19. uri v Kulturnem domu Trebnje. 
Slavnostni govornik bo župan Občine Mokronog-Trebelno Anton Ma-
ver, praznični čestitki bosta prispevala  župan Občine Šentrupert Rupert 
Gole in župan Občine Trebnje Alojzij Kastelic.  V kulturnem progra-
mu  bodo po zamisli Staneta Pečka nastopili: Lutkovna skupina Mokre 
tačke iz Mokronoga, Vokalna skupina Cantamus iz Šentruperta, KUD 
Svoboda Mirna – ženski pevski zbor Zimzelen, KUD Marija Kmetova 
Šentlovrenc – mešani pevski zbor Strune, Trebanjski oktet, Trebanjske 
mažorete, pesnica Lara Zupančič, flavtist Boris Bizjak iz Glasbene šole 
Trebnje, baletna plesalka Urša Vidmar ter napovedovalka Petra Krnc.

Napoved: pet odstotna rast
V Trimu smo konec decembra predstavili poslovanje v letu 2010 in na-
povedali okvirne načrte za prihajajoče leto. Prihodek Skupine Trimo bo 
približno na lanskem nivoju. V družbi Trimo smo povečali prodajo za več 
kot 15 odstotkov, prihodek pa bo v primerjavi z lanskim letom nižji za deset 
odstotkov. V letu 2011 načrtujemo pet odstotno rast prihodkov za Skupino 
Trimo. Na področjih prodaje in vodenja projektov krepimo število zaposle-
nih. V tehnološke rešitve smo investirali 5,7 milijona evrov.
»V letu 2011 pričakujemo še zelo velika nihanja pri povpraševanju zaradi 
negotovosti v mednarodnem okolju. Pričakujemo okrepljene dumpinške 
ponudbe. To bo na trg vnašalo velik nered. Računamo lahko z nadalje-
vanjem valutnih tveganj. Obstaja velika verjetnost inflacije in povečevanja 
stroškov financiranja. Ocenjujemo tudi razslojevanje trga; na eni strani vi-
sokokvalitetne proizvode, na drugi pa zaradi cenovne občutljivosti nizko-
cenovne. Države se bodo še naprej zapirale v svoje meje, zato pričakujemo, 
da bo Slovenija po zgledu nekaterih sprejela ukrepe za povečanje investicij. 
Predlagamo, da bi ponovno uvedli olajšave za investicije,« je prihodnost 
ocenila glavna direktorica Tatjana Fink, MBA.

Trimo Trebnje,
Foto: Klemen Razinger

v izvedbi Lada Bizovičarja in režiji Nataše Barbare Gračner. 

Vstopnice bodo v predprodaji v Papirnici Pingo  07 3460 720
 in v pisarni OI ter pol ure pred predstavo. 

INFO: JSKD OI Trebnje, te. 07 348 1250; oi.trebnje@jskd.si

bo v TREBNJEM 12. februarja 
2011, ob 19. uri v Kulturnem domu 
Trebnje. To je uspešnica  za vse 
fotre in mame, bodoče, aktualne 
in ostale ...  
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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, 14. februar 
2011. Prispevki, ki bodo prispeli na uredni-
štvo po tem datumu, bodo objavljeni v kasnej-
ši številki, če bodo še aktualni.

Poskrbimo, da bomo ponosni na svoje sledi 

Pred praznikom slovenske kulture!

Kultura se ne nanaša samo na umetnost, tem-
več tudi na znanost, izobraževanje, industrijo 
in širše gospodarstvo. Kulturne in ustvarjalne 
panoge pomagajo spodbujati raziskave, ra-
zvoj izdelkov in inovativne storitve, trženje 
in komuniciranje, »blagovne znamke mest ali 
občin« ali pa graditev skupnosti. Po mojem je 
veliko podjetij ali organizacij, ki pozabljajo na 
spodbujanje inovativnosti – čisto srečni so, če 
ostajajo pri svojem. In ko pridejo hudi časi, 
so žrtve ravno taka podjetja. Mislim, da bi 
morala podjetja, to seveda velja tudi za vlade, 
spodbuditi svoje osebje k ustvarjalnosti ali pa 
pripeljati ljudi, ki znajo biti ustvarjalni in lah-
ko malo prevetrijo stvari. 
Izziv je, kako pozitivno izkoristiti pozitivne 
učinke, ki jih ustvarja kultura. Če bomo v 
naših strategijah dali prostor ljudem na vseh 
področjih bomo spodbudili ustvarjalnost in 
kreativnost ljudi. Ustvarjalnost je namreč več 
kot kulturni/ustvarjalni sektor in inovativnost 
je več od raziskav in razvoja. 

mag. Igor Teršar, urednik

Začelo se je novo leto in upam, da ste zadovoljni s 
koledarjem občine Trebnje, da ste vsaj mlajši izkori-
stili drsališče in decembrske prireditve.    Počasi se že  
približuje pomlad, čas cvetenja in novega življenja. 
Ta se kaže tako v pokrajini kot tudi v razvoju naših 
krajev. Čeprav …  
V  marsikaterem slovenskem kraju že dalj časa vlada 
malodušje. Ljudje so izgubili stik z drugimi, pred-
vsem pa s seboj in vero v lepši jutri. 
Pravzaprav je tako stanje duha povsem razumljivo. 
Industrijski obrati so drug za drugim začeli zapirati 
svoja vrata, ljudje ostajajo  brez služb. Plače sreč-
nežev, ki so službo obdržali, ne dosegajo niti rasti 
inflacije. Ljudje so zaprti in z njihovih obrazov je 
izginil nasmešek – kot,  da so se vdali v usodo, ki jim 
ga je namenilo življenje  in  jih je  preplavila sivina 
in teža socialnih problemov. 
Kriza nas vse skupaj tišči h tlom, pokojninska reforma je tu, začenja se zdravstvena reforma in vsem nam 
jemljejo pravice. Ta vlada želi omejiti tudi med sosedske pomoči. Delo se je razvrednotilo in izgleda,  da ni 
več vrednota v naši družbi. Tudi kot župan ne pridem praktično do nobenega ministra ali odgovornega za 
posamezno področje. Skratka, sedanja vlada in oblast je izgubila kompas.
V času Janševe vlade je bilo popolnoma drugače, sodelovanje je bilo na visoki ravni, pogovori so tekli dnevno 
o vseh zadevah. 
Vsak ima možnost izbrati. Sreča ne izvira iz okolice, pač pa iz posameznika. Zraste iz zaupanja v svet, v 
prihodnost in predvsem vase.
Ko se obrnemo stran od svojih potencialov ter se začnemo primerjati z drugimi, se rodita jeza in za-
vist, ki zamenjata ponos. Ponos, da si to, kar si, da živiš tam, kjer živiš in da počneš tisto, kar počneš.  
Občina Trebnje  kljub temu dela velike korake naprej, na desetine projektov je končanih in še dokončujemo 
preostale. Gradi se OŠ Dobrnič, te dni bomo dobili gradbeno dovoljenje za vrtec in se bo začel tudi graditi, 
gradimo most v Šentlovrencu. 
Gradimo in obnavljamo vodovode, kanalizacije in čistilne naprave. Dokončujemo novo sodobno avtocesto. Še 
nikoli v trebanjski zgodovini se ni obnavljalo toliko državnih cest kot prav v zadnjih letih in glede na izjemno 
prometno in geografsko lego naše občine imamo veliko priložnost razvoja na vseh področjih. Izkoristimo jo!
Proračun za leto 2011 je pripravljen za javno obravnavo, v katerem je predvideno še veliko novih projektov. 
Upam, da  bodo svetniki opozicije (LDS, SD in Drot) le spoznali,  da je potrebno sprejeti proračun v naj-
krajšem  možnem času.  Županova lista, Nsi,  NDK, SDS in upam tudi SLS, bomo storili vse, da uspešno 
nadaljujemo pot iz prejšnjih let. Hvala vsem dobro mislečim svetnikom.
Zelo je pomembno, da smo ponosni na to, kar smo. Da cenimo tako svoje delo kot tudi delo drugih. Da se zna-
mo veseliti uspehov in ob neuspehih ne popustimo, pač pa se še bolj zagnano oprimemo priložnosti.
Vsaka sled, ki ostane za nami, je odmev koraka. Vsaka pot, ki jo prehodimo, je seštevek naših sledi, zapisanih 
v naše življenje in življenja vseh, ki prečkajo naše poti. 
Sledi  namreč niso zato, da bi se zabrisale v praznino, ampak zato, da se od časa do časa ustavimo in ozremo 
na prehojeno pot. 
Poskrbimo, da bomo na svoje sledi ponosni. 

Vaš župan Alojzij Kastelic

Vse turiste in počitnikarje vabimo na

Sejem Alpe-Adria: Turizem in prosti čas na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani

27. – 29. januarja med 10.00 in 19.00 ter 30. januarja med 10.00 in 17.00

Vstopnina: 5 €, otroci do 12. leta brezplačno

Počitnikarji, aktivni turisti, popotniki, izletniki,ponudba Trebnjega bo predstavljena v stekleni 
dvorani. Veselimo se vašega obiska.

Turistično društvo Trebnje
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Odgovor na članek
Direktor Komunale Velečič je v decembru 2010 v 
Glasilu občanov objavil članek Povšičevi apetiti, 
ki lažno prikazuje stanje, češ da sem zaradi plač 
tožil Komunalo in tožbe izgubil. Poudarjam, da 
nisem nobene tožbe sprožil prvi, vedno sem se 
branil pred njihovimi lažnimi obtožbami. Za delo 
v Komunali sem prejel vsa pozitivna revizorjeva 
poročila, pisne pohvale pooblaščenih revizorjev in 
pohvale revizorjev Računskega sodišča RS. Od-
pravili smo vse nezakonitosti in nepravilnosti, v 
višini preko 5 milijonov EUR, ki jih je povzročila 
uprava pred menoj. V mojem mandatu je poslo-
vanje iz izgube prešlo na poslovanje z dobičkom. 
Vsako leto je bil prihodek rekorden. Po koncu 
mandata pa so zoper mene sprožali lažne politično 
motivirane tožbe, češ da sem prejemal previsoke 
plače in Komunali povzročil škodo. Proti meni so 
sprožali tudi lažne ovadbe in vse gladko izgubi-
li. Branil sem se z listinami, pričami in pravnimi 
sredstvi, med katerimi so bile tudi protitožbe. 
S tem člankom se je direktor Velečič lažno mašče-
val, ker smo odkrili nezakonito odlaganje več kot 
deset tisoč kubikov smeti, ki so jih vozili s Štajerske 
in na skrivaj zakopavali na deponijo Globoko. Žu-
pan Občine Trebnje mi je tudi naročil, da pripra-

Odgovor na članek
Spoštujmo občanke in občane 
občine Trebnje!
Komisija za pregled dokumentacije v javnem pod-
jetju Komunala Trebnje d. o. o., ki jo je s sklepom 
imenoval župan Občine Trebnje, je v zadnji številki 
Glasila občanov objavila svoje poročilo. V njem se 
omenja tudi mene, zato zaradi objektivnosti podajam 
pojasnila, ki pa bodo podkrepljena z dokazi – naved-
bami pravnih virov, kar žal ni navada za trebanjsko 
politično dogajanje. Vsa dokazila si lahko ogledate 
na spletnih straneh drot.org ali dolenjskilist.si.
Spoštovanje do občank in občanov se vsekakor 
kaže tudi v tem, da se jih korektno obvešča, da si 
lahko sami ustvarijo mnenje o določeni temi. S ta-
kšnim načinom dela lahko tudi dosežemo, da bodo 
predlagali pobude, ideje, ki bodo zagotovile kako-
vostnejše življenje v naši občini. Dolžnost vseh nas, 
ki javno nastopamo, je, da občanke in občane ne 
zavajamo, ampak jih seznanimo z dejstvi in v naj-
večji meri vključimo v delovanje za boljši jutri.
To pojasnilo žal ne sme posegati na vsebinsko 
področje odlaganja odpadkov, ker je o teh infor-
macijah pristojen dajati izjave samo predsednik 
skupščine ali skupaj s članoma, bom pa pojasnil 
ostale zadeve.
Že na 6. seji skupščine, ki je bila dne 3. 11. 2010, 
sem predlagal in sprejeli smo sklep, da mora Ko-
munala Trebnje na podlagi 48. člena Odloka o 
ustanovitvi javnega podjetja Komunala Trebnje (v 
nadaljevanju Odlok), dati na razpolago županovi 
komisiji vso dokumentacijo. Zapisnik je objavljen 
na spletni strani Komunale Trebnje. Zavedam se, 
da skupščina ne more odločati na podlagi poročila 
županove komisije, bi pa lahko morebitne njene do-
datne ugotovitve obravnaval nadzorni svet, na pod-
lagi katerega bi skupščina nadalje odločala. Le na ta 
način bi bilo zagotovljeno, da so bili pregledani vsi 
morebitni indici o nepravilnostih in postopali bi v 
skladu z zakonom o gospodarskih družbah.

vim uradne podatke o gibanju izgube v Komunali 
v zadnjih 11 letih. Pripravil sem poročilo od leta 
1999 do 2009, iz uradnih revidiranih podatkov, ki 
so jih revidirali računsko sodišče in pooblaščeni re-
vizorji. Iz podatkov se vidi, v kakšno katastrofalno 
stanje je Velečič v zadnjih letih pripeljal Komunalo. 
V letu 2009 je pridelal rekordno čisto izgubo v viši-
ni – 257.356,00 EUR, kar pomeni rekordno izgubo 
v zadnjih 11 letih. Če za pokrivanje celotne izgube 
za leto 2009 ne bi porabili amortizacije, bi bila celo-
tna izguba v višini 688.677,00 EUR, kar je najbolj 
negativni rekord v celotni zgodovini Komunale. Iz 
podatkov se vidi, da je bila Komunala na vrhuncu 
poslovanja v letih 2004, 2005, 2006 in 2007. Uspeli 
smo jo izvleči iz rdečih številk in poslovati z dobič-
kom ter pokriti vso izgubo za nazaj do leta 1999. 
Odkar vodi Komunalo Velečič, pa je dobesedno 
padla v brezno! Nadzorni svet in skupščina pa sploh 
ne reagirajo, še ščitijo ga! Namesto da bi se Velečič 
ukvarjal s poslovanjem Komunale, so zoper mene 
sprožili lažno tožbo za 660 EUR ter tožbo gladko 
izgubili. Pritoževali so se do zadnjega in plačevali 
najeto odvetniško družbo. Pisno sem jim predlagal, 
naj tožbo umaknejo, vendar so vztrajali do konca in 
se s pravnomočno sodbo višjega sodišča osmešili. 
Drugo lažno tožbo so zoper mene sprožili, češ da 
sem prejel za 5.538 EUR preveč izplačanih plač, kar 
seveda ni bilo res. Tudi to tožbo so gladko izgubili. 

Branil sem se tako, da sem sprožil protitožbo, ki je 
sicer ne bi nikoli sprožil. Opravil sem tudi preko 
500 nadur. Moj glavni cilj je bil, da dokažem, da 
sem nadure res opravil, saj so me obtoževali, da jih 
nisem opravil. Zoper mene so sprožili tudi tožbo 
za 5.363 EUR odškodnine zaradi objave osebnih 
podatkov. Gre za enake osebne podatke,  kot jih v 
javnost iznaša Velečič. V tej zadevi sem bil ključna 
priča z vsemi dokazi, vendar me niso predlagali za 
pričo, da bi pričal v korist Komunale. Plačali smo 
kolektivno pred pravnomočnostjo sodbe, 54 oseb 
po 100 EUR. Laž je tudi, da je morala Komuna-
la bivši upravi izplačati 230.000,00 EUR odško-
dnin. Komunala ni plačala nobene odškodnine! 
Komunala je plačala odpravnine, plače, bonitete, 
regrese, jubilejne nagrade, III. pokojninski steber, 
po nerazumljivih individualnih pogodbah, ki sta 
jih podpisala prejšnji župan in prejšnji direktor. Po 
ukinitvi štiričlanske uprave je Komunala v štirih 
letih, od 2003 do 2006, samo na plačah prihranila 
242.225,82 EUR, kar se vidi iz poročila nadzorne-
mu svetu z dne 27. 02. 2009. V osmih letih, od leta 
2003 do 2010,  je Komunala zaradi ukinitve štiri-
članske uprave prihranila skoraj pol milijona EUR. 
Če odštejemo teh 230.000 EUR, je čisti ekonom-
ski prihranek Komunale 270.000 EUR.

Jože Povšič, Trebnje

Glede nezakonitega Odloka in mojega imenova-
nja v skupščino pa je potrebno vedeti, da gre za 
dve povsem različni zadevi. V dopisu Službe Vla-
de RS za lokalno samoupravo in regionalno poli-
tiko je izraženo mnenje in opozorilo glede zakoni-
tosti Odloka. V dopisu pa nikjer ni zapisano, da je 
moje imenovanje v skupščino nezakonito. To tudi 
ni nič nenavadnega, saj imajo tudi v ostalih obči-
nah v skupščinah komunalnih podjetij imenovane 
ljudi, ki niso župani. Župani pa so imenovani v 
svete ustanoviteljic komunalnih podjetij, v katerih 
se izvršujejo ustanoviteljske pravice. Potrebno je 
tudi dodati, da omenjeni dopis ni več v skladu z 
zakonodajo, ker je bil sprejet zakon o upravljanju 
kapitalskih naložb, ki razveljavlja določila zako-
na o gospodarskih javnih službah, ki je določal 
pristojnosti županov v svetu ustanoviteljic. Od le-
tošnjega decembra dalje župani naj ne bi bili več 
pristojni za imenovanje direktorjev v javnih podje-
tjih. S tem Slovenija sledi priporočilom Organiza-
cije za ekonomsko sodelovanje in razvoj – OECD, 
ki uveljavlja korporativno upravljanje tudi v javnih 

podjetjih, kar med drugim pomeni zmanjšanje 
vpliva politike na upravljanje podjetij. Dne 13. 12. 
2010 smo na skupščini Komunale sprejeli sklep, 
da naj vse tri občinske uprave pripravijo nov Od-
lok, ki bo skladen z zakonodajo. 
Ob vsem tem tudi ne morem mimo dejstva, da 
je bil v lanskem letu sprejet zakon o integriteti in 
preprečevanju korupcije, po katerem naj bi bilo 
po izteku mandatov prepovedano članstvo župa-
nov v skupščini, bodo pa župani obvezni člani v 
svetu ustanoviteljic.
Od trenutka, ko sem postal predsednik DROT, 
sem postal tarča vsemogočih napadov z vseh stra-
ni. Te napade sem pričakoval, nisem pa si mislil, 
da so lahko brez vsake osnove ali upravičenega 
razloga, brez vsakršnega pravnega temelja. Zave-
dam se, da to pojasnilo z navedbami dokazil ne 
bo moglo ustaviti teh napadov, sem pa prepričan, 
da boste občanke in občani prepoznali zakonitost, 
transparentnost in korektnost delovanja DROT. 
Iz spoštovanja do Vas

mag. David Klarič, predsednik DROT

Na 42. redni seji Občinskega sveta Občine 
Trebnje 22. 12. 2010 sem na prigovarjanje šte-
vilnih krajanov Hudej postavil pobudo za prei-
menovanje romskega naselja Hudeje.
Prepričan sem, da bi bilo prav, da se romsko 
naselje izloči iz naselja Hudeje in preimenuje v 
novo naselje. Po zagotovilih župana in direk-
torja občinske uprave je potrebno najprej dolo-
čiti območje novega naselja, njegovo velikost, 
pridobiti hišne številke in naselju določiti novo 
ime. Postopek določitve območja in imena na-
selja določa Zakon o določanju območij ter o 
imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb. 
Predlog za določitev imena naselja lahko poda 
župan, občinski svet, član občinskega sveta ali 
osebe, ki imajo stalno ali začasno prebivališče 
na tem območju.
Ime naselja je potrebno utemeljiti, biti mora 

slovensko ter ne sme biti ime že obstoječega na-
selja v Sloveniji.
Predlog za določitev območja naselja in predlog 
za določitev imena naselja je potrebno skupaj 
z vsemi potrebnimi prilogami javno objaviti 
in organizirati 15-dnevno predhodno posve-
tovanje, kjer lahko občani, ki prebivajo na tem 
območju, podajo mnenja, predloge in pripombe 
na predlog. Sledi obravnava pripomb in pre-
dlogov na občinskem svetu ter sprejem stališč 
in pripomb, ki jih je potrebno objaviti tudi na 
spletni strani. Temu sledi sprejem odloka na 
občinskem svetu.
V najkrajšem možnem času se bomo predstavni-
ki občine sestali s predstavniki romske skupnosti, 
kjer bodo predlagali novo ime naselja. Predloge 
bomo predstavili na eni prihodnjih sej OS.

dr. Marjan Pavlin, podžupan in svetnik NSi 

Pobuda za preimenovanje romskega naselja Hudeje

Aktualno
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Novinarska konferenca 
Občine Trebnje   
Ob iztekajočem se letu smo na Občini Trebnje pripravili novinarsko 
konferenco, na kateri smo potegnili črto pod dosedanjim delom. No-
vinarjem in medijskim hišam so župan Kastelic in oba podžupana 
Pavlin in Povšič podali informacije o zaključenih javnih investicijah v 
občini Trebnje v letu 2010 na področju cestne, komunalne, šolske in 
druge infrastrukture, informacije o financiranju krajevnih skupnosti in 
družbenih dejavnosti na področju šolstva, zdravstva, izobraževanja, so-
ciale, kulture, športa. Prihodki Občine Trebnje so usklajeni z odhodki, 
uspešno pa se nadaljujejo nekatere pomembne naložbe, kot npr. Vrtec 
Trebnje, obnova podružnične šole v Dobrniču, vodni rezervoarji na 
Medvedjeku in v Peklu. 
Predsednik Komisije Občine Trebnje za pregled nepravilnosti v Komu-
nali Trebnje Karel Lipič pa je novinarjem obrazložil ugotovitve, oviranje 
dela, ukrepe komisije in prijavo Računskemu sodišču RS zaradi nezako-
nitega odlaganja najmanj 3.500 ton ali najmanj 12.400 kubičnih metrov 
tujih odpadkov na deponijo Globoko.

Jože Povšič, podžupan Občine Trebnje

UE Trebnje dobitnica priznanj 
za poslovno odličnost
V Kongresnem centru Brdo je 12. januarja 2011 potekala slovesna pode-
litev priznanj RS za poslovno odličnost (PRSPO) za leto 2010. Priznanje 
poslovna odličnost je najvišje državno priznanje RS na področju kakovosti 
in odličnosti poslovanja. Nagrada vzpodbuja doseganje odličnih rezultatov 
organizacij na vseh področjih delovanja države – 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. 
Upravna enota Trebnje že vrsto let sistematično skrbi za celovito obvla-
dovanje kakovosti poslovanja. Z različni pristopi obvladovanja kakovosti 
je vzpostavila visoke standarde in cilje upravnega in drugega dela. V po-
stopkih ocenjevanja PRSPO sodeluje že od leta 2004, kjer je kot ena izmed 
14 organizacij prvič sodelovala na razpisu pilotnega projekta PRSPO za 
javni sektor. V letu 2006, 2009 in 2010 pa je sodelovala na rednem razpisu 
PRSPO in dosegala pomembne uspehe. V letu 2006 je prejela bronasto 
diplomo v kategoriji organizacij na področju javnega sektorja, v letu 2009 
pa srebrno diplomo ter bila uvrščena v ožji izbor kandidatov (finalist) na 
področju javnega sektorja in zato prejela posebno diplomo. 
Upravna enota Trebnje se je v letu 2010 že drugo leto zapored uvrstila v ožji 
izbor kandidatov za priznanje (finalist) v kategoriji organizacij na področju 
javnega sektorja in zato prejela posebno diplomo. Prav tako pa je prejela 
srebrno diplomo za sodelovanje v procesih ocenjevanja PRSPO za leto 2010 
v kategoriji organizacij na področju javnega sektorja. 

Načelnik mag. Milan Rman prejel priznanje iz rok predsednika Vlade RS Bo-
ruta Pahorja

80 let Ive Zupančič
Dramska igralka, gospa Iva ZUPANČIČ, je predzadnjo nedeljo letošnjega 
januarja zaokrožila 80 let življenja. Od lanskega praznika občine Trebnje je 
častna občanka Občine Trebnje. 
Iskrene čestitke za njen jubilej. 

M. F., Foto: arhiv JSKD OI Trebnje

Aktualno
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Ponovoletno srečanje 
gasilk GZ Trebnje 
Drugo soboto v januarju se že več kot pol de-
setletja srečujejo gasilke prostovoljnih gasil-
skih društev Trebnje. Izbirajo različne kraje 
na območju treh občin. Letos so izbrale Ga-
laksijo Trebnje in ansambel Ne ga lom't. Večji 
del sredstev srečanja prispevajo same članice, 
manjši del pa tudi zveza. Letošnja novost je 
bila medsebojno obdarovanje. Vsaka udele-
ženka je ob prihodu oddala darilo. Kasneje 
pa se je s skirojem pripeljal dedek Mraz, ki je 
opravil njemu tako ljubo delo – obdaroval je 
članice in goste srečanja. 

M. F.

Dogodki

Mažoretni seminar 
V organizaciji trebanjske območne izpostave 
JSKD in v sodelovanju z Mažoretno twirling 
zvezo Slovenije ter ob pomoči Darje Korelec je 
tretji vikend v januarju potekal seminar za mažo-
rete. Na njem je sodelovalo 29 mažoret in nabira-
lo znanje ter spretnosti s palico ob posredovanju 
strokovnih mentoric Anite Omerzu iz Lenarta 
in Majde Marguč iz Laškega. Seminar je potekal 
v športni dvorani v Dolenji Nemški vasi. 

M. F.

Irski veleposlanik v Sloveniji g. Tom Brady je v 
novembru 2010 skupaj s svojo soprogo obiskal 
Kozlevčarjevo vinsko klet na Medvedjeku. Med 
prijetnim klepetom se je vršila degustacija raz-
ličnih vin – cvička, frankinje, rizlinga, belega in 
modrega pinoja, vina rose in navsezadnje tudi 
svetovnega prvaka barik frankinje, nad katerim 
je bil g. Brady zelo navdušen, njegova soproga pa 
se je bolj navdušila nad polsuhim belim pinojem. 
Po prijetnem popoldanskem klepetu in degusta-
ciji odličnih vin je stekla tudi prodaja njihovih 
buteljk. G. Brady je bil navdušen nad celostno 
podobo te vinske kleti in je zagotovil, da se še 
kdaj vrne. 
Seveda pa irski veleposlanik ni edini visoki obi-
skovalec, ki je navdušen nad vini vinske kleti Ko-
zlevčar, takih je veliko več. Med drugimi pride 
spomladi na degustacijo tudi japonski ambasa-
dor, ki je prav tako zainteresiran za svetovnega 
prvaka barik frankinjo.

Na povabilo japonske ambasade iz Ljubljane sta 
se slavnostnega sprejema udeležila predstav-
nika Občine Trebnje, podžupan Jože Povšič in 
občinski svetnik Franc Kozlevčar. Sprejeli so 
nas japonski odpravnik poslov Makoto Izaku-
ra, japonski ataše Natsuko Yuasa in visoki ura-

Obisk irskega veleposlanika v vinski kleti na Medvedjeku

Obiskali japonsko ambasado
dnik japonske ambasade Eiichi Tokai. Ob tej 
priložnosti sta Jože Povšič in Franc Kozlevčar 
predstavnikom japonske ambasade čestitala za 
izjemne gospodarske dosežke Japonske. V ime-
nu Občine Trebnje sta jim predala svetovnega 
prvaka, modro frankinjo barique, ki jo Franc 
Kozlevčar prideluje v vinski gorici Medvedjek. 
Predstavniki japonske ambasade so se zelo zani-
mali za to vrhunsko vino in tudi za naš cviček, saj 
nameravajo ta vina vključiti v protokol japonske 
ambasade. Japonski konzul in ataše sta obljubi-
la, da bosta spomladi 2011 z delegacijo obiskala 
občino Trebnje, saj želijo z našo občino nave-
zati tesnejše stike na gospodarskem, kulturnem 
in turističnem področju. Zanimajo se za visoko 
kvalitetne proizvode, domače kmetijske pridelke 
in vrhunska vina. Japonska podjetja želijo tudi 
investirati v ekonomsko in prometno razvite ob-
čine, kot je občina Trebnje.

Jože Povšič, podžupan Občine Trebnje

Miro Kurent, direktor podjetja Grading in član 
izvršilnega odbora Društva za razvoj in oživitev 
Trebnjega, je kot dolgoletni član Lions Kluba Treb-
nje prejel visoko priznanje Guvernerja distrikta 
129 - Slovenija, Antona Horvatiča. Priznanje si je 
prislužil z nesebičnim delovanjem na področju do-
brodelnosti in humanitarnosti znotraj trebanjskega 
kluba, med drugim s svojim podjetjem in poslov-
nimi partnerju zagotavlja klubu največ donatorskih 
sredstev in se redno vključuje v akcije kluba. 
»Z dolgoletnim članstvom v klubu, z vsemi akci-
jami, humanitarnimi potezami in zagotavljanjem 
donatorskih sredstev za pomoč pomoči potrebnim 
je dokazal, da tisto, kar misli, tudi živi. To prizna-
nje si je zaslužil in mu bo samo še vzpodbuda za 
takšen način dela in življenja tudi v prihodnje tako 
v zasebnih kot v poslovnih krogih,« je povedal 

Kurentu priznanje guvernerja

Rupert Gole, predsednik Lions Kluba Trebnje. 
»Je tudi eden izmed najbolj cenjenih podjetnikov 
v Trebnjem. Za njega velja, da drži besedo in da se 
lahko nanj vedno zaneseš,« je še dodal.

Ž. Z., foto: Rupert Gole
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Direktor Direkcije RS za ceste mag. Ficko in 
župan Občine Trebnje g. Kastelic sta uradno 
predala namenu rekonstruiran odsek regional-
ne ceste R1-215 Trebnje –Mokronog.
Investicija, ki je bila sofinancirana s sredstvi 
Evropskega sklada za regionalni razvoj, je obse-
gala tudi izgradnjo nadvoza nad železniško progo 
Sevnica–Trebnje. Ob tem je bilo rekonstruiranih 
787 m ceste, urejeno osem priključkov in odvo-
dnjavanje, dve obstoječi avtobusni postajališči sta 
bili porušeni in zgrajeni novi, urejena je bila javna 
razsvetljava ter zgrajen podporni zid. V sklopu 
ureditve so bili tudi predstavljeni in zaščiteni vsi 
komunalni vodi.
Gradbena dela je izvajalo podjetje SCT d.d. 
s partnerjem, podjetjem CGP d.d. iz Novega 

Odsek uradno predan prometu
mesta, konzultant investicije je bilo podjetje 
DDC svetovanje inženiring d.o.o. iz Ljubljane, 
gradnjo pa je nadziralo podjetje Razvojni cen-
ter INŽENIRINGI Celje d.o.o.
Celotna investicija z vsemi stroški (geologi-
ja, projektna dokumentacija, izvedba, nadzor) 
znaša 2,01 milijona EUR. Iz Evropskega skla-
da za regionalni razvoj je bil projekt sofinanci-
ran v višini 1,27 mio EUR. 
S to investicijo je povečana prometna varnost 
na tem odseku, hkrati pa so potovalne hitrosti 
tako cestnih kot železniških prometnih sred-
stev večje, kar predstavlja znaten prihranek za 
vse uporabnike. 

DRSC

V nedeljo, 26. 12. 2010,  je pri podružnični cer-
kvi sv. Štefana potekal tradicionalni blagoslov 
konj. Kljub mrzlemu in snežnemu vremenu se 
je blagoslova in maše udeležila velika množica 
domačinov in okoliških prebivalcev. Vsako leto 
je odziv okoliških konjeniških društev in ostalih 
konjenikov boljši, kar gre zasluga dosedanjemu 
organizatorju Konjeniškemu društvu Trebnje. 
Letos pa se je k sodelovanju pridružilo tudi Tu-
ristično, športno in kulturno društvo Štefan, ki 
je vse prisotne  pogostilo s toplimi napitki in 
prigrizki. Blagoslov konj je opravil trebanjski 
župnik in prodekan g. Miloš Košir. Po odzivu 
in videzu zadovoljnih obrazov udeležencev tega 
srečanja smo se člani Turističnega, športnega in 
kulturnega društva Štefan odločili, da bomo tudi 
v bodoče sodelovali.

TŠKD Štefan: Leon LOBE,
Foto: Tanja GOREC

Radio Ognjišče nas je po vsej Sloveniji vabil na mo-
litveno uro ob smrtnem dnevu bl. Alojzija Grozde-
ta, na praznik Božje Matere Marije in svetovni dan 
miru, v župnijsko cerkev na prvi dan novega leta 
2011 popoldne. Mirnski župnik Robert Hladnik se 
je skupaj z g. Stanetom Kerinom in postulatorjem 
mons. Igorjem Luzarjem in zbranimi verniki za-
hvalil za našega prvega bl. mučenca, v molitvi pa 
smo prosili za njegovo svetništvo in za mir v naro-
du in družinah. Letos smo spominski dan njego-
ve mučeniške smrti prvič doživljali kot blaženega 
Alojzija Grozdeta, razglašenega na evharističnem 
kongresu 13. junija 2010 v Celju. Kardinal Tarcisio 

Štefanovo v Štefanu pri Trebnjem

V župniji Mirna smo molili k blaženemu Alojziju Grozdetu

Bertone ga je takrat označil kot mučenca za vero in 
vzornika mladine. V relikviariju na oltarju je bil po 
dolgih desetletjih zopet z nami in med nami.
Začelo se je s pesmijo blaženemu, nadaljevalo z 
recitacijo Grozdetovega Svetonočnega soneta po 
izpisanem scenariju, v katerem smo z bralcem so-
delovali vsi prisotni.

Nekaj svetega in svetlega so litanije k blaženemu: 
»Alojzij, otrok dolenjske zemlje, prosi za nas. /
Alojzij, sin slovenske matere .../ Alojzij, zavetnik 
mladine ...« Še blagoslov z Najsvetejšim in spo-
štljiv dotik ali poljub relikviarija in napolnjeni z 
njegovo močjo smo zaključili molitev v cerkvi.
Manjša gruča pa se nas je ob potoku Vejarščica 
odpravilo na kraj otroškega najdenja nestroh-
njenega, po partizanih mučenega in odvrženega 
Grozdetovega trupla leta 1943.
Postulator  g. Igor Luzar nam je na kratko povedal 
življenjsko pot in zadnje dogodke s prošnjo, naj moli-
mo k blaženemu Alojziju Grozdetu in tako pripomo-
remo k njegovemu svetništvu in morebitna uslišanja 
pošljemo na naslov: Postulatura Alojzija Grozdeta, 
Škofija Novo mesto, Kapiteljska ulica 1, 8000 Novo 
mesto. Z zanimanjem pa smo prisluhnili tudi Mi-
lanki Dragan, avtorici knjige Zvest Križanemu.
Dragi Slovenci in slovenski državljani, posebno pa 
še pripadniki novomeške škofije, bodimo ponosni, 
da je v našem narodu v najtežjih preizkušnjah naro-
da živel mladenič, ki nam je »razodel zgled ljubezni 
do Kristusa in doslednega življenja po evangeljskih 
načelih, za katere je v moči evharistije živel in delo-
val vse do svojega pogumnega pričevanja v smrti!«
Ob novem novem letu naj mirnska cerkev poka 
po šivih!

Anton Mušič

Dogodki
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Silvestrovanje  
na prostem 
Na pobudo krajanov smo se člani Turistič-
no, športnega in kulturnega društva Štefan 
v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Štefan 
odločili, da organiziramo silvestrovanje na 
prostem, ki je potekalo v petek, 31. 12. 2010 
na parkirišču Bistroja Mišič v vasi Štefan. 
Namen našega silvestrovanja je bilo druženje 
krajanov, ki si ob današnji gospodarski krizi 
želimo vsaj za kratek čas pozabiti vsakdanje 
tegobe, s katerimi se vsakodnevno srečujemo.
Postavili smo 8 m visoko smreko, okrašeno z 
lučkami. Kmalu po 22. uri se je kljub mrazu 
pričela zbirati množica krajanov. Za dobro 
voljo smo poskrbeli vsi prisotni, za pogostitev 
pa krajani, ki so pomagali pri pripravi te pri-
reditve in tako smo v novo leto 2011 vstopili 
z ognjemetom in željami po zdravju in čim 
boljših časih.
Zadovoljstvo in odziv udeležencev sta potr-
dili, da vsi pogrešamo tovrstna medsebojna 
druženja, zato bomo tudi letos organizirali 
silvestrovanje na prostem.

TŠKD Štefan: Leon LOBE,
Foto: Miro ŠALEHAR

Dogodki

Društvo vinogradnikov Lisec iz Dobrniča je or-
ganiziralo že šesti tradicionalni vinogradniški po-
hod na Lisec. Zbor je bil pred rojstno hišo škofa 
Friderika Barage v Mali vasi, kjer sta jih nagovo-
rila in pozdravila predsednik društva Franc Mulh 
in podžupan Občine Trebnje Jože Povšič. Pohod 
je potekal od Male vasi preko Krušnega Vrha in 
Babne Gore do ranča domačije Gorc, kjer je bil 
daljši postanek. Pohodniki so nato krenili do raz-
valin gradu Kozjek in se preko vasi Dolenje Ka-
menje povzpeli na vrh hriba Lisec. Pohoda se je 
udeležilo okoli 200 pohodnikov. Na koncu so vi-
nogradniki pripravili okusno vinogradniško mali-
co s toplimi napitki in kuhanim vinom. Zaključek 
pohoda je bil pri zidanici Franca in Jožice Koncilja 
v vinski gorici Lisec, kjer so se dogovorili, da se 
prihodnje leto spet srečajo na tem lepem pohodu, 
kjer ni manjkalo gostoljubnosti domačinov ter 
družabnosti in dobre volje udeležencev pohoda.

DV Lisec Dobrnič

Na Medvedjeku so v decembru imeli častno 
zimsko trgatev potomke mariborske najstarejše 
vinske trte. Potrgala sta jo gospodar potomke 
Franc Kozlevčar ter cvičkova princesa Martina 
Baškovič, ki je bila navdušena, da se je grozdje 
obdržalo v taki kakovosti. Po končani trgatvi so 
se vsi zbrani odpravili še v vinsko klet na degu-
stacijo vin. Cvičkova princesa, ki je bila prvič v 
vinski kleti Kozlevčar, je bila nad kletjo in vini 
navdušena, še posebej nad svetovnim prvakom 
barik frankinjo. Povedala je, da do sedaj še ni po-
izkusila svetovnega prvaka barik frankinjo in da 
ji bo to ostalo v enem izmed najlepših spominov 
njenih obiskov kot cvičkova princesa. Izrazila je 
tudi željo, da bi še sodelovala na taki degusta-
ciji.
Za dobro vzdušje pa je poskrbel pevski zbor iz 
Grosupljega.

Vinogradniški pohod na Lisec

Zimska trgatev potomke najstarejše 
mariborske trte
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Na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Slo-
venije in Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je odprt razpis 
iz naslova ukrepa 121 – Posodabljanje kmetijskih gospodarstev. Razpis je 
namenjen za naložbe na kmetijskih gospodarstvih na področju sadjarstva, 
vinogradništva, hmeljarstva, vrtnarstva (pridelave vrtnin, okrasnih rastlin 
in zelišč, tudi pridelave gob), poljedelstva ter semenskega materiala kme-
tijskih rastlin. 
Nekatera določila ostajajo ista tudi pri tem razpisu:

Razpis je zaprtega tipa, kar pomeni, da je mogoče prijavo skupaj s po-•	
trebnimi prilogami vložiti do 15. 3. 2011. Vloge se točkujejo in tako je 
ključni kriterij pri izbiri število doseženih točk, ki jih doseže posamezno 
kmetijsko gospodarstvo.
Naložba oz. stroški, za katere želijo vlagatelji pridobiti finančno pomoč, •	
še ne sme biti pričeta.
Najnižji delež pomoči znaša 3.500,00 €, kar pomeni, da mora investicija •	
doseči višino pri 40 % deležu pomoči 8.750,00 € brez DDV. Deleži po-
moči se za posamezne namene investicij razlikujejo in znašajo 30–60 % 
neto vrednosti investicije.
Vlagatelji lahko zaprosijo za finančno pomoč za enostavne naložbe v vre-•	
dnosti do 50.000,00 € in za zahtevne naložbe nad 50.000,00 €.

Nekatere pomembnejše novosti tokratnega razpisa:
Izjemoma lahko z investicijo za prijavo na ta razpis pričnejo vlagatelji •	
že po zaprtju razpisa oz. po 15.3.2011 (prikladno za naprave oz. obnove 
nasadov), pri naložbah v nakup kmetijske mehanizacije pa ostaja dolo-
čilo, da je nakup možen šele po prejeti odločbi o dodelitvi finančnih 
sredstev.
Naložbe v nakup kmetijske mehanizacije so upravičene samo v prime-•	
ru, da nakup kmetijske mehanizacije predstavlja do 50 % neto vredno-
sti naložbe, za katero se kmetijsko gospodarstvo prijavlja na razpis. Za 
finančno pomoč za nakup traktorja lahko zaprosijo le vlagatelji, ki niso 
pridobili finančne pomoči za nakup traktorja po 1. 5. 2004.
Pri naložbah v postavitev zavarovalnih prostorov (tuneli, plastenjaki, ra-•	
stlinjaki …) je potrebno že ob oddaji vloge priložiti Pravnomočno vodno 
dovoljenje za rabo vode za namakanje kmetijskega zemljišča in Pravno-
močno odločbo o uvedbi namakanja za kmetijsko zemljišče, na katerem 
stoji zavarovani prostor, ki je predmet investicije.

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

Strokovno predavanje

Datum Naslov Vrsta Lokacija Ura
31.1.2011 Enostavne gradnje hlevov, preureditve hlevov

Predavatelj g. Peter Pšaker
predavanje CIK Trebnje, velika predavalnica 10.00

2.2.2011 Novosti na področju davčne zakonodaje in primerjava 
med različnimi načini obdavčitve kmetijskega gospodarstva

predavanje CIK Trebnje, velika predavalnica 10.00

4.2.2011 Občni zbor Govedorejskega društva Trebnje predavanje CIK Trebnje, velika predavalnica 19.00

10.2.2011 Predstavitev razpisnih pogojev za investicije na kmetijah
Predavateljica: mag. Zdenka Kramar

Kaj je dopolnilna dejavnost na kmetijah ?
Predavateljica: ga. Anja Mežan

predavanje CIK Trebnje, velika predavalnica 10.00

Dodatne informacije dobite na telefonu  07/3460-670
KGZS zavod Novo mesto Izpostava Trebnje

Ana Moder

Na razpis se lahko prijavijo tudi kmetije, ki so izvedle prvi vpis v register •	
kmetijskih gospodarstev šele v preteklem letu. Kljub temu pa morajo za-
gotavljati eno polnovredno delovno moč na kmetiji, prihodek v višini bruto 
minimalne plače na zaposlenega pa ob zaključku investicije (primerno za 
investicije na področju zavarovanih prostorov, naprave nasadov).
Upravičen strošek oz. za prijavo na razpis se lahko prijavijo tudi kme-•	
tijska gospodarstva za namene agromelioracij na kmetijskih zemljiščih 
(zemeljska dela, stroški krčitve grmovja, stroški odstranitve kamnitih 
osamelcev).
Deleži podpore znašajo pri večini investicij 40 %, pri čemer je 10 % viš-•	
ji delež pomoči za kmetijska gospodarstva, ki kmetujejo na območjih z 
omejenimi dejavniki za kmetijsko pridelavo. Prav tako višji delež podpore 
–50 %  znaša za investicije, ki so namenjene t.i. prednostnim nalogam oz. 
prilagajanju podnebnim spremembam, med drugim za vse investicije z na-
menom zavarovanja kmetijske pridelave pred podnebnimi spremembami 
(rastlinjaki, protitočne mreže, namakanje …). Kmetijsko gospodarstvo, ki 
kmetuje na območjih z omejenimi dejavniki za kmetijsko pridelavo lahko 
za tovrstne investicije pridobi tudi 60 % neto vrednosti investicije. Za ve-
čino kmetijske mehanizacije ostaja delež podpore 30 %.

Zainteresirane vlagatelje obveščamo, da bo v spomladanskih mesecih odprt 
razpis za namene investicij na kmetijah mladih prevzemnikov in tudi raz-
pis za namene skladišč, hladilnic, … kar v sedenjem razpisu ni opravičljiv 
strošek. Jeseni bo ponovno odprt tudi razpis za namene investicij na živi-
norejskih kmetijah.
Za več informacij smo vam na voljo na Kmetijsko gozdarskem zavodu Novo 
mesto – izpostava Kmetijske svetovalne službe in na Šmihelski 14, tel. 373-
05 74.

KGZS – zavod Novo mesto: mag. Zdenka Kramar

Objavljen razpis za namene investicij na kmetijah za rastlinsko 
pridelavo

Kmetijstvo
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Kultura

Kulturno društvo Trebnje je 25. decembra 2010 
ob 18. uri organiziralo že 18. Božični koncert, 
ki je tudi letos do zadnjega kotička napolnil tre-
banjsko župnijsko cerkev.
Predšolski pevski zbor Mavrica Vrtec Trebnje, 
Ragle, Soreline, Otroški pevski zbor Župnije 
Trebnje, Občinski pihalni orkester Trebnje in 
Glasbena šola Trebnje v zasedbi Iris Bečaj (so-
pran), Jan Gričar (saksofon) in Ambrož Rot (kla-
vir) so tudi letos številnim obiskovalcem polep-
šali praznični večer.
Organizatorji se zahvaljujemo vsem nastopajo-
čim, vsem, ki nam pomagate pri izvedbi, odlični 
publiki, še posebej pa Juretu Pekolju, ki je spon-
zoriral in pripravil pogostitev nastopajočih.

Ivanka Višček, KD Trebnje
Foto: Primož Bregar

Božični koncert v Trebnjem

Društvo upokojencev Veliki Gaber je že v svo-
jem prvem letu samostojnega delovanja uresni-
čilo obsežen program. Ob koncu leta 2010 smo 
svoje delo praznično okronali z lepim simbolnim 
praporom, okrašenim s spominskimi trakovi in 
žebljički na drogu. Vsem donatorjem in podpor-
nikom se iskreno zahvaljujemo za pomoč, vsem 
obiskovalcem spominske svečanosti pa za ude-
ležbo.
Uresničitvi pa se s pomočjo naše krajevne sku-
pnosti hitro bliža že naš naslednji projekt – 
ustanovitev in otvoritev krajevne knjižnice, 
ki bo nosila ime našega rojaka  Ivana Zorca. 
Knjižni fond se že polni in ureja, o slovitem 
pisatelju Belih menihov, Domačije ob Teme-
nici, Zelenega kadra, Pomenkov …  pa bo 

Samo: Danes nudimo, 2009/10, 
GT1033

Matt Sesow: Panjska končnica, 
2009, GT1017

pričala nova razstavna vitrina z njegovimi knji-
gami in dva slikovita stenska panoja.
Novo knjižnico Ivana Zorca bomo svečano odprli 
in predstavili na slovenski kulturni dan, 8. febru-
arja 2011, ob 17. uri v dvorani Krajevne skupno-
sti Veliki Gaber. V kulturnem programu bodo 
sodelovali mladi in odrasli domačini, pisatelja in 
njegovo delo pa bo predstavil dr. Mihael Glavan.
Knjižnica bo v začetku delovala enkrat v tednu, v 
povezavi s splošno Knjižnico Pavla Golie Trebnje. 
S pomočjo prostovoljcev bomo organizirali »ča-
janke« za starejše člane. Knjige bodo po projektu 
»starejši za starejše« dostopne tudi tistim, ki sami 
ne bodo zmogli v knjižnico. Prisrčno vabljeni  na 
prireditev!                                                                                             

Joži Štrempfelj 

Delovno in slovesno v Velikem Gabru

Galerijska paleta

V februarju v Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje za vas pripravljamo 
pester izbor dogodkov. Že 8. februarja vas vabimo, da se nam pridružite 
pri praznovanju slovenskega kulturnega dne. Pripravljamo namreč Dan 
odprtih vrat, ko vas brezplačno vabimo na ogled razstav od 10. do 18. ure. 
V sredo, 9. februarja, ob 18. uri bo Mojca Lindič obiskovalcem predstavila 
diplomsko delo z naslovom Vpliv emancipacije žensk na stopnjo ločitev. 
Osrednji februarski dogodek pa bo otvoritev razstave 17. februarja ob 18. 
uri, na kateri bodo predstavljena dela, ki jih je galerija v zbirko pridobila 
v letih 2009 in 2010.
V sodelovanju s projektom LEADER in Alenko Lamovšek vam bomo 
22. februarja ob 16. uri predstavili projekt Zgodbe iz skrinje. Vabimo vas, 
da se nam pridružite, se naučite plesti in skupaj z rokodelcem naredite 
skrinjico, ki vam bo popestrila dom. 
Konec meseca pa vabimo vse željne slikanja, da se nam pridružijo na delav-
nici, ki jo bo vodila slikarka in kiparka Darja Lobnikar Lovak. V četrtek, 
24. februarja, ob 15. uri, bo obiskovalce učila slikanja na steklo z akrilom. 
Informacije in prijave v Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje, na te-

lefonski številki 07/ 34 82 106 ali po e-pošti galerija@ciktrebnje.si. Prav 
tako se na tem naslovu lahko dogovorite za predstavitev diplomskega, 
magistrskega ali doktorskega dela.
Pridružite se nam v Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje.
prof. Tatjana Kaučič, njuna mentorica pa je prof. Barbara Lotrič. 
V decembru vas vabimo na ogled razstave Hrvaška naiva, še posebej 3. de-
cembra, ko bo v Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje dan odprtih vrat. 

Foto: Arhiv Galerije likovnih samorastnikov Trebnje
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Datum in ura Prireditev Lokacija
26. 1. 2011, 18:00 Osrednja prireditev ob 80-letnici knjižničarstva v Trebnjem Knjižnica Trebnje
27. 1. 2011, 17:00 Branje = kul Knjižnica Trebnje

28. 1. 2011 do  30. 1. 2011 Trimkova šola smučanja 2011 (Informacije in prijave: 041 392 790 (Roman) in 041 571 
597 (Marko), ali sd.trimko@gmail.com, www.trimko.si) Pokljuka

29. 1. 2011,  8:00 – 12:00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje
29. 1. 2011, 11:00 Plesna točka: Snežaki potujejo na sever Mercator center Trebnje
31. 1. 2011, 13:00 – 16:00 Svetovalna točka – zaposlitveni kotiček, Center vseživljenjskega učenja Knjižnica Trebnje
1. 2. 2011, 18:00 Otvoritev razstave del z delavnice ilustracij Avla CIK Trebnje

4. 2. 2011, 19:00 Slovesna akademija Občin Mokronog-Trebelno, Šentrupert in Trebnje
v počastitev slovenskega kulturnega praznika Kulturni dom Trebnje

4. 2. 2011, 19:00 Rokometna tekma – RK Trimo Trebnje : RK Slovenj Gradec Športna dvorana OŠ Trebnje
5. 2. 2011, 8:00 – 12:00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje
7. 2. 2011, 13:00 – 16:00 Svetovalna točka – zaposlitveni kotiček, Center vseživljenjskega učenja Knjižnica Trebnje
7. 2. 2011, 17:00 Ura pravljic Knjižnica Trebnje
8. 2. 2011, 10:00 – 18:00 Dan odprtih vrat v Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje Galerija likovnih samorastnikov Trebnje
9. 2. 2011, 18:00 Mojca Lindič: Vpliv emancipacije žensk na stopnjo ločitev Galerija likovnih samorastnikov Trebnje
10. 2. 2011, 17:00 5. abonmajska predstava za otroke: Kje je mama? Kulturni dom Trebnje
12. 2. 2011, 8:00 – 12:00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje
12. 2. 2011, 19:00 Rokometna tekma – RK Trimo Trebnje : RD Slovan Športna dvorana OŠ Trebnje

12. 2. 2011, 19:00 Valentinov ples z Navihankami
Rezervacije: 07 30 45 933, akontacija: 5€ na osebo. Galaksija Trebnje

14. 2. 2011, 13:00 – 16:00 Svetovalna točka – zaposlitveni kotiček, Center vseživljenjskega učenja Knjižnica Trebnje
15. 2. 2011, 19:00 Literarni večer s pisateljem Igorjem Karlovškom Krajevna knjižnica Mirna
17. 2. 2011, 18:00 Otvoritev razstave Nove pridobitve Galerija likovnih samorastnikov Trebnje
19. 2. 2011, 8:00 – 12:00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje
21. 2. 2011, 13:00 – 16:00 Svetovalna točka – zaposlitveni kotiček, Knjižnica Trebnje
21. 12. 2011, 19:00 Strokovni večer z Mojco Senčar Knjižnica Trebnje

22. 2. 2011, 16:00 Alenka Lamovšek: Zgodbe iz skrinje 
Predstavitev projekta in izdelava pletenih skrinjic. Galerija likovnih samorastnikov Trebnje

23. 2. 2011, 19:00 Rokometna tekma – RK Trimo Trebnje: RK Maribor Branik Športna dvorana OŠ Trebnje

24. 2. 2011, 15:00 Darja Lobnikar Lovak: Slikanje na steklo z akrilom
Prijave na delavnico: 07 34 82 106 (Galerija) ali na e-mail: galerija@ciktrebnje.si. Galerija likovnih samorastnikov Trebnje

26. 2. 2011, 8:00 – 12:00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje
28. 2. 2011, 13:00 – 16:00 Svetovalna točka – zaposlitveni kotiček, Center vseživljenjskega učenja Knjižnica Trebnje

Prireditelji si pridržujejo pravico do sprememb. 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.

Napovednik in obvestila

Zimske urice bodo potekale na Izletniški kmetiji Kazina v Šentlovrencu, 
kjer se je med poletnimi počitnicami odvijala tudi Zelena otroška kolonija.
Dan bomo začeli z zajtrkom  ob 8. uri zjutraj in se zabavali do 16. ure 
popoldan. Od 6. ure zjutraj do zajtrka je organizirano jutranje varstvo za 
vse tiste otroke, katerih starši morajo že zgodaj v službo.
Otroci naj bodo stari od 6-12 let, izjemoma vzamemo tudi koga starejšega. 
Imeli bodo 3 obroke, vseskozi pa bodo na voljo tudi prigrizki in čaj. Cena 
za 1 otroka za ves teden je 50 eur ali 10 eur za posamezni dan.
Če želite otroka vključiti samo za dan ali dva, se prijava pogojuje glede 
na število otrok, ki so fiksno prijavljeni za cel teden. Število otrok na dan 
namreč ne sme preseči števila 30.
POHITITE S PRIJAVAMI, ker je število mest omejeno na samo 25 
otrok.

PROGRAM AKTIVNOSTI
PONEDELJEK 21. 2.: Spoznavno tematski dan - domišljijsko doživetje
Ogled risanega filma, vtisi ogleda vsakega posameznika, razdelitev vlog in 
predstava na temo filma. Po kosilu bomo narisali svojega najljubšega ri-
sanega junaka in ga predstavili

TOREK 22. 2.: Izdelujemo iz lesa
Izdelovali bomo mini pohištvo in napravili hišico, s katero se bomo lahko 
naslednji dan igrali. Naučili se bomo, kako lahko izdelamo svoje lastne 
igrače in kako zelo zanimive so lahko v kombinaciji z drugimi.

SREDA 23. 2.: Najprej bomo naredili izmenjavo igračk, nato pa preizkusili, 
kako se lahko igramo z izdelki, ki smo jih naredili prejšnji dan. Mogoče na-
redili še kaj, kar nam bo manjkalo. Po kosilu bomo narisali svojo najljubšo 
igračo in jo predstavili.

ČETRTEK 24. 2.: Sadni dan, vsak izbere svoje najljubše sadje.
Pripravljali bomo najrazličnejše sadne solate in sladice z razno raznimi do-
datki. Seveda bomo tudi vse pojedli.

PETEK 25. 2.: Pogovarjali se bomo o človekovih vrednotah, razglabljali, 
kdo je komu vzornik, kaj se otrokom kot vrednota zdi najbolj pomembno in 
kakšni želijo biti, ko odrastejo. Narisali bomo slikanico, kjer bomo opisali, 
kakšni bomo postali, ko bomo veliki.
Za zaključek, bomo staršem postavili razstavo.

V primeru, da pa nam vreme nakloni sneg, bodo zimske urice upravičile 
svoje ime. Na voljo bodo pravi zimski športni dnevi, kjer se bomo kepali, 
postavljali zimsko vas, delali snežene kipe, se sankali brez sank po starem 
načinu: z vrečami, ki bodo napolnjene s senom. Otroci, ki pa znajo dobro 
smučati, bodo s seboj lahko prinesli tudi smučarsko opremo. V tem primeru 
notranji program odpade. Na toplo se bomo šli le okrepčat in pogret.
Prisrčno vabljeni!

Pravljične zimske urice za otroke, 21. 2. - 25. 2. 2011
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Otvoritev razstave Ilustracija s črkarijo
V torek, 1. februarja 2011, ob 18. uri bo v avli CIK Trebnje potekala otvo-
ritvena svečanost razstave del udeležencev delavnice, ki je potekala od 28. 
septembra do 25. januarja pod mentorstvom ilustratorja Petra Škerla. Udele-
ženci Anastazija DEŽMAN, Nastja KASTELIC, Andreja KOS, Fani LA-
VRIHA, Majda MIKLIČ, Nada MLAKAR, Brane PRAZNIK, Stanka 
PUNGARTNIK, Lina REBERŠAK, David SLAK, Aleksandra ŠEPEC 
in Nataša ZALETELJ so se srečevali v prostorih Galerije likovnih samora-
stnikov Trebnje in v učilnici CIK Trebnje ob torkih od 17. do 19. ure. Na šti-
rinajstih srečanjih so nastala zanimiva dela, ki bodo v avli CIK na ogled do 13. 
februarja 2011. Projekt je potekal v organizaciji Območne izpostave Javnega 
sklada RS za kulturne dejavnosti in v sodelovanju s Centrom za izobraževanje 
in kulturo Trebnje ter Galerijo likovnih samorastnikov Trebnje. 

M. F.

Vpis smrti oseb, ki so življenje izgubile ob 
koncu druge svetovne vojne ali med njo, je od 
11. 1. 2011 ponovno omogočen

Vse državljane obveščamo, da je Zakon o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o matičnem registru, ki je objavljen v Uradnem listu RS, št. 
106/2010  z dnem 11. 1. 2011  ponovno omogočil vpis smrti za vse 
osebe, ki so življenje izgubile ob koncu druge svetovne vojne (predvsem 
žrtve množičnih povojnih pobojev) in njihova smrt še ni bila evidenti-
rana v matičnih knjigah oziroma v matičnem registru.
Postopki ugotavljanja in vpisa smrti ne bodo več vezani na rok oziro-
ma časovno omejeni, saj se z njimi uveljavljajo pravice na podlagi Za-
kona o popravi krivic in Zakona o žrtvah vojnega nasilja, ki pa nimata 
določenih rokov za vlaganje zahtevkov. 
Za podrobnejše informacije in pojasnila smo na voljo na sedežu Uprav-
ne enote Trebnje, Oddelku za upravne notranje zadeve, kjer je na raz-
polago tudi vloga za vložitev predloga za uvedbo postopka ugotovitve 
in vpisa smrti v matični register.

— — —

Ukinitev vizumske obveznosti za državljane 
Albanije in Bosne in Hercegovine 

Državljani Albanije in Bosne in Hercegovine, ki imajo biometrične 
potne liste, lahko od 15. 12. 2010 vstopajo na schengensko območje 
brez vizumov. Izpolnjevati pa morajo še več splošnih pogojev za vstop 
in sicer:

verodostojno morajo izkazati namen in pogoje nameravanega bivanja •	
ter cilj potovanja, saj je vstop brez vizuma dovoljen za turistična po-
tovanja ter zasebne in poslovne obiske, ne pa za delo;
imeti morajo zadostna sredstva za preživljanje glede na čas namera-•	
vanega bivanja, tranzita in vrnitve v svojo matično državo.

Tujci, ki izpolnjujejo te in še nekaj drugih pogojev (ne smejo predsta-
vljati nevarnosti za javni red, notranjo varnost, javno zdravje ali med-
narodne odnose, zoper njih ne sme biti vpisan ukrep zavrnitve vstopa), 
smejo  bivati oziroma se zadrževati na območju Republike Slovenije ali 
na schengenskem območju največ tri mesece v obdobju šestih mesecev 
od dneva prvega vstopa.
V primeru načrtovanega daljšega prebivanja v državah schengenske-
ga območja (npr. zaradi dela, zaposlitve, študija) pa morajo predhodno 
pridobiti dovoljenje za bivanje.

Upravna enota Trebnje

REPUBLIKA SLOVENIJA
Upravna enota Trebnje
Goliev trg 5, 8210 Trebnje T: 07 348 22 50
    F: 07 348 22 70 
    E: ue.trebnje@gov.si
    www.upravneenote.gov.si/trebnje/

Na volitve z Županovo listo za razvoj
Županov klub za razvoj Trebnje in Neodvisni demokratski klub NDK 
Trebnje smo združili v eno močno NEODVISNO Županovo listo za 
razvoj. Delujemo razvojno, združevalno, politično neodvisno, z glav-
nim ciljem: uspešno razvijati občino Trebnje. Na lokalnih volitvah 2011 
bomo nastopili kot skupna NEODVISNA Županova lista za razvoj 
ŽLR Trebnje, s podporo klubov, društev, list in združenj. 
Tako smo uspešno združili dve neodvisni listi, ki v občini Trebnje delu-
jeta v koaliciji z županom in igrata pomembno razvojno vlogo. Županov 
klub za razvoj Trebnje in Neodvisni demokratski klub NDK Trebnje 
še naprej delujeta kot kluba, ki podpirata skupno neodvisno Županovo 
listo za razvoj. Več o tem v glasilu GLAS Trebnje na www.joze-povsic.
com

Jože Povšič, za Županovo listo za razvoj ŽLR Trebnje

Obvestila / občinske politične stranke

Krajevni odbor SDS Mirna 
V četrtek, 16. 12. 2010, je na Mirni potekala ustanovna konferenca 
Krajevnega odbora Slovenske demokratske stranke (v nadaljevanju KO 
SDS). Člane in članice so pozdravili gostje: državni svetnik Bojan Ke-
kec, predsednik regijske koordinacije SDS Dolenjske in Bele krajine 
Silvo Mesojedec ter poslanec v Državnem zboru RS Ivan Grill.  
Za predsednika KO SDS Mirna je bil izvoljen Beno Smole. V  Izvršilni 
odbor so bili izvoljeni: Anton Kašič, Matjaž Šepic, Mateja Zore, Aleš 
Mirtič in Justina Pančur.
Vsem izvoljenim iskreno čestitamo in jim želimo uspešno delo. 
Vsi, ki se želite pridružiti KO SDS Mirna in aktivno sodelovati v pri-
pravah na lokalne volitve, lepo vabljeni. Pokličite na tel. št. 040 629 142 
(Beno Smole).

Občinski odbor SDS Trebnje

Pri volitvah je zelo pomembno, kako so oblikovane volilne enote, da se 
zagotovi približno enako število prebivalcev na svetnika in da svetnik 
zastopa občane iz tistih krajevnih skupnosti (KS), ki so teritorialno, 
družbeno ali kako drugače povezane. 
Občina Trebnje je organizirala sestanek s strankami in listami, na ka-
terem sta bila sprejeta dva DROT-ova predloga: da je KS Sela pri Šum-
berku v isti volilni enoti kot KS Veliki Gaber in da se predlogi volilnih 
enot posredujejo v mnenje KS, ki najbolje poznajo medsebojno sodelo-
vanje in soodvisnost. V primeru, da imate občanke in občani kakršna-
koli vprašanja ali predloge glede oblikovanja volilnih enot, jih lahko 
posredujete na DROT.

Mitja Prijatelj, predsednik odbora za pravno področje pri DROT
www.drot.org
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Iz državnega  zbora
Leto se ni začelo nič kaj obetavno. Ko se v parlamentu ukvarjamo z no-
vim sistemskim zakonom o skladnem regionalnem razvoju, stojijo pro-
jekti občin za črpanje evropskih sredstev. Le ti so prepotrebni za  hitrejši 
razvoj manj razvitih občin. Gospodarska situacija je vse težja. Vse več 
je brezposelnih. Pričele so se podražitve hrane, vlada pa kot da živi v 
nekem drugem svetu. Temni oblaki se nam bližajo.

Zaradi težav gradbenih podjetij se 
je ustavila gradnja avtoceste. Držav-
ni organi preiskujejo nepravilnosti 
DARS-a. Upam, da to ne bo še bolj 
zavleklo dokončanje del.
Občina Mirna je dobila zeleno luč 
v Odboru za lokalno samoupravo 
predvsem po zaslugi opozicijskih po-
slancev. Upam, da bo šlo gladko tudi 
v Državnem zboru.

Zvonko Lah, poslanec SDS v DZ

Koliko volilnih enot?
Ne glede na razne zaplete se bližajo volitve župana in svetnikov Občine 
Trebnje. Državni zbor bo sklepal o ustanovitvi Občine Mirna predvido-
ma na svoji seji 31. januarja. Če bo Državni zbor dal pozitivno mnenje o 
ustanovitvi Občine Mirna, bo Občinski svet Občine Trebnje moral sprejeti 
odlok o številu volilnih enot in o številu članov Občinskega sveta. Če bodo 
vsa opravila potekala v skladu s predpisanimi roki, bodo volitve v aprilu. 
Nova občina Trebnje bo ob izločitvi KS Mirna štela 11600 prebivalcev v 
12-ih KS. Po določilih zakonodaje lahko ima tako številčna občina svet, 
ki šteje od 20 do 23 članov. Mnenje svetniških skupin je, da bi Svet štel 
21 članov (20 + predstavnika romske skupnosti). Ta predlog  podpira 
tudi SLS.

Vodja svetniške skupine SLS
Silvester Prpar

Popis vseh potrebnih investicij v občini
V občinskem odboru Nove Slovenije Trebnje želimo ob pripravi progra-
ma ZA OBČINO BLIZU LJUDEM za naslednje mandatno obdobje 
slediti trem usmeritvam: politiki dela za skupno dobro, prizadevanju za 
dolgoročni razvoj občine ter željam za kvalitetno življenje vseh generacij. 
Čim prej moramo dokončati že začete projekte, izgradnja 14-oddelčne-
ga vrtca v Trebnjem in dokončanje prenove podružnične šole v Dobrni-
ču ter izgradnja telovadnice.
Zavzemali se bomo za ureditev muzeja v rojstni hiši nadškofa Alojzija 
Šuštarja, za ureditev vaškega središča Grmada in obnovo povezovalne 
ceste Trebnje-Dobrnič.
Na javni vodovodni sistem moramo priključiti vse vaške vodovode v KS Dole-
nja Nemška vas in nujno urediti preskrbo s pitno vodo v zaselku Zvijavnica.

Občinski odbor NSi Trebnje

Občinske politične stranke / razno

Akcija »Pomagajmo brezdomcem«
Letošnje leto je posvečeno solidarnosti in medsebojni pomoči, zato smo tudi 
na Srednji šoli Josipa Jurčiča pod vodstvom mentorice prof. Jasmine Balaban 
organizirali dobrodelno akcijo z naslovom »Pomagajmo brezdomcem«.  
Akcija je aktivno potekala cel mesec,  zbirali smo stara oblačila, ki jih ne po-
trebujemo več, in denar. Prispevali smo vsi, dijaki in profesorji. Z zbranim de-
narjem smo se dijaki 4. b v spremstvu profesoric Jasmine Balaban in Mojce 
Saje Kušar odpravili v Ljubljano po nakupih. Kupili smo higienske pripomočke 
(zobne ščetke, zobne paste, britvice …), spodnje perilo, nekaj spalnih vreč, kap, 
šalov, rokavic, odej, pripravljene hrane v konzervah, testenin, moke in mleka. 
Potrudili smo se, da smo denar koristno porabili. Tudi v šoli se je nabralo ve-
liko oblačil, ker  je veliko dijakov prineslo cele vreče ali škatle oblačil, saj so za 
pomoč poprosili tudi sorodnike. 
Akcijo smo po dobrem mesecu dni zaključili tako, da se nas je  25 dijakov s 
spremstvom obeh profesoric odpravilo na obisk v dnevni center organizacije 
za pomoč brezdomnim kraljem ulice. Predstavili so nam program delovanja 
in pomoči, kako se lahko brezdomci spet vključijo v družbo, kakšne možnosti 
zaposlitve jim ponujajo, kako jim pomagajo priti do stanovanja in podobno. 
Odpravili smo se tudi na ogled etnografskega muzeja, kamor nas je spremljal 
Gadafij, eden od Ljubljančanov, ki deluje pod okriljem organizacije. Povedal 
nam je, kakšno je življenje na ulici, kako lahko pomagamo in kaj bi bilo treba 
spremeniti v našem pristopu in odnosu do brezdomnih. Po vrnitvi v dnevni 
center nam je bila predstavljena tudi revija, ki jo kralji ulice mesečno izdajajo in 
v katero brezdomni prispevajo svoje članke. 
Celotna akcija in obisk sam sta bila za vse nas zelo koristna. Tako neposreden 
stik s pomoči potrebnimi zagotovo odpre oči  in srce. Spoznali smo, da naš svet 
le ni tako brezmadežen in krasen, kot si ga marsikdaj slikamo. Skupaj pa lahko 
poskrbimo, da bo veliko lepši, zato je potrebno pomagati. Do drugačnosti mo-
ramo biti strpni, brez predsodkov in predvsem ne smemo obsojati.
Kot je rekel  Gadafij: »Nikoli ne veste, kdaj se boste vi znašli v takšni situaciji.«

Napisala: Zina Jakovljević, 
fotografije: Victoria Štefe, 4.b, SŠ Josipa Jurčiča Ivančna Gorica

Mentorica: Jasmina Balaban, prof.

Več orožja ali več kruha
Finančna kriza je še vedno tu in vsi jo občutimo. Vsi vemo, da je treba 
reševati naše gospodarstvo, zato je toliko bolj nerazumljivo, da naša država 
namerava v vojaško oborožitev zmetati težke milijone. Pravijo, da NATO 
zahteva tolikšno oborožitev. Kot da se nam bliža vojna ali okupacija! Če 
prav pomislimo, se je okupacija že zgodila. NATO je okupiral zdravo pa-
met naših oblastnikov.
Pravico imamo vprašati, zakaj tolikšna oborožitev in kje je sovražnik, ki 
nam ogroža svobodno življenje. Ali je nujno naše vojake pošiljati na vsa voj-
na žarišča po svetu, ko pa se druge članice NATA in EU iz njih umikajo?
Dobro bi bilo, ko bi se spomnili časov bivše Jugoslavije. Ni tako daleč nazaj. Ta-
krat smo glasno oporekali ogromnim izdatkom za vojsko. Sedeli smo na sodu 
smodnika. Zavzemali smo se za ukinitev vojske in nevtralnost. Izkazalo se je, 
zakaj je treba toliko orožja – za morijo med nekoč bratskimi narodi.
Vlada in poslanci – pamet v glavo! Od česa bomo živeli, od orožja ali od 
kruha? Denar rabi naše gospodarstvo, ki nam bo omogočilo, da ne bomo 
stradali in bomo bolje živeli, kar si tudi zaslužimo. Visoki izdatki za obo-
rožitev ne bodo zmanjšali števila lačnih in brezposelnih, ki jih je danes 
vse več. No, na en način se da število lačnih ust tudi z orožjem zmanjšati. 
Ampak upam, da tega ne bomo doživeli nikoli več.

Ivan Urbančič
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Mama – za dobroto hvala,
za ljubezen in za zgled.
V naših srcih boš ostala,

dokler ne snidemo se spet.

Zahvala
V 86. letu starosti je ugasnilo srce naše drage mame,  

babice in prababice

Albine Koporec,
roj. Longar, iz Malega Gabra

Hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za 
izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče ter darovane svete 

maše in dobre namene.
Iskrena hvala g. župniku, pogrebni službi Perpar, pevcem iz 

Šentvida pri Stični, cvetličarki Jani Žurga in ga. Joži Planinšek 
za nesebično pomoč.

Zahvaljujemo se tudi Društvu upokojencev Veliki Gaber in za 
poslovilne besede ga. Jožici Štremfelj.

Hvala vsem, ki vas nismo imenovali, a ste nam stali ob strani ter 
našo mamo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

Zahvala
V 57. letu nas je zapustila

Veronika Črček
iz Velikega Gabra

Hvala vsem sorodnikom, prijateljem, znancem
in sosedom za izrečena sožalja, hvala g. župniku, pevcem  

in pogrebni službi. 

Posebna zahvala gospe Leonidi Marinko iz Onkološkega 
inštituta Ljubljana.

Žalujoči: vsi njeni

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, 

pevcem 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

Razno / zahvale

Sosed, na pomoč
Zlati časi, kam hitite?
To se sprašujemo že skoraj vsak dan, vsakodnevno zvemo kaj nelepega, včasih 
že kar zastrašujočega. Kam so naši vodilni usmerili poti našega ljudstva? Je 
potem čudno, da se nam misli vračajo nazaj, ko je vladal še »gnili socializem«. 
Imeli smo delo, imeli smo cilje, predvsem pa možnosti in pogoje, da jih ure-
sničimo. Kaj pa danes, kje smo? Napol obubožani, na delu brezpravni, tri 
četrine delavcev v pomanjkanju s svojimi družinami vred. Gorje ti, če nimaš 
pravega sorodstva ali prijateljstva! Nevihtne slike, pošastno grozeče.
Pa kako lepo nam je bilo! Delavci so gradili hiše, drug drugemu smo poma-
gali, stopili skupaj, delo naredili in za »likof« se poveselili. A glejte vraga! 
Tudi tega, pravijo, ne bomo smeli več početi. Malenkostno delo sosedu ali 
starejši osebi narediti gaz, obrezati kakšno drevo ali grmičje, nič več! Prija-
viti delo, izstaviti račun, plačati davke. Koliko del medsebojnih pomoči je 
bilo narejenih, koliko delovnih dni smo dali za solidarnost, brez računa, z 
občutkom, da delamo dobre stvari. 
Poslušamo grozeče napovedi. Delo na črno! Ja, res! Ampak tega se gospodje 
lotevajo na najtanjšem koncu. Nič pomagati sosedu, nič pomagati prijatelju, 
ne, to se ne sme. Če te dobi inšpektor, gorje ti. Sploh pa gorje, če boš za en 
lep »boglonaj« priskočil na pomoč. Veliki ne rabijo takih pomoči. Mnogi 
dobijo zajetna posojila ali kar materialno pomoč kakega podjetja, pa čeprav 
na škodo delavstva. Važno je, da ONI vozijo skozi življenje v preobilju, v 
modernih vilah, sneg pa jim najbrž očistijo kar za to postavljene službe, saj 
so zelo pomembni.
Kaj pa mi? Tisti blizu dna? Žal, dragi gospodje, živi ne moremo pod zemljo 
ali v žaro. Živi smo, čutimo, da smo ogoljufani, mi za minulo delo, mladi 
in mlajši za bodočnost. Težko bo za naše vnuke in pravnuke, če se bodo 
te poti nadaljevale. Ne moremo iz svoje kože. Od malega so nas učili drug 
drugemu pomagati, učili so nas dobrih, toplih medsebojnih odnosov, zato 
menimo, da tak zakon, ki bi prepovedal pomoč sosedu ali prijatelju, ne bi 
ubijal le humanosti in solidarnosti, ubijal bo tudi človečnost, dostojanstvo in 
lepe medsebojne odnose. Oprostite, ne za vse in ne pri vseh, za klientele to ne 
velja, pravzaprav nimajo potrebe.
Včasih je luštno b'lo, zdaj pa ni več tako … Res je, ni več lepo.

Pavlina Hrovat
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Blaž – najboljši fizik
V soboto, 18. decembra 2010, je v Ljubljani po-
tekalo državno tekmovanje iz astronomije, ki se 
ga je kot najbolj uspešen na šolskem tekmovanju 
udeležil Blaž Potokar iz 9. a Osnovne šole Treb-
nje. Uvrstil se je na odlično 7. mesto in s tem 
osvojil zlato Dominikovo priznanje.
Čestitamo!

Andrej Anžlovar Andromedina galaksija

Moj bratec Gašper in Sara

Glasbeni utrinek v 
Šentlovrencu
V decembru so nas s svojim glasbenim znanjem 
razveselili malčki, ki obiskujejo  glasbeni atelje 
– Deželo glasbe, ki ga vodi ga. Marta Steklasa. 
Predšolski in šolski otroci so zapeli in zaigrali 
na različne inštrumente. Starši, otroci in ostali 
obiskovalci smo uživali ob poslušanju otroških 
glasov ter spremljanju zaigrane vsebine. 
Sedaj malčki že pridno vadijo naprej, kajti 
zagotovo nas bodo kmalu spet presenetili ter 
nam ponosno prikazali, kaj so se naučili.  

Marjana Hribar

Podružnična šola v Dolenji Nemški vasi je ob 
koncu tega leta prejela posebno darilo. Odprli so 
novo učilnico z enajstimi novimi računalniki in 
dvema projektorjema. Računalniki so danes po-
trebni za sodobno izobraževanje otrok. 
Učenci in učitelji te šole so pripravili lep kulturni 
program, na koncu pa so v znak veselja za novo 
pridobitev razrezali slastno torto, ki so jo pripra-
vili starši otrok. Občina Trebnje in Ministrstvo 
za šolstvo so za nakup računalnikov in ureditev 
učilnice prispevali 10.000 EUR. Slovesnosti so 
se udeležili predstavniki Občine Trebnje in rav-
nateljica Osnovne šole Trebnje. Novo učilnico z 
novimi računalniki bodo prejeli tudi učenci PŠ v 
Dobrniču. Šola v Dobrniču je sedaj v prenovi, za 
računalnike pa je že zagotovljen denar.

Jože Povšič, podžupan Občine Trebnje

Prvi teden v decembru smo otroci iz oddelkov Me-
tuljčki, Indijančki in Pajkci stanovalcem Doma 
starejših občanov Trebnje prinesli drobec praznič-
nega vzdušja. Predstavili smo jim venček ljudskih 
plesov ter jim s prazničnimi deklamacijami pričara-
li utrinke bivanja otrok v vrtcu. Veselje otrok, ki ga 
prinaša zimski čas, smo prenesli tudi na starejše, saj 
so se vsi navzoči priključili petju zimskih pesmic. 
Programček je marsikomu v polni dvorani privabil 
solze v oči in skupaj smo ugotovili, da je tovrstno 
medgeneracijsko druženje zelo dobrodošlo, zato ga 
bomo ohranjali še v prihodnje.

December v deželi glasbe
Septembra je v naši vasici Vrhovo pri Šentlovrencu od-
prla vrata in pričela z glasbenim izobraževanjem otrok 
Dežela glasbe – zasebna glasbena šola, ki jo vodi do-
mačinka, priznana glasbena pedagoginja, prof. Marta 
Steklasa. Obiskujejo jo glasbe željni otroci od blizu in 
daleč in v decembru so svoje nekajmesečno prizadevno 
glasbeno izobraževanje strnili v svoj prvi nastop pred 
občinstvom. V soboto, 11. decembra 2010, ob 15. uri 
smo jih prišli poslušat starši, sorodniki in prijatelji v 
»Kazinarjevo« dvorano v Šentlovrencu. 
Nastopili so vsi učenci: od najmlajših štiriletnikov, 
ki se glasbeno izobražujejo v uvajalnem programu, 
do inštrumentalistov, ki že ubirajo skladbe na kitari, 
klavirju, violini, kljunasti flavti in v komorni zased-
bi. Najmlajši so se predstavili s petjem in ustvarjal-

nim spremljanjem z otroškimi glasbili, uprizorili so 
tudi glasbeno pravljico. Opazila sem, kako srečni so 
bili, da nastopajo pred publiko. Tudi mladi inštru-
mentalisti so bili sproščeni in dobro pripravljeni za 
svoj prvi samostojni nastop. S svojim izvajanjem so 
prepričali, kakšna je glasbena vsebina, saj so sklad-
be dinamično interpretirali.
Med nastopajočimi učenci Dežele glasbe je bil 
tudi moj bratec Gašper, ki je s kljunasto flavto 
nastopil večkrat kot solist ali v komorni skupi-
ni. Na nastop se je skrbno pripravljal in ga željno 
pričakoval.
Po dobri uri muziciranja učencev Dežele glasbe 
in obdarovanju vseh nastopajočih smo skupaj s 
svojimi mladimi glasbeniki očarani odšli domov 
z mislijo: »Res nam je lepo v Deželi glasbe!«

Irena Ihan, Vrhovo pri Šentlovrencu

Novi računalniki za PŠ Dolenja Nemška vas 

Predstavnikom Doma se najlepše zahvaljujemo 
za naklonjenost medsebojnemu sodelovanju in 
za njihov topel sprejem. V prihajajočem letu pa 
vsem z  besedami naših otrok želimo:

da bi se veliko smejali,•	
da bi se imeli radi,•	
da bi skupaj peli,•	
da vam ne bi bilo dolgčas,•	
da bi bili zdravi.•	

Srečno! 
Vzgojiteljice in pomočnice oddelkov 5–6 let

Vrtec na novoletnem obisku v DSO Trebnje

Šolstvo
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Šport in rekreacija

40-letnica Kegljaškega 
kluba Trebnje
Kegljaški klub Trebnje je bil ustanovljen 15. ja-
nuarja 1971. Prvi predsednik kluba je bil g. Pa-
vel Žagar. Po zaslugi kegljišča v gostilni Opara v 
domači občini je število tekmovalnih in rekrea-
tivnih kegljačev hitro naraščalo. Kegljaški klub 
je nastopal na tekmovanjih z žensko in moško 
ekipo. Po spremembi zahtevnosti kegljišč so se 
morale žal tekme in vadbe izvajati na ustreznih 
kegljiščih izven občine (v Ivančni Gorici, nato 
Krškem in sedaj v Novem mestu ter v Ljubljani, 
saj v Novem mestu kegljišče ne izpolnjuje pogo-
jev za tekmovanja v 1. ligi).
V tej in prejšnjih sezonah nastopata ženski ekipi 
v 1.B in 2. ligi zahod. V klub se vključujejo mla-
de kegljavke in kegljači, ki dosegajo zelo dobre 
rezultate. Klub s sredstvi Občine Trebnje, name-
njenih športu in donacijami, zagotavlja izključno 
plačilo najemnin kegljišč, kotizacije Kegljaški 
zvezi in potrebno izobraževanje voditeljev na 
fakulteti za šport. Posamezniki nam pomagajo 
tudi z lastnimi večsedežnimi avtomobili za pre-
voz na tekmovanja v oddaljene kraje.
Ob tej priliki se vsem, ki pomagajo pri delova-
nju kluba, zahvaljujemo za njihovo materialno in 
drugo podporo.
Slavnostno praznovanje obletnice kluba bomo 
umestili v okvir prireditev ob prazniku občine 
Trebnje.

Dušan Jarc, predsednik

V Golf klubu Trebnje smo z aktivnostmi, ki so 
bile v letu 2010 realizirane, zadovoljni. Klub bo 
tudi v letošnjem letu veliko poudarka dal razvo-
ju otroškega golfa. Sodelovanje z Osnovno šolo 
Trebnje je zelo dobro. Spomladi bo omogočena 
vadba vseh otrok, ki obiskujejo tečaj golfa na 
šoli, na vadišču za golf. Otroci, zainteresirani za 
nadaljevalni tečaj, bodo to lahko nadaljevali pod 
vodstvom profesionalnega učitelja Matjaža Cara 
in si pridobili dovoljenje za igro (DI). Redna te-
denska vadba  bo potekala za vse otroke, ki so v 
preteklih letih obiskovali  tečaj. Otroci, ki imajo 
dovoljenje za igro (DI), se bodo udeleževali  tek-
movanj, ki jih organizira Golf zveza Slovenija.
Klub bo v sodelovanju z Golf zvezo Slovenijo 
organiziral tečaj za vaditelje golfa na osnovnih 
šolah in tečaj za odrasle za pridobitev dovolje-
nja za igro (DI). Začetek tečaja je predviden 7.  
aprila 2011 ob 18. uri na vadišču kluba. Zain-

Katja, najboljša 
kegljačica regije
V novomeški območni tekmovalni kegljaški 
skupnosti, ki zajema dolenjsko in belokranj-
sko regijo, je ob koncu leta trebanjska keglja-
čica Katja Šribar (na fotografiji) zbrala 126 
točk in med 26 tekmovalkami, ki so prejele 
točke, osvojila svoj prvi naslov. Katja je na 
tekmo povprečno podrla 552 kegljev. Tudi 
druga najboljša je bila Trebanjka, to je Slavica 
Hribšek, ki je zbrala 63 točk. V trebanjskem 
klubu je sicer največ naslovov zbrala Milena 
Veber Jarc – najboljša je bila dvanajstkrat. 

Ž. Z.,
Foto: N. G.

Aktivnosti Golf kluba Trebnje  v letu 2011
teresirani se lahko prijavite na gsm 041/377 958 
do 5. aprila. Vadišče bo letos odprto vsak dan od 
8. do 19. ure.  Sodelovanje na paradi Iz trebanj-
skega koša, Dan odprtih vrat in tekmovanje je 
že tradicionalno in poteka vsako leto. Klubskih 
turnirjev za člane kluba je predvidenih 5, neka-
teri naši člani bodo sodelovali na tekmovanjih, ki 
jih organizirajo drugi klubi. Planirana bo vadba 
za člane ob četrtkih. Večji poudarek bo dan pri-
dobivanju novih članov in družabnemu življenju 
članov kluba.
Golf klub Trebnje bo letos obeležil 10-letni-
co ustanovitve. Prav tako bo letos redni volilni 
občni zbor, ki bo za razvoj kluba pomemben. Po 
10 letih delovanja kluba z veseljem ugotavljamo, 
da ta športna dejavnost v naši občini dopolnjuje 
ostale športe in pridobiva na pomenu, saj je pri-
merna za vse starostne strukture. 

Sekretar kluba:  Tone Zaletel



Že 8. leto po vrsti v organizaciji Društva za razvoj 
in oživitev Trebnjega je v četrtek, 23. decembra 
2010, v trebanjski športni dvorani potekal tradi-
cionalni božično-novoletni koncert. Tokrat so na 
svoj račun prišli ljubitelji narodne glasbe.
Praznični in slavnostni večer NA DAN 20. 
OBLETNICE PLEBISCITA ZA SAMO-
STOJNO SLOVENIJO je zazvenel kot SRČNI 
POKLON SLAVKU IN VILKU AVSENIKU 
za njun veličastni prispevek v zakladnico sloven-
skih in svetovnih dosežkov duha. S svojo glasbo 
sta brata Avsenik postavila častitljiv spomenik 
Sloveniji in slovenstvu.
Edinstven poklon 20. obletnici plebiscita je bil 
verjetno največji koncert posvečen temu prazniku 
v Sloveniji. V poseben ponos nam je, da je scena-
rij, katerega sta soustvarila Maja Kos in Gregor 
Avsenik pritegnil televizijo VTV, ki je celotni 
koncert posnela in ga predvajala kot silvestrski 
program. V teh dnevih je sledilo še več ponovi-
tev po različnih lokalnih televizijah. S tem se je 
Trebnje promoviralo širom po Sloveniji.
Pred pričetkom koncerta je bil na projekciji pred-
vajan znamenit oglasni spot iz leta 1986, nagrajen 
doma in v tujini, »Moja dežela«, ki je v občinstvu 
prebudil čustva in enotnost izpred dvajsetih let.  
Ves čas koncerta se je ob odru predvajala izvrstna 
projekcija, ki jo je pripravil Franci Rakar. Za sce-
no pa sta poskrbela Pavle in Zvonka Rot.
Praznično prireditev smo uvedli z Zdravljico in 
Ipavčevo Domovino, ki so jo zapeli edinstveni 
fantje iz Slovenskega okteta.
Sporočilna Avsenikova pesem »Zvezde na nebu 
žare« v vokalni izvedbi, prav tako Slovenskega 
okteta, pa je napovedala bistvo večera – uvod v 
večer Avsenikove glasbe, ki sta ga z odličnim 
vodenjem cel čas prireditve napovedala in pove-
zovala naša izvrstna in srčna Maja Kos in Luka 
Bregar.
Največkrat predvajano instrumentalno pesem 
na svetu Na Golici je za uvod zaigralo skoraj 50 

Nepozaben večer Avsenikove glasbe 
v počastitev 20. obletnice plebiscita za 
samostojno Slovenijo 

mladih in nadebudnih harmonikarjev iz trebanj-
ske šole diatonične harmonike Tomaža Primca.
Prelepa Gorenjska, Na Golici in Večer na Ro-
bleku so le prve tri skladbe, ki smo jih slišali v 
skoraj triurnem koncertu z več kot 30 skladbami 
in več kot 170 nastopajočimi. Ja, tudi Tam kjer 
murke cveto, Otoček sredi jezera, Veselje, radost, 
srečo vam želimo, Slovenija od kod lepote tvoje 
in druge zimzelene skladbe bratov Avsenik so se 
prepletale v prazničnem večeru v izvedbi Hišne-
ga ansambla Avsenik, ansambla Saša Avsenika 
in Gregorja Avsenika.
Koncert sta obogatili tudi vokalni skupini Kvar-
tet sester Trobec Žagar in Mešani pevski zbor 
Sonce, za nekaj humorja pa je poskrbel sin legen-
darnega Franca Koširja, Klemen Košir.
Še en razlog, zakaj je bil ta večer edinstven! 
23.12. je bila v Trebnjem svetovna premiera Go-
lice v priredbi Vilka Avsenika v izvedbi Občin-
skega pihalnega orkestra Trebnje. 
Konec koncerta je bil zagotovo tak, da bo ostal 
v večnem spominu vsem obiskovalcem, saj je 

skupaj zapelo in zaigralo vseh 170 nastopajočih. 
Pridružili so se nam tudi naš, trebanjski pihal-
ni orkester in trebanjske mažorete in vsi skupaj 
smo zapeli Ostanimo prijatelji. Celotna dvorana 
je s stoječim aplavzom dokazala, da je bil koncert 
oz. bolje rečeno prireditev, nekaj neponovljivega. 
DROT-ovci se zahvaljujemo vsem, ki ste obiska-
li ta koncert, zahvaljujemo se vsem sponzorjem, 
ki ste prijazno pomagali pri izvedbi koncerta, 
vsem, ki ste s svojim časom, delom in znanjem 
oplemenitili večer, hkrati pa tudi vsem tistim, ki 
ste nam že nekaj minut po zaključku koncerta 
poslali številna sporočila o čudovitem večeru.

Špela SMUK,
Foto: Andrej Mežan

Zadnja stran

Kadeti RK Trimo Trebnje so si z osmimi zmagami 
priborili odlično 2. mesto in tako za sabo pustili 5 

Uspešnost igralcev RK Trimo Trebnje v 
predtekmovalnih skupinah

ekip. Omenjenemu uspehu sta prispevala tudi naj-
boljši strelec predtekmovalnih skupin, in sicer Rok 

Rokavec, ki je skupno zatresel mrežo kar 98-krat, 
ter Uroš Udovič, ki je mrežo zatresel 79-krat. 
Borbenost so v šestih zmagah pokazali tudi sta-
rejši dečki A in osvojili 3. mesto. Najboljši strelec 
je bil David Gruden, ki je dal 65 zadetkov.
Po pričakovanjih lahko uspešnost in pohvalo le 
še stopnjujemo, saj so RK Trimo Trebnje najbolje 
zastopali starejši dečki B in sicer z zmagovitim 1. 
mestom izmed sedmih predtekmovalnih skupin. 
Med njimi je bil najboljši strelec Gregor Potre-
buješ s 60-imi zadetki. 
Seveda pa takšnega uspeha ne bi bilo brez dobre 
obrambe vseh igralcev in vratarjev ter zmagovi-
tih napadov in zadetkov. V bodoče nam preosta-
ne predvsem to, da še naprej verjamemo v igralce 
in jih pridemo od 15. januarja 2011 dalje spod-
bujat v polfinalnih tekmah, da se uvrstijo v sam 
vrh, v finale!

David Lipoglavšek

Biti mati

Povije mati dete v svet,
s sovraštvom, vojnami prežet.
V civilizacijo, ki v lastnem gnoju se duši
in gazi po ljudeh v znak razvitosti.
V mračen svet, v svet moreč,
ki je celo za zlodeje boleč.

In zanj zdaj mati trepeta,
in misli nanj
in moli zanj,
če on trpi, trpi še bolj,
če nesrečen je, nesrečna je še bolj.
Daj bog, da znala bi odpreti mu oči,
da njenim vnukom boljši svet zgradi.

A zlo ljudi,
brezčutnih, brez vesti,
z moralo, zasmrajeno do neba,
gradi somraka pot.
S profiti tlakovano,
v krivice vkovano,
iz sedanjosti, z žrtvami nastlano,
v prihodnost, zatopljeno v megli.

V demokraciji, ki lastne žre ljudi,
ki ljudi spreminja v zveri,
se poslanstvo biti mati kot prekletstvo zdi.

Danijela Krištof, »Vezi«


