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Uredništvo Glasila občanov občine Trebnje, Goliev 
trg 4, 8210 Trebnje
Ustanovitelj in izdajatelj: Občina Trebnje, Goliev 
trg 5, 8210 Trebnje

Odgovorna urednica: Zdenka Candellari
Uredniški svet: Bogdana Brilj, Zdenka Candellari, 
Mirko Gliha, Vida Hočevar, Mateja Kozlevčar, Darin-
ka Krevs, Leon Lobe, Marija Mežnaršič, Franc Brane 
Praznik, Petra Smolič, Mateja Zupančič
Lektorica: Silva Kastelic
Grafična realizacija: Tiskarna Januš, Ljubljana
Naklada: 4.200 izvodov, ki se razdelijo brezplačno 
vsem gospodinjstvom in podjetjem v občini Trebnje.

Uredništvo si pridržuje pravico do objave, neobjave, 
delne objave ali krajšanja nenaročenih prispevkov v 
skladu s prostorskimi možnostmi in uredniško poli-
tiko. Prosimo, da posamezni prispevki ne obsegajo 
več kot 1000 znakov s presledki in fotografijo v for-
matu JPG ali podobno. Fotografij neprimerne kako-
vosti za tisk ne bomo objavili, prav tako ne bomo 
objavili fotografij, pripetih v programu Word zaradi 
slabe resolucije.
Prispevki političnih strank in neodvisnih list ne sme-
jo presegati 750 znakov s presledki. Prispevkov, ki ne 
bodo podpisani s polnimi imeni avtorjev, ne bomo 
objavili. Prosimo, da ob prispevku vedno navedete 
tudi avtorja fotografije. Uredništvo si pridržuje pra-
vico, da neprimerne in žaljive vsebine ne objavi.
V Glasilu občanov se brezplačno objavi osmrtnica 
ali zahvala ob smrti pokojnih občank ali občanov 
občine Trebnje v obsegu 800 znakov s presledki. 
Spominskih objav ob obletnicah smrti se ne obja-
vlja. Poslanih slik za objavo ne vračamo.

V Glasilu občanov se proti plačilu  v skladu s spreje-
tim cenikom objavljajo tudi oglasi, ki so  pripravljeni 
za tisk, torej oblikovani in v primernih formatih: PDF 
v kakovosti za tisk in CMYK-formatu. Če kakovost ni 
ustrezna, se objavo oglasa zavrne. Naročnik oglasa 
je dolžan spoštovati avtorske pravice glede uporabe 
fotografij in besedila v oglasnih sporočilih. Oglasi 
niso lektorirani.

Prispevke lahko pošljete po elektronski pošti na 
naslov: glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com ali jih 
v elektronski obliki (CD, DVD, USB) oddate v poštni 
nabiralnik uredništva na naslovu: Glasilo občanov, 
Goliev trg 4, 8210 Trebnje (prvi vhod desno za ob-
činsko stavbo).
Rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko je 
5. 4. 2016,  predviden izid pa 14. 4. 2016. Prispev-
ki, ki jih bomo v uredništvo prejeli po tem datumu, 
bodo uvrščeni v naslednjo številko, če bodo še ak-
tualni.

OBČINSKE NOVICE

Voščilo uredništva
Marec − mesec prvih cvetlic, ki predrejo 
mrzlo in trdo zemljo. Mesec, ko sonce in luč 
vztrajno naraščata in uspešno premagujeta 
temo. Mesec, ko vse nakazuje, da je življe-
nje potrebno ljubiti in nadaljevati. Mesec, v 
katerem praznujemo dan žena in materin-
ski dan. Ni naključje. Tudi žena je namreč 
znanilka in prinašalka lepote, luči, ljubezni 
do življenja in moči. 
Drage žene, želimo vam, da se veselite svo-
je ženskosti in gradite svet in odnose v njem 
z močjo in ljubeznijo na vam lasten način.

Uredništvo Glasila občanov Trebnje

Psi so lahko na cestah samo pod 
nadzorom
V zadnjem času smo prejeli kar nekaj klicev občanov na temo 
prostega sprehajanja psov po cesti brez nadzora lastnikov. Psi, ki 
prosto tekajo po cesti, ovirajo promet in ogrožajo udeležence v ce-
stnem prometu ter pri tem mnogokrat povzročajo občutek strahu, 
zlasti pri mlajših otrocih. 
V skladu z Zakonom o zaščiti živali je lastnik odgovoren za zaščito, 
skrb in varovanje domače živali in sem spada tudi nadzor nad gi-
banjem domače živali. Na cesti so lahko psi le v prisotnosti osebe, 
ki jih varno vodi, pri čemer morajo biti psi na javnem mestu na 
povodcu. Lastnika, ki dovoljuje, da se domača žival giblje nenadzo-
rovano po cestah, se lahko kaznuje z globo 40 evrov. Z globo 200 
evrov pa lastnika psa, ki ne zagotovi, da je pes na javnem mestu na 
povodcu. 

Vse lastnike psov pozivamo, da spoštujejo pravila glede gibanja 
psov na cesti in ostalih javnih površinah ter s tem prispevajo k za-
gotavljanju večje prometne varnosti.

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

Zagotavljanje zabojnikov za 
odlaganje komunalnih odpadkov
Pravilnost ločevanja komunalnih odpadkov zagotavljamo tudi z 
ustreznimi, ločenimi zabojniki za komunalne odpadke. Skladno z ob-
činskim predpisom, ki ureja ravnanje s komunalnimi odpadki, morajo 
gospodinjstva, pravne osebe, samostojni podjetniki ter ostali subjekti, 
pri katerih nastajajo komunalni odpadki, na prevzemnem mestu za 
odpadke ločeno zagotavljati oddajo komunalne odpadne embalaže 
in preostanka komunalnih odpadkov (mešani komunalni odpadki). 
Uporabniki morajo odpadno komunalno embalažo odlagati v zelen 
zabojnik z rumenim pokrovom, preostanek komunalnih odpadkov pa 
v zelen zabojnik z zelenim pokrovom. V primeru, da uporabnik organ-
skih odpadkov ne kompostira, mora zagotavljati še rjav zabojnik. Prvo 
nabavo zabojnikov zagotavlja uporabnik na svoje stroške, zamenjavo 
poškodovanih ali dotrajanih zabojnikov pa Komunala Trebnje d.o.o. 
V sodelovanju s Komunalo Trebnje d.o.o. ugotavljamo, da mnogi 
uporabniki sploh nimajo zabojnikov za komunalne odpadke ali pa 
razpolagajo samo z enim, kar vpliva na pravilnost ločevanja komu-
nalnih odpadkov. Vse uporabnike, ki še nimajo ustreznih zabojni-
kov, pozivamo, da si le-te zagotovijo v najkrajšem času.

Medobčinski inšpektorat in redarstvo
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Električni avtomobil 
– še nikoli tako 
dostopen 
Eko sklad je v petek, 26. 2. 2016, objavil prva le-
tošnja poziva za dodelitev nepovratnih subven-
cij, in sicer za nakup ali predelavo električnega 
avtomobila za fizične in pravne osebe. Avtomo-
bilski promet predstavlja enega izmed večjih 
onesnaževalcev okolja, sploh v Sloveniji, kjer 
zaradi razpršene poselitve javni promet ni preti-
rano učinkovit. Z uporabo električnih prevoznih 
sredstev bistveno zmanjšamo izpuste CO2, ki so 
glavni krivec za globalno segrevanje ozračja.
Subvencijska sredstva so višja kot lani, za nakup novega popol-
noma električnega avtomobila brez izpustov CO2 lahko fizične ali 
pravne osebe pridobijo do 7500 evrov, za nakup hibridnega ele-
ktričnega avtomobila z izpusti manj kot 50gCO2/km pa do 4500 
evrov. Hibridna vozila, ki ustrezajo tej zahtevi, so večinoma plug in 
hibridi, to so hibridna vozila, ki imajo povečano baterijo in jih lahko 
polnimo tudi preko vtičnice. Ostala hibridna vozila imajo praviloma 
večje izpuste CO2 in jih Eko sklad ne subvencionira.
Z največ 4500 evrov je subvencioniran tudi nakup ali predelava vo-
zil za prevoz blaga z največjo maso do vključno 3,5 tone, s 3000 
evrov pa nakup ali predelava  lahkih štirikolesnih vozil z največjo 
hitrostjo do 45 km/h in težo do 350 kg (brez baterije).
Za fizične osebe višina subvencije ne sme presegati 50 % upravi-
čenih stroškov naložbe, pri čemer za fizične osebo ne štejejo po-
samezniki, ki so ali samostojni podjetniki ali pa fizične osebe, ki 
samostojno opravljajo dejavnost kot poklic oziroma so registrirane 
za opravljanje dejavnosti na podlagi posebnega zakona – ti se mo-
rajo prijaviti na razpis kot pravne osebe. V tem primeru subvencija 
ne sme presegati 45 % upravičenih stroškov za podjetja iz zahodne 
Slovenije oziroma 55 % upravičenih stroškov za podjetja iz vzhodne 
Slovenije. Pri tem so občine Trebnje, Mirna in Šentrupert prav na 
robu statistično določene regije Vzhodna Slovenija, občini Ivančna 
Gorica in Litija pa sta obe že v regiji Zahodna Slovenija.
Vlogo za pridobitev subvencije morate oddati pred nakupom nove-
ga električnega vozila ali pred začetkom predelave avtomobila na 
električni pogon, saj sicer vloga ne bo odobrena. Po izvedbi inve-
sticije je potrebno dostaviti še poročilo o izvedeni investiciji in šele 
nato vam Eko sklad nakaže odobrena subvencijska sredstva. Vozilo 
mora v vaši lasti ostati vsaj 3 leta po nakupu oziroma predelavi, kar 
lahko Eko sklad kadarkoli v tem obdobju tudi preveri.
V naši bližini je postavljenih že kar nekaj javnih polnilnic za električne 
avtomobile; v Trebnjem na  črpalki Petrol ob avtocesti, v Šentrupertu 
pred vrtcem, v Novem mestu pri tovarni Krka, na Novem trgu pred 
hotelom Belokranjec in na obeh Petrolovih črpalkah ob avtocesti.
V kratkem pričakujemo tudi nove razpise za subvencioniranje ob-
nove stavb in energetsko učinkovito gradnjo. Največja novost, ki se 
obeta, so višje subvencije za izvedbo vsaj treh ukrepov naenkrat 
(na primer menjava oken, izolacija fasade in izolacija strehe), več 
sredstev bo namenjenih za novogradnjo pasivnih hiš.

Marjeta Zupančič Meglič
Energetska svetovalka mreže Ensvet*

* Več o mreži ENSVET, spodbudah in kreditih Eko sklada za okoljske 
naložbe na www.ekosklad.si. 

Na podlagi 13. člena Odloka o priznanjih Občine Trebnje (Uradni list RS, 
štev. 18/06, 33/09 in 42/12) Komisija za podelitev priznanj Občine Trebnje 
objavlja

JAVNI POZIV 
ZA VLOŽITEV PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJ 

OBČINE TREBNJE V LETU 2016

I. PREDMET POZIVA: 
Vložitev pobud oz. predlogov za podelitev priznanj Občine Trebnje v letu 
2016.

II. VRSTA PRIZNANJ:
1. Častni občan Občine Trebnje 
2. Plaketa Občine Trebnje
3. Priznanja Občine Trebnje

III. VLAGATELJI IN VSEBINA POBUDE ZA PODELITEV PRIZNANJ:
Pobude za podelitev priznanj lahko komisiji predložijo občani, podjetja, 
zavodi, organizacije in skupnosti, politične stranke ter društva iz območja 
občine Trebnje. 
Pobuda mora biti pisno utemeljena in mora vsebovati: 
• ime in priimek oz. naziv, točen naslov pobudnika,
• ime in priimek oz. naziv, točen naslov kandidata za priznanje,
• navedbo vrste priznanja, podrobno utemeljitev pobude ter morebitna 
mnenja organov in organizacij, ki pobudo podpirajo.

IV. POGOJI ZA PODELITEV PRIZNANJ
Priznanje častni občan Občine Trebnje se podeljuje:
posamezniku, ki je s svojim dolgoletnim delom pomembno prispeval k ra-
zvoju družbe, utrjevanju miru, razvoju in dosežkom na raznih področjih 
človekove ustvarjalnosti oz. k ugledu in razvoju občine.
Naziv častnega občana občine Trebnje se lahko podeli tudi inovatorjem, 
izumiteljem, znanstvenim in drugim delavcem, ki so s svojim dolgoletnim 
delom prispevali k napredku in razvoju ter ugledu občine. 
Priznanje častni občan Občine Trebnje se podeljuje izjemoma.
Plaketa Občine Trebnje se podeljuje: 
– posameznikom za življenjsko delo in izjemne uspehe na posameznih 
področjih življenja in dela, s katerim so pomembno prispevali k razvoju in 
ugledu občine;
– podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter društvom za iz-
redne uspehe in dosežene rezultate, ki so bistveno prispevali k razvoju, 
ugledu in prepoznavnosti občine Trebnje. 
Podeli se lahko največ tri plakete, in sicer dve po prvi alinei in eno po drugi 
alinei prejšnjega odstavka.
Priznanja Občine Trebnje se podeljuje:
– posameznikom, združenjem občanov ali pravnim osebam iz občine Treb-
nje za enkratne dosežke na katerem koli področju, za posamezne vrhunske 
dosežke pri delu v občinskem in drugem prostoru. 
Podeli se lahko največ šest priznanj.
V kolikor na javni poziv ne bo prispelo zadostno število predlogov, lahko 
člani Komisije na sami seji Komisije predlagajo kandidate za manjkajoča 
priznanja.

V. ROK ZA ODDAJO POBUDE:
Rok za oddajo pobude je petek, 15. 4. 2016, do 12. ure.
Za pravočasno oddano pobudo se šteje pobuda, ki je na dan 15. 4. 2016 
do 12. ure oddana priporočeno na pošti ali osebno v glavni pisarni Občine 
do 12. ure.

VI. NASLOV ZA ODDAJO POBUDE:
Pobudo oddajte priporočeno po pošti na naslov ali dostavite osebno na:

Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje – z oznako: NE ODPIRAJ –  PO-
BUDA ZA PODELITEV PRIZNANJ.
Javni poziv se objavi v Glasilu občanov in na spletni strani Občine Trebnje: 
www.trebnje.si. ter pošlje krajevnim skupnostim in na sedeže političnih 
strank v občini Trebnje.

Številka: 094-1/2016-2
Datum: 2. 3. 2016

Alojzij Kastelic, 
župan 
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JAVNO NAZNANILO

o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občin-
skega podrobnega prostorskega načrta za »industrijsko cono Treb-
nje«, ki bo od 29. marca do 3. maja 2016.
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava gradiva, ki 
bo v sredo, 6. aprila 2016, ob 16.00. uri v veliki sejni sobi Občine 
Trebnje.

Pripombe, mnenja in predlogi  se lahko do konca javne razgrnitve 
podajo na naslednji način:
– pošljejo na naslov: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje;  
– na elektronski  naslov obcina.trebnje@trebnje.si,  pri čemer  se 
v rubriki »Zadeva« navedejo ključne  besede: »Pripomba  na javno 
razgrnitev OPPN za industrijsko cono Trebnje«;
– podajo pisno na mestih javne razgrnitve kot zapis na obrazec, ki 
je dosegljiv na mestih javne razgrnitve in na elektronskem naslovu 
www.trebnje.si; 
– ustno na javni obravnavi.
Če pripombe in predloge poda lastnik nepremičnine, mora poleg 
podatkov o nepremičnini navesti še svoje ime in priimek  ter naslov.
Občina Trebnje bo proučila pripombe in predloge javnosti in do 
njih zavzela stališče,  ki ga bo objavila na spletni strani Občine Treb-
nje www.trebnje.si.

Gradivo dopolnjenega osnutka prostorskega akta si lahko ogledate 
od 29. 3. 2016 dalje:
– v prostorih Občine Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje (v poslov-
nem času),
– v digitalni obliki na spletnih straneh Občine Trebnje www.trebnje.si.

Alojzij Kastelic,
župan

JAVNO NAZNANILO

o javni razgrnitvi in javni obravnavi Odloka o prvih (1) spremem-
bah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta Občine Treb-
nje, ki bo od 29. marca do 3. maja 2016.

V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava gradiva, 
ki bo v sredo, 13. aprila 2016, ob 16.00. uri v veliki sejni sobi Ob-
čine Trebnje.

Pripombe, mnenja in predlogi  se lahko do konca javne razgrnitve 
podajo na naslednji način:
– pošljejo na naslov: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje;  
– na elektronski naslov: obcina.trebnje@trebnje.si, pri čemer se v 
rubriki  »Zadeva« navedejo ključne  besede: »Pripomba na javno 
razgrnitev OPN Trebnje«;
– podajo pisno na mestih javne razgrnitve kot zapis na obrazec, ki 
je dosegljiv na mestih javne razgrnitve in na elektronskem naslo-
vu www.trebnje.si; 
– ustno na javni obravnavi.

Če pripombe in predloge poda lastnik nepremičnine, mora poleg 
podatkov o nepremičnini navesti še svoje ime in priimek ter na-
slov.

Občina Trebnje bo proučila pripombe in predloge javnosti  in do 
njih zavzela stališče,  ki ga bo objavila na spletni strani Občine 
Trebnje  www.trebnje.si.

Gradivo dopolnjenega osnutka prostorskega akta si lahko ogleda-
te od 29. 3. 2016 dalje:
– v prostorih Občine Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje (v poslov-
nem času),
– v digitalni obliki na spletnih straneh Občine Trebnje www.treb-
nje.si.

Alojzij Kastelic,
župan
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Poročilo o kakovosti pitne vode na 
območju občine Trebnje v leto 2015
Na območju občine Trebnje se uporabnike oskrbuje tudi z vodo-
vodnega sistema Stična, ki ga upravlja Javno komunalno podjetje 
Grosuplje.
Letni notranji nadzor je izvedel pooblaščeni izvajalec Nacionalni 
laboratorij za zdravje, okolje in hrano. Notranji nadzor opravljajo 
na podlagi Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 
92/06, 25/09, 74/15), interne HACCP dokumentacije.
V preglednici je prikazano število vzorčenj na posameznem vodo-
vodnem sistemu in obseg neustreznih vzorcev z ugotovljenimi po-
višanimi parametri.

V splošnem lahko ugotovimo, da se je uporabnikom distribuirala 
ustrezna zdrava pitna voda. Na vodovodnem sistemu Stična je priš-
lo do neskladnosti zaradi zastajanja vodovoda v hišnem omrežju, 
kar je bilo odpravljeno s temeljitim spiranjem omrežja in ponovnim 
vzorčenjem, ki je pokazalo ustreznost pitne vode. 
Kontrola se je izvedla tudi na vodovodnem zajetju Izirk  pred pri-
pravo pitne vode (kloriranjem). Voda je bila fekalno onesnažena in 
se jo pred distribucijo dezinficira s plinskim klorom.

Celotno Letno poročilo za leto 2015, ki ga je pripravil pooblašče-
ni izvajalec  notranjega nadzora, je objavljeno na spletni strani 
www.jkpg.si pod rubriko Kakovost pitne vode, kjer lahko najde-
te tud podatke o tem, s katerega vodovodnega sistema v našem 
upravljanju se oskrbuje posamezno naselje in kakšna je trdota pit-
ne vode.

Poleg tega so na tem spletnem mestu dosegljiva:
Navodila o prekuhavanju vode,
Priporočila lastnikom objektov za vzdrževanje hišnega vodovodne-
ga omrežja in Navodila za dezinfekcijo vodovodnega omrežja.

Vabimo vas, da se preko spletne strani www.jkpg.si prijavite na 
E-OBVESTILA,  preko katerih  boste v najkrajšem možnem času 
obveščeni o morebitnih motnjah pri izvajanju komunalnih sto-
ritev na vašem odjemnem mestu. Obveščeni boste preko elek-
tronske pošte in/ali kratkega SMS-sporočila. Storitev je v obeh 
primerih brezplačna.

Grosuplje, marec 2016
Javno komunalno podjetje Grosuplje

Mladi upi 2016
Že četrtič objavljen razpis za nadarjene posameznike 

s področij umetnosti, znanosti in športa

Zavarovalnica Triglav in Vse bo v redu, zavod Zavarovalnice Tri-
glav za družbeno odgovorne aktivnosti, že četrto leto zapored 
vabita k prijavi na razpis mlade in nadarjene posameznike s 
področij športa, umetnosti in znanosti. Sredstva bo prejelo 
najmanj osem mladih talentov. Prijava na razpis je mogoča do 
23. marca 2016. 

Sredstva za podporo mladim upom bosta tudi letos zagotovi-
la zavod Vse bo v redu in podjetje PRO PLUS. Znani slovenski 
pevci bodo tudi tokrat gledalce poskušali prepričati z neverjet-
nimi preobrazbami in glasbenimi dosežki, tudi v korist bodoči 
generaciji mladih upov, ki si bodo s sredstvi iz skupnega fonda 
lahko privoščili nadgradnjo ali mirnejše nadaljevanje znanstve-
ne, umetniške ali športne kariere.

Strokovna komisija bo med prejetimi prijavami na osnovi me-
ril razpisa pripravila ožji izbor prijavljenih kandidatov, kamor 
bo uvrstila do 20 mladih nadarjenih posameznikov, starih med 
16 in 19 leti. Med kandidati, ki se bodo uvrstili v ožji izbor, bo 
sredstva prejelo najmanj osem talentiranih mladih športnikov, 
umetnikov in znanstvenikov: 
– najmanj sedem mladih športnikov, umetnikov ali znanstveni-
kov bo na osnovi dogovorjenih meril izbrala razpisna komisija,
– enemu nadarjenemu posamezniku bodo sredstva podeljena na 
osnovi javnega glasovanja na spletni strani www.mladi-upi.si. 

Kandidati, ki se bodo uvrstili v ožji izbor, bodo javnosti pred-
stavljeni na spletni strani www.mladi-upi.si, na kateri si lahko 
ogledate tudi dosežke 36 mladih upov, ki so v zadnjih treh letih 
že prejeli sredstva v skupni višini 160.000 EUR ter si z njimi 
omogočili nadaljevanje kariere.

Fantje izpod 
Lisce snemali 
videospot
Od 26. do 28. februarja 2016  je vedno bolj priljubljeni narodno- 
zabavni ansambel Fantje izpod Lisce v Velikem Gabru snemal vi-
deospot. Glavni del snemanja je bil pod »farovškim toplarjem«. 
Kljub slabemu vremenu so uživali prav vsi nastopajoči. Posnetek 
je že objavljen.  V treh dneh je imel že skoraj 5.000 ogledov. To 
je dokaz, da se je posnetek dobro prijel, kot temu lahko rečemo 
v domačem žargonu. 

Ogledate si ga lahko na YouTubu Fantje izpod Lisce - Plešiva.

Mirko Gliha
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Trebnje bodo znova zavzeli Kelti 
in Rimljani 
Ali veš, da so na območju občine Trebnje ljudje živeli že v kameni dobi? Pred nekaj več 
kot dva tisoč leti so bili tu pripadniki keltskega plemena Latobiki – po eni od domnev ime 
pomeni 'ljudstvo iz močvirja'. Na območju Trebnjega je bila v prvih stoletjih našega štetja 
rimska obmejna postojanka prav ob sloviti cesti Emona – Siscia. Rimljani so jo imenovali 
Praetorium Latobicorum po Latobikih, ki so postali rimski državljani z omejenimi pravicami.  
Ob začetku poletja nas bodo Kelti in Rimljani spet obiskali. Vabijo te na nepozabno dogo-
divščino za vse generacije. Za zdaj so še zelo skrivnostni. Sporočili so le, da doma pobrskaj 
po omarah in najdi rjuho, odejo, pregrinjalo … in še kaj podobnega, kar bo tudi tebi dalo 
priložnost, da se pridružiš junakom iz preteklosti. Tudi s tvojo pomočjo bomo lahko v Treb-
njem kmalu zagnali časovni stroj.

Luka Bregar
Foto: Dolenjski list

Galerijska paleta
Ustvarjalni v 2016

Konec februarja smo v Galeriji likovnih sa-
morastnikov Trebnje v sodelovanju z JSKD OI 
Trebnje gostili mlade ustvarjalce na delavnici 
Strip, ki je potekala od 22. do 25. februarja 
2016. Enajst udeležencev je tri dni pridno 
ustvarjalo. Najprej so se seznanili z značil-
nostmi stripov, nato pa začeli z ustvarjanjem 
posameznih likov v različnih razpoloženjih. Z 
mentorjem Santiagom Martinom so mladi 
stripovski navdušenci tako ustvarili več zgodb, 
ki izražajo izjemen obseg njihove domišljije.
V naslednjih tednih pripravljamo poleg pre-
davanj o zgodovini umetnosti, ki potekajo v 
sklopu UTŽO Trebnje, in delavnic − v okviru 
pedagoškega programa za osnovne šole − 
tudi delavnico Glineni unikat, ki bo izvede-
na 2. aprila 2016 v sodelovanju z JSKD OI 
Trebnje. 14. aprila 2016 ob 18. uri pa va-
bljeni na vodstvo po razstavi Joškin Šiljan, 
ki ga bo vodila avtorica razstave Maruša 
Stupica, u.d.i.a.

 

Na delavnici Strip so mladi stripovski nav-
dušenci pod mentorskim vodstvom Santia-
ga Martina pridno ustvarjali.

Andrejka Nose

Gledališče najmlajših
Območno srečanje otroških gledaliških skupin Temeni-
ške in Mirnske doline, ki ga je pripravila in organizirala 
trebanjska območna izpostava JSKD, je bilo letos v Kul-
turnem domu Partizan na Mirni. Sodelovalo je kar se-
dem otroških gledaliških skupin, in sicer: Kresničke iz KD 
Trebnje, Vrtec Deteljica iz Mirne in njihova skupina Klo-
buki, iz OŠ Trebnje pa podružnični šoli iz Dobrniča in Šen-
tlovrenca, OŠ Veliki Gaber in dve skupini iz OŠ dr. Pavla 
Lunačka Šentrupert. Prireditev je strokovno spremljal in 
ocenjeval Gašper Jarni, dramski in filmski igralec, voditelj 
in lutkar. Ta bo izmed udeležencev izbral skupino, ki bo 
sodelovala še na regijskem srečanju.

bp

Nastop gledališke skupine iz Velikega Gabra, ki ima 
vsako leto zelo bogato sceno in kostume.
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Prireditev KS Trebnje 
ob dnevu žena
Tradicionalna prireditev, ki jo vsako leto ob 8. marcu − mednaro-
dnem dnevu žena − organizira Krajevna skupnost Trebnje, je bila 
tudi letos kot vedno zelo lepo obiskana. Najprej so nastopili naj-
mlajši učenci Glasbene šole Trebnje in male balerine in baletnik 
Šole klasičnega baleta v Trebnjem. Temu je sledila gledališka igra 
Izlet na Modri planet, prirejena po istoimenski zgodbi novomeške 
pisateljice Ivanke Mestnik. V predstavi so nastopili člani Sončka, 
društva za cerebralno paralizo Dolenjske in Bele krajine – otroci, 
mladostniki, starši in zaposleni VDC Sonček Novo mesto. Zgodba 
pripoveduje o deklici s cerebralno paralizo, ki ne hodi. V sanjah pa 
uživa na modrem planetu, na katerem so vsi ljudje enaki in ena-
kopravni. Vsi skupaj so nam v predstavi posredovali svojo veliko 
željo, da bi tudi na Zemlji dočakali čas, ko bodo vsi otroci srečni in 
sprejeti ne glede na to, kakšni so in kaj zmorejo − da se tako nauči-
mo razumeti, sprejeti in spoštovati drugačnost, ki nas vse bogati in 
oplemeniti naša srca.
Program je vodil in povezoval podpredsednik Krajevne skupnosti 
Trebnje, g. Marko Šalehar, ki je sokrajankam ob tej priložnosti izra-
zil hvaležnost Krajevne skupnosti za njihovo neprecenljivo vlogo v 
mestu. Povedal je, da se bodo vsi trudili biti racionalni, a hkrati ču-
teči, socialno občutljivi, povezovalni, prodorni in drzni in da si bodo 
postavljali visoke cilje, ubirali prave poti in se ne ustrašili ovir  – vse 
tako, kot to počnejo in živijo iz dneva v dan spoštovane krajanke.
Večer, poln iskrenosti, srčnosti in prisrčnosti in globoke sporočilnosti, 
je do solz ganil in navdušil polno dvorano Kulturnega doma Trebnje.

Mateja Kozlevčar

Literarni večer v knjižnici
V ponedeljek, 29. februarja 2016, smo v Knjižnici Pavla Golie Treb-
nje gostili zelo zanimivega pisatelja in prevajalca Andreja E. Sku-
bica. Skubic je kresnika prejel za romana Grenki med in Koliko si 
moja. Avtor se v svojem najnovejšem romanu Samo pridi domov 
ukvarja s tematiko beguncev in rasizma, s katerim se le-ti soočajo. 
Velja za enega tistih pisateljev, ki so svoj pripovedni jezik »zniža-
li« in ga s tem prilagodili živemu pogovornemu jeziku, tako je tudi 
roman Samo pridi domov prepoznavno avtorski. Cecilija Žibert je 
avtorju zastavljala vprašanja o pisanju, likih in zgodbi. 

Simona Pavc
Knjižnica Pavla Golie

Lionsi so opozorili:

Na mladih svet stoji!
Neformalni začetki delovanja Mladinskega društva 
Ponikve segajo v precej daljnjo preteklost, s formalni-
mi oblikami pa so začeli v letu 2013. Skupina mladih iz 
Gorenjih Ponikev se je namreč že v preteklosti začela 
združevati ob organiziranju različnih dogodkih, ki so vzniknili samodej-
no in za katere je bila potrebna samo idejna iskrica, ki se je prižgala 
denimo med poležavanjem na morski obali. Začeli so se organizirati 
zaradi druženja mladih samih in roko na srce – zaradi prijateljskih vezi.
V začetku leta 2014 so tudi uradno ustanovili Mladinsko društvo Poni-
kve, ki ima za glavni cilj – tako so zapisali v statut društva −  druženje, 
posledično pa organiziranje in uresničevanje turistično-etnoloških, za-
bavnih, športnih in kulturnih prireditev. Ker v obliko organiziranja ne 
»tlačijo« drugih vsebin, so tudi zelo uspešni. 
V Mladinsko društvo se lahko včlanijo dekleta in fantje iz Zgornjih Po-
nikev, ko končajo devetletko in začnejo obiskovati srednjo šolo. Člani 
in članice lahko postanejo tudi njihovi partnerji (»punce in fantje«), ne 
glede na to, iz katerega kraja so.
Naša sogovornika, ki vodita društvo, Rok  Rajar, predsednik, in Miha 
Sever podpredsednik, pa sta naštela še kup zanimivosti in predvsem 
dejavnosti, ki se dogajajo na Gornjih Ponikvah in kraju dajejo »živle-
ne«, kakor poimenujejo svojo dejavnost. 
Dejavnost namreč ne sega samo na interesno področje mladih, saj v 
najrazličnejše družabne dogodke vključujejo vse prebivalce Gorenjih 
Ponikev. In ni malo dogodkov, na katere prihajajo obiskovalci od blizu 
in daleč po reklu: »Dober glas seže v deveto vas!«
Med dogodki, ki dajejo mladim in njihovemu društvu na Gornjih Po-
nikvah poseben pečat prepoznavnosti, sodi Golažijada, ki jo že četrto 
leto organizirajo v mesecu septembru. Gre za največjo in najbolj od-
mevno prireditev, ki jo organizira društvo. Golažijada, na kateri sodelu-
je največ 15 ekip, vključuje tekmovalnost, saj gre pravzaprav za to, da 
ocenijo in izberejo (ter pojedo) najboljši golaž prireditve.
Člani Mladinskega društva Ponikve so dejavni tudi na drugih področjih 
(vseh je skoraj nemogoče našteti). Pravzaprav so prava »tovarna« idej. 
Že na daleč je vidno njihovo urejanje krožišča na Ponikvah, kjer redno 
kosijo travo in s pomočjo sponzorja −  gostilne Rakar Ponikve (z gostil-
no odlično sodelujejo na številnih področjih) − posadijo okoli 250 rož 
na leto. Dejavni so tudi ob čistilni akciji, ki jo sicer organizira KS. Poseb-
nost pa je organiziranje srečanja in druženje vseh krajanov Zgornjih 
Ponikev v začetku aprila v gostilni Rakar. Tudi vaške igre so pospremlje-
ne z vsebinsko bogatimi etnografskimi in etnološkimi zamislimi.
Njihovo pustovanje in maškare so posebnost, predvsem pa so pre-
poznavni po tem, da na pustovanju sodelujejo kot ekipa, ki je po vi-
dezu homogena in v Temeniško-Mirnski dolini tudi pogosto nagrajena. 
Tudi zima je zanje zanimiva in vabljiva za druženja. Kadar je dovolj sne-
ga, pripravijo urejeno smučišče z vlečnico ter tekaške proge. V sredini 
decembra si organizirajo lastno »silvestrovanje«, in to tako, da se kot 
društvo odpravijo na celodnevni izlet, in sicer si običajno ogledajo čim 
več lepih in znamenitih slovenskih krajev.
Ob koncu leta organizirajo še tradicionalni Prižig lučk, pri katerem ob 
toplih napitkih proslavijo postavitev praznične smrečice. Miklavže-
vanje bo − tako namigujejo − vsako leto bolj in bolj etnografsko pre-
poznavno in radoživo.
Kako vsestransko in dejavno je Mladinsko društvo Ponikve, govorijo 
tudi drugi podatki. Odlično sodeluje z domačim gasilskim društvom ter 
s številnimi organizatorji prireditev v bližnji in daljnji okolici. Nikoli ne 
bodo zamudili denimo Pasuljade na Poljanah, ker pričakujejo, da bodo 
organizatorji sodelovali tudi na njihovih prireditvah. Svoje znanje, ve-
ščine in sposobnosti ponudijo (včasih tudi posredno) drugim organiza-
torjem velikih prireditev …

Zato lahko smelo zapišemo, da še kako velja malo prirejen pregovor: 
»Na mladih Ponikučanih svet stoji!«

Brane Praznik
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Medgeneracijsko
sodelovanje za 
bolj kvalitetno 
življenje v lokalni 
skupnosti
V okviru Centra medgeneracijskega učenja 
Trebnje že tretje leto potekajo redne delav-
nice, krožki in tečaji v različnih krajih Teme-
niško-Mirnske doline, s katerimi spodbu-
jamo prenos znanja, izkušenj in predvsem 
solidarnosti med generacijami. Na njih so 
udeleženci usvajali ročne spretnosti (klek-
ljanje, kvačkanje, šivanje …), plese, zgo-
dovino in umetnost, računalništvo, tuje 

Naravno
vinogradništvo
Društvo vinogradnikov Lisec-Dobrnič je or-
ganiziralo predavanje o sonaravnem vino-
gradništvu in vinarstvu. Predaval je g. Aci 
Urbajs iz Rifnika pri Šentjurju. Kot biodina-
mik se zavzema za celosten pristop pri pri-
delavi vina. Postopki v vinogradu, ki sledijo 
sezonskim ciklusom, se v jeseni s trgatvijo 
preselijo v klet. 
Torej naravna vina so tista, ki prihajajo iz 
vinogradov, ki se obdelujejo sonaravno oz. 
trajnostno, kar v večini primerov pomeni 
ekološko ali biodinamično, tj. brez umetnih 
gnojil, herbicidov, pesticidov, sistemikov ...
Predavatelj prideluje pretežno nežveplana 
vina. Pravi, da je pri delu v kleti še bolj kot 
pri opravilih v vinogradu potrebno upošte-
vati luno, kar je del vinarske tradicije. Po-
skušal je odgovoriti na vsa vprašanja, ki so 
mu jih zastavljali prisotni. Iz pogovorov je 
bilo razvidno, da se nekateri vinogradniki 
že ukvarjajo s tovrstnim vinogradništvom, 
nekateri pa še razmišljajo in se zato tudi 
izobražujejo iz tega področja.  Ob koncu 
predavanja so lahko slušatelji tudi poskusili 
vino Urbajs – pridelano na naravni način. 

Anica Maraž

Foto: Drago Stopar

jezike, posebnosti bolezni in se učili, kako 
se le-tem izogniti. Tovrstne aktivnosti so 
odlična priložnost za ljudi vseh generacij, 
za njihovo aktivno vključevanje v življenje 
in dogajanje v lokalni skupnosti. 
Snujemo že načrte za prihodnje leto, pro-
gram in vsebino. V ta namen smo v mesecu 
februarju organizirali delavnico, na kate-
ro smo povabili akterje lokalnega okolja 
z različnih področij (predstavnike občin, 
predstavnike izobraževalnih in socialnih 
ustanov, mladinske organizacije, društva 
upokojencev, predstavnike zdravstva …), s 
katerimi smo razvijali idejo medgeneracij-
skega centra. Ugotovili smo, da je potrebno 
predvsem vzpodbuditi ljudi k sodelovanju 
v številnih aktivnostih, ki so že na voljo in 
se dogajajo v njihovi bližini. Določene vse-
bine, ki so že na voljo in so dostopne vsem 
(predavanja o zdravstvu, sociali, kulturni 

dediščini, delavnice z različno tematiko), je 
potrebno nadgraditi in jih približati uporab-
nikom. Še večjo pozornost bomo namenili 
družinskim temam, starševstvu, pomoči 
pri učenju, skupni rekreaciji, spodbujanju 
prostovoljstva in pomoči na domu. Zato 
se bomo tudi v prihodnje na CIK Trebnje 
trudili, da bomo naše vsebini ponudili in 
predstavili čim širšemu krogu ljudi. Na 
delavnici pridobljene ideje bomo razvijali 
naprej in nadgradili na naslednjem sreča-
nju, ki bo v četrtek, 31. 3. 2016, ob 15.00 
na CIK Trebnje.
Že danes pa vabljeni k obisku številnih de-
lavnic, ki potekajo v sklopu CMU Trebnje, 
koledar vseh aktivnosti in utrinke pretek-
lih pa si lahko ogledate na spletni strani 
www.ciktrebnje.si.  

Tanja Vrčkovnik, Cvetka Sušin,
CIK Trebnje
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Kviz gasilske 
mladine

5. marca je v Velikem Gabru potekal kviz 
gasilske mladine v organizaciji Mladinske 
komisije Gasilske zveze Trebnje in PGD Ve-
liki Gaber. 
Mladi gasilci so tekmovali v treh kategori-
jah, in sicer v kategoriji pionirjev (starost 
7–11 let), v kategoriji mladincev (starost 
12–16 let) in v kategoriji gasilcev priprav-
nikov (starost 16–18 let). V kategoriji pio-
nirjev je sodelovalo 25 ekip, v kategoriji 
mladincev 29 ekip in kategoriji gasilcev 
pripravnikov 7 ekip. Vsaka ekipa je štela tri 
člane.
Mladi gasilci so se pomerili v teoretičnih in 
praktičnih vajah. V teoriji so pokazali svoje 
znanje iz prve pomoči, požarne preventive 
in gasilstva, pri čemer so morali poznati 
gasilske tekmovalne discipline, predmete, 
orodja in pojme v gasilstvu. Na praktičnem 
delu so se pomerili v štafetnem vezanju vo-
zlov in gasilski spretnosti. Nivo potrebnega 
znanja je bil prilagojen posamezni katego-
riji.
Najboljše ekipe v posameznih kategorijah 
so bile:
Pionirji: 
1. mesto: Občine 1 (tekmovali so Katarina, 
Kaja, Karmen) 
2. mesto: Občine 2 (Patrik, Vid, Žan)
3. mesto: Štatenberk 1 (Nika, Anja, Lara)
Mladinci:
1. mesto: Veliki Gaber 1 (Zala, Tea, Lina)
2. mesto: Občine (Jurij, Jure, Katja)
3. mesto: Veliki Gaber 3 (Žan, Nejc, Urh)
Gasilci pripravniki: 
1. mesto: Veliki Gaber (Urban, Blaž, Laura)
2. mesto: Dobrnič 1 (Rok, Špela, Špela)
3. mesto: Dobrnič 2 ( Janez, Marija, Anja)

Te ekipe so si tudi zagotovile možnost 
nastopa na regijskem tekmovanju v gasil-
skem kvizu, ki bo 12. 3. 2016 na območju 
GZ Novo mesto. 

Tanja Gorec, MK GZT

Predstavitev 
poklicev - 
zdravnik in 
medicinska sestra
V letošnjem letu smo si kot prednostno na-
logo izbrali predstavitev poklica staršev. V 
mesecu februarju sta nas obiskala Samanti-
na starša in nam predstavila poklic zdravni-
ka in poklic medicinska sestra.
Otroci so se neposredno seznanili, kako 
poteka pregled pri zdravniku in kakšne pri-
pomočke uporabljajo. Obnovili smo svoje 
znanje o človeškem telesu, poimenovali 
organe in spoznali njihove funkcije. Otro-
kom so bile še posebno všeč »žličke«, ki 
jih zdravniki uporabljajo pri pregledu ust in 
grla.

Zahvaljujemo se za obisk.
Strokovni delavki Brigita in Katja

Ko zjutraj se zbudim,
na igrišče pohitim,

v veseli družbi vsako jutro,
za zdravje poskrbim.

Pol ure migamo,
vse sklepe razmigamo,

s pozitivno energijo 
se razidemo.

Lep dan pred nami je,
če sonček je, al  pa ne.
Šola zdravja poskrbi.

da svet se malo lepši zdi.
da smo veseli vsi.

Marija Šušteršič

Šola zdravja 
v Trebnjem
To je besedilo himne skupine Šola zdravja, 
ki od druge polovice februarja deluje tudi v 
Trebnjem, na Dolenjskem pa kar že v osmih 
krajih, na Mirni že dobri dve leti. Pobud-
nica in ena izmed voditeljic  v Trebnjem 
je Marija Šušteršič, upokojena učiteljica 
OŠ Trebnje.
Osnovna aktivnost Šole zdravja je jutranja 
telovadba, to je 1000 gibov po metodi Niko-
laya  Grishina, dr. medicine. Vaje so primer-
ne za vsakogar in v 30 minutah razgibamo 
vse dele telesa. Tako je zapisano v zgibanki, 
ki smo jo prejeli 11. novembra 2016 na pre-
davanju ustanovitelja dr. Grishina.  Telovad-
ba obsega različne vaje, najprej ogrevanje, 
nato vaje za roke in ramenski obroč, vaje za 
vrat, ravnotežje in noge.  Poteka vsako jut-
ro od ponedeljka  do petka od 7.30 do 8.00 
na igrišču pri stavbi CIK Trebnje, v primeru 
padavin pa v telovadnici neposredno ob 
igrišču. Ker smo večinoma sami odgovorni 
za svoje zdravje in dobro počutje, lepo va-
bljeni vsi, ki vam ni vseeno za vaše fizično 
in psihično počutje. Vaje so primerne za 
vsakogar, izvajamo pa jih glede na gibljivost 
in svoje sposobnosti.  Primerne so tako za 
moške in ženske in tudi starost ni ovira.
Prepričana sem, da se tudi prebivalci Treb-
njega zavedamo, da je zdravje naše največ-
je bogastvo in seveda, da moramo za to  
sami kaj narediti. 

Marija Mežnaršič

Sem psička, 
stara 4 mesece, 
manjše rasti. 
Najdena sem 
bila v Gabrovki 
pri Zagradcu. 
Sem zelo pri-
jazna, prava 
»crkljivka« in 
otročje navi-
hana, kot se za 

mojo starost spodobi. Razumem se z 
vsemi ostalimi kužki. Za novega lastni-
ka bi imela najraje nekoga, ki me bo 
vzel v notranji dom.

Če želite o meni še več informacij, 
pokličite v času uradnih ur od 10.00 
do 14.00, in sicer od ponedeljka do 
petka in v soboto od 8.00 do 12.00 na 
tel. 041 779 884 (Dušan), 031 331 336 
(oskrbnik) ali kontaktirajte na elek - 
tronski naslov:
meli.center.repce@gmail.com.
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Športnik leta 
Trebnjega in Mirne za leto 2015
V četrtek, 18. 2.2016, je v Kulturnem domu v 
Trebnjem potekala športna prireditev Špor-
tnik leta za leto 2015 v organizaciji Športne 
zveze Trebnje in Mirna. V prepolni dvorani 
so bili poleg nominirancev za športna prizna-
nja prisotni tudi ugledni goste iz sveta športa 
in politike. S svojo prisotnostjo so prireditev 
počastili legendarni olimpionik in telova-
dec Miro Cerar starejši, nekdanja športnica 
in dolgoletna rokometna delavka dr. Marta 
Bon, ki je letos tudi prejemnica prestižnega 
športnega priznanja, tj. Bloudkovo priznanje 
za življenjsko delo v športu. Navzoča sta bila 
tudi oba župana, in sicer Alojzij Kastelic iz 
Trebnjega in Dušan Skerbiš iz Mirne. Žal pa 
je bil zaradi službenih obveznosti odsoten 
osrednji gost in predsednik olimpijskega 
komiteja Slovenije Bogdan Gabrovec. Prav 
tako so se prireditve udeležile tudi predstav-
nice Oddelka za družbene dejavnosti Občine 
Mirna Valerija Šket Jarm in iz Občine Trebnje 
Darinka Trdina ter Majda Šalehar.
Za uvod v prireditev in tudi med njo sta za 
glasbene vložke poskrbela mlada in nade-
budna glasbenika Matic Zoran in Andraž 
Močnik iz Glasbene šole Trebnje, ki letos 
praznuje 40-letnico ustanovitve in 50-letni-
co prve omembe in delovanja. Sodelovali 
pa so še: Mitja Drčar in Robi Petan iz Glas-
bene skupine D'Neeb, Narodno-zabavni 
ansambel Petra Finka in plesalci Plesnega 
studia Novo mesto.

Strokovna komisija Športne zveze občin 
Trebnje in Mirna je za športnika leta 2015 
razglasila dolgoletnega uspešnega tekmo-
valca na mednarodni ravni v cestno hitrost-
nem motociklizmu Janeza Prosenika iz 
Trebnjega. Za športnico leta 2015 je razgla-
sila Majo Vtič iz Mirne, ki je trenutno naj-
bolj uspešna slovenska smučarska skakalka 
in tretja najboljša skakalka na svetu v letoš-
njem svetovnem pokalu. Najboljša športna 
ekipa 2015 pa prihaja iz Badmintonskega 
kluba Mirna. 
Priznanja najboljšim športnikom so po-
delili predsednik Športne zveze Trebnje in 
Mirna  Dejan Smuk, župan Občine Trebnje 
Alojzij Kastelic in legenda slovenskega telo-
vadništva  Miro Cerar.
Športne znake so letos prejeli: alpska smu-
čarka Vanja Brodnik, golfist Lan Gašperin, 
metalec diska Tadej Hribar, rokometaš Ma-
tic Kotar in kegljačica Nika Radelj. Omenje-
na priznanja sta podelila sekretar Športne 
zveze Trebnje in Mirna Miran Jurak in žu-
pan Občine Mirna Dušan Skerbiš.
V letošnjem letu je bilo po novem pravil-
niku podeljeno tudi priznanje za mladega 
športnika, športnico in športno ekipo obeh 
občin. Za mlado športnico leta 2015 je pri-
znanje prejela nadebudna športnica in dr-
žavna podprvakinja v bowlingu, ki ji ni tuja 
tudi nogometna žoga na nogometnih sta-
dionih, na katerih uspešno zastopa barve 

NK Mirna. To je Tamara Pate iz Rodin, ki us-
pešno trenira pod vodstvom strica Andreja 
Pungartnika iz Trebnjega. Priznanje mladi 
športnik leta je prejel tudi večkratni držav-
ni prvak v badmintonu Anej Cizelj iz Mirne. 
Priznanje za mlado športno ekipo leta 2015 
je prejela ekipa mlajših dečkov A Rokome-
tnega kluba Trimo Trebnje.
Novost je tudi priznanje za izjemne špor-
tne dosežke, ki sta ga za leto 2015 prejela 
dolgoletni motokrosist in večkratni državni 
prvak  Alojzij Fortuna in kegljač ter trikra-
tni državni prvak med paraplegiki Tone 
Kanc. Priznanji sta podelila športna delav-
ka dr. Marta Bon in član športne zveze in 
strokovnega sveta za izbor športnika leta 
ter nekdanji uspešni rokometaš, sedaj pa 
trener članske selekcije, Roman Šavrič iz 
Trebnjega.
Poleg najvišjih priznanj je bilo zagotovo zani-
mivo tudi letošnje priznanje športnik leta po 
izboru navijačev, ki ga je letos kot prvi prejel 
dolgoletni motociklist Alojzij Fortuna.
Prireditev je povezovala vsestranska vo-
diteljica Petra Krnc iz Mirne, ki je s svojo 
pozitivno energijo dala tej športni priredi-
tvi poseben pečat. Da pa je vse teklo, kot 
mora biti, je s svojo ekipo poskrbel −  kot 
vsa zadnja leta doslej − dolgoletni športni 
delavec in sekretar Športne zveze Trebnje 
in Mirna Miran Jurak. 
Športni pozdrav do naslednjega leta!

Leon Lobe,
Športna zveza Trebnje in Mirna

Foto: Foto Borštnar

Skupinska slika nagrajencev in podeljeval-
cev priznanj

Zmagovalca izbora: Maja Vtič in 
Janez Prosenik

Prejemniki priznanja športni znak Športnika 
leta

Prejemnik priznanja za posebne športne 
dosežke in po izboru občinstva

Mladi športniki leta 2015 Prejemnik priznanja za posebne športne 
dosežke
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Trebanjke v 
borbi za najvišjo 
stopničko
Kegljačice igrajo to sezono v 1. B državni ligi 
kot prerojene. Pred začetkom sezone je bil 
realen načrt uvrstitev na sredino prvenstve-
ne lestvice. Pred samo končnico lige pa je  
nastala čisto nova podoba ekipe. Trenutno 
so s 18 točkami poravnane z Adrio iz Anka-
rana na vrhu lestvice in se nepričakovano 
borijo celo za napredovanje v »A ligo«. Do 
konca so na sporedu le tri tekme: gostovanje 
v Litiji, tekma »doma« proti Črnomaljkam in 
na koncu še derby liga v Ankaranu.
Kljub temu, da ekipa zaradi bolezni ter ob-
veznosti v službi in šoli ni nastopila v vseh 
tekmah v najmočnejši postavi, so preosta-
le igralke nadomestile manjkajoče v ključ-
nih trenutkih. Nemoteno delovanje kluba 
omogoča Občina Trebnje z letnim sofinan-
ciranjem, a ne smemo pozabiti še ostalih 
donatorjev, ki kegljačicam stojijo ob strani. 
Z načrtovani treningi ob sredah, ki se odvi-
jajo na novomeškem kegljišču Portoval na 
Topliški cesti 2c, vabijo kegljačice vse pred-
stavnice nežnejšega spola, da pridejo zalučat 
kroglo, ki je dosti lažja od krogle za bowling. 

Niko Goleš, tehnični vodja kluba

V soboto, 5. 3. 2016, je v 
športni dvorani OŠ v Žal-
cu potekal 14. mednaro-
dni karate pokal Žalca.
Nastopilo je 384 tekmo-
valcev iz 50 klubov iz treh 
držav.
Iz KK Trebnje se je tekmo-
vanja udeležil Rok Brezni-
kar.
Rok se je v kategoriji mla-
dincev z odličnimi nastopi 
uvrstil v finale in osvojil 2. 
mesto.

Zvone B.

U-10 selekcja 
na nogometnih 
pripravah na 
Debelem Rtiču

V preteklih dneh se je ekipa U-10 selekcije 
NK Bartog Trebnje odpravila na tridnevne 
nogometne priprave na Debeli Rtič. Približ-
no 20 otrok s spremljevalci je v treh dneh 
doživelo marsikaj, česar ne bodo kmalu 
pozabili. Že prvi dan je omenjena selekcija 
odigrala prijateljsko tekmo s sovrstniki iz NK 
Koper in NK Izola ter jih visoko premagala. 

V soboto smo lahko videli ekshibicijsko tek-
mo med našimi fanti in domačo ekipo iz NK 
Ankaran, na kateri so slednji morali priznati 
športno premoč. Na omenjenih pripravah 
smo uživali tudi v morski vodi, kjer je bilo 
kopanje vsem v užitek. Polni dobrih vtisov 
smo se vrnili domov in pripravljeni smo na 
nove športne izzive, ki nas že čakajo v spo-
mladanskem delu tekmovanja v MNZ Ljub-
ljana. Športni pozdrav!

Leon Lobe,
NK Trebnje

Pripravljeni na 
sezono golfa 
2016
Člani kluba in otroci smo bili tudi v zimskem 
času aktivni. Tečaji  za otroke potekajo po  
osnovnih šolah Trebnje, Veliki Gaber, Dobr-
nič in Dol. Nemška vas. V telovadnici CIK 
Trebnje se izvaja redna tedenska vadba za 
otroke, ki so že obiskovali tečaj na igrišču 
golfa na Blatu. Spomladi bodo zainteresi-
rani učenci nadaljevali vadbo na vadišču in 
igriščih za golf vsak četrtek popoldne. Otro-
ci, ki so že v preteklih letih obiskovali tečaje, 
se bodo udeleževali tekmovanj, ki jih orga-
nizira GOLF ZVEZA SLOVENIJA. 
Člani smo imeli v zimskem obdobju vsak me-
sec organizirano vadbo v Racman golf cen-
tru v Ljubljani. Naše igrišče je sedaj Otočec, 
zato bomo imeli člani in otroci vsako leto 
določene ugodnosti. V lanskem letu smo na 
klubskem vadišču zgradili še eno  zelenico in 
31. maja organizirali otvoritev igrišča. Sedaj 
bo možna kratka igra na 6, 12 ali 18 lukenj, 
kar je velika dopolnitev vadišču in igrišču. 
Letos organizira klub 8 turnirjev,  in sicer bo 

KEGLJAŠKI KLUB TREBNJE VABI 
k sodelovanju dekleta in žene ob sredah 
med 17. in 20. uro na kegljišče Portoval  

v Novem mestu (stavba za Planetom Tuš)

Mogoče ste prekinili z vašo dosedanjo aktiv-
nostjo ali pa se še niste odločili, kaj bi dobrega 
naredili za svoje telo. Pridite na naš trening in 
vas bomo seznanili s kegljanjem, ki v Sloveniji 
postaja pomemben kot tekmovalni in vrhunski 
šport mladih in starih in je obenem primeren 
za rekreacijo. S seboj prinesite čiste športne 
copate, po možnosti s surovo gumo – dvoran-
ske s prožnim spodnjim delom.

Vabljene!

večina turnirjev medklubskih. V juniju bo 
organiziran 8. turnir Občine Trebnje. Vsa-
ko nedeljo popoldne bo klubsko druženje 
članov in tekma na 18 lukenj. Organizirali 
bomo tečaje  za odrasle. Cena tečaja je ena-
ka kot v preteklih letih, in sicer 99 evrov. Te-
čaj in vadba bosta potekala pod vodstvom 
Racman golf šole, poučeval bo učitelj Omer 
Demirovič. Golf klub letos obeležuje 15-le-
tnico ustanovitve, kar bomo praznovali v 
sklopu prireditve IZ TREBANSKEGA KOŠA. 
Organiziran bo dan odprtih vrat in tradicio-
nalno tekmovanje  Iz trebanjskega koša. Za 
organizirane skupine bo možno po dogovo-
ru prikazati osnove igranja golfa. Za otroke 
bo redna tedenska vadba z vaditeljem in 
profesionalnim učiteljem, za člane 2-krat 
mesečno. Med počitnicami bomo organizi-
rali Golf camp za otroke.  Vadba  članov in 
otrok je možna tudi ob deževnem vremenu, 
saj je vadišče  pokrito. Kdaj bo možno vadi-
ti ali igrati na 18 luknjah, bo objavljeno na 
oglasnih tablah in spletni strani kluba. Člani 
kluba  vabimo vse, ki jih zanima  golf, da se 
nam pridružijo. 
Ob zaključku sezone 2016 bo organiziran 
zaključni turnir za otroke in člane.

Tone Zaletel
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Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 4,7 l/100 km in 106 g/km, emisijska stopnja: EURO 6 specifična emisija dušikovih oksidov (NOx): 
0,0168 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega 
zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam 
prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

8.499 €
HUDOBRA CENA

FABIA 
EASY + ŠKODA BON

Pogoj za dodatni popust s Škoda bonom v višini 1.000 EUR je skle-
njena pogodba o financiranju in zavarovanju pri Porsche Versiche-
rungs AG, podružnica v Sloveniji. Minimalna doba financiranja je 
36 mesecev, maksimalni polog pa 50% maloprodajne cene vozila.

AVTO SLAK d.o.o., Kolodvorska 4, Novo mesto, tel.: 07 393 29 92

HUDOBRO.SI
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Skupnost Srečanje je terapevtska skupnost, 
ki v Sloveniji obstaja že več kot 20 let. Prvi 
tovrstni center je leta 1994 na pobudo Slo-
venske Karitas osebno odprl don Pierino 
Gelmini v Novi Gorici. Danes v Sloveniji de-
luje pet tovrstnih skupnosti. 
Program Skupnost Srečanje je namenjen 
odvisnikom, ki so se odločili, da bodo traj-
no prenehali z uživanjem drog, alkohola in 
drugih substanc, ki povzročajo odvisnost. 
Njegov namen je odvisniku omogočiti, da 
spremeni dosedanji način življenja ter se 
usposobi za samostojno in odgovorno živ-
ljenje brez droge, alkohola ... Za program 
je značilen celostni pristop. Organiziran je 
v obliki manjših terapevtskih skupnosti, na 
katerih posameznik skozi praktično življenje 
spoznava samega sebe, vzpostavlja druga-
čen odnos do samega sebe, do odgovorno-
sti, življenja, družbe, sočloveka in svojcev, 
ki so tudi del programa. Vsaka skupnost je 
organizirana kot skupina za samopomoč, 
kar pomeni, da vsak član skupnosti veliko 
prispeva k procesu lastnega spreminjanja 
in spreminjanja drugega. 
Močno sporočilo skupine, ki ga posameznik 
počasi privzame, je lastna odgovornost za 
preteklost kot tudi sedanjost in prihodnost. 
Določene stvari mora posameznik opraviti 

sam, skupnost pa mu je v pomoč, podporo 
in spodbudo. Vzajemna samopomoč po-
meni, da posamezniki, ki so že vidno nap-
redovali, prevzamejo delno odgovornost 
za skupino in to postane pomemben vidik 
lastnega napredka. Elementi samoorgani-
zacije se tesno prepletajo s strokovno pod-
poro strokovnih delavcev. 
Program Skupnost Srečanje tudi nudi pod-
poro, zaupanje in tolažbo svojcem tiste-

ga, ki je v programu. Prizadevamo si, da se 
spreminjajo tudi svojci in tako prispevajo k 
dobrim rezultatom. Skupnost Srečanje je 
zastavila tudi poseben del programa rein-
tegracije, ki je namenjen tistim, ki program 
zaključujejo in nimajo nobene možnosti 
samostojnega življenja, ali pa ni smiselno, 
da se po zaključku programa vrnejo v staro 
okolje.

SKUPNOST SREČANJE – 
Pot iz odvisnosti

Zavod Pelikan – Karitas
SKUPNOST SREČANJE 
Polje 350
1260 Ljubljana Polje
Pisarna: 030/646-943
Zvone: 031/606-066
Brane: 030/646-947
Lojze: 030/646-940
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Ob srčnem zastoju so odločilne prve minute. Edina rešitev je spro-
žitev električnega sunka z avtomatskim defibrilatorjem (AED). Če 
to storimo v prvih petih minutah, ima človek do 70 % možnosti, da 
bo preživel, po desetih minutah pa bo skoraj zagotovo umrl. Zato 
je potrebno, da imamo AED v bližini in da ga seveda znamo tudi 
uporabljati. Zdravstveni dom Trebnje je s projektom Milijon srčnih 
točk zagotovil vse potrebno, da bodo ljudje preživeli srčni zastoj. 
Večina občanov so vsaj srčne točke, vse več je prvih pomagalcev, 
začeli so delovati prvi posredovalci, postavljena je gosta mreža jav-
no dostopnih AED. 
Srčna točka je vsak, ki ve vsaj to, kje je najbližji AED in kdo od sose-
dov ga zna uporabljati. Ob srčnem zastoju bo poklical 112, poslal 
nekoga po AED in poklical soseda, ki ga zna uporabljati.
Prvi pomagalec je tisti, ki je opravil dveurni tečaj iz oživljanja z upo-
rabo AED. Brezplačne tečaje organiziramo vsak ponedeljek ob 18. 
uri. Če se želite udeležiti tečaja, pokličite predsednika svoje krajev-
ne skupnosti ali prostovoljnega gasilskega društva. Ko se bo zbralo 
deset kandidatov, se bomo dogovorili za izvedbo tečaja.
Prvi posredovalec je laik, ki je opravil ustrezno usposabljanje in se 
ga ob srčnem zastoju alarmira preko 112. Prvi posredovalcev vza-
me s seboj AED in prihiti na kraj dogodka. Zdravstveni dom Trebnje 
je usposobil nekaj prvih posredovalcev, do konca leta jih bo še več. 
Sistem alarmiranja prvih posredovalcev je že delujoč.
Mreža stalno javno dostopnih AED. V mreži je že 35 naprav, kar 
predstavlja daleč najgostejšo mrežo stalno javno dostopnih AED v 
Sloveniji. Obetamo si še nekaj novih pridobitev.

Zdenko Šalda, dr. med.
Koordinator Milijona srčnih točk

Zdravstveni dom Trebnje

Javno dostopni AED

1. BELI GRIČ: Gasilski dom PGD Sveti križ

2. ČATEŽ: tovarna TEM

3. DOBRNIČ:  kulturni dom 

4. DOLENJA NEMŠKA VAS: Gasilski dom PGD Ponikve            

5. DOLENJE JESENICE: Gasilski dom PGD Sveti Rok

6. DOLENJE SELCE: vaško središče

7. GORENJI VRH pri Dobrniču: Krajevna skupnost Svetinja

8. GRADIŠČE pri Trebnjem: »Pri Erženu« Gradišče 3

9. LOG pri Žužemberku: gasilski dom    

10. LUKOVEK: gasilski dom

11. MIRNA:  zdravstvena postaja

12. MOKRONOG:  zdravstvena postaja

13. OBČINE: gasilski dom

14. ORNUŠKA VAS: Gasilski dom PGD Štatenberk

15. RAČJE SELO: gasilski dom

16. SAJENICE: Gasilski dom PGD Selo pri Mirni

17. SELA PRI ŠUMBERKU: dom krajanov – vrtec 

18. ŠENTLOVRENC: gasilski dom

19. ŠENTRUPERT: občinska stavba

20. ŠEVNICA pri Mirni:  gasilski dom

21. ŠTEFAN: Bistro Mišič

22. TREBANJSKI VRH: gasilski dom      

23. TREBELNO: večnamenski dom (gasilska garaža)

24. TREBNJE DSO

25. TREBNJE: Galaksija

26. TREBNJE: gasilski dom

27. TREBNJE: Japi Paradiž 4

28. TREBNJE: športna dvorana osnovne šole

29. TREBNJE: Trimo

30. VELIKA LOKA: gasilski dom

31. VOLČJE NJIVE: gasilski dom

32. VRHTREBNJE: gasilski dom

33. VELIKI GABER: stavba krajevne skupnosti

34. VELIKA STRMICA: gasilski dom    

35. ZAGORICA pri Velikem Gabru: gasilski dom 

Srečanje krvodajal-
cev Občine Trebnje
RKS-OZ Trebnje je v mesecu februarju organiziralo srečanje krvoda-
jalcev – dobitnikov priznanj in plaket za več kot 20-krat darovano 
kri v občinah Trebnje, Mirna, Šentrupert in Mokronog-Trebelno.
Srečanje krvodajalcev občine Trebnje je potekalo v ponedeljek, 
15.2.2016 v gostišču GALAKSIJA. V kratkem kulturnem programu 
so nastopili otroci iz OŠ Trebnje pod mentorstvom Mojce Bahun.

Prisotne krvodajalce sta pozdravila in se jim zahvalila za njihovo 
nesebično in humano dejanje župan Alojzij Kastelic in predsedni-
ca Mojca Mihevc. Darovanje krvi je ena najplemenitejših oblik 
pomoči sočloveku. V Sloveniji vsak delovni dan potrebujemo do 
350 krvodajalcev, da zadostimo dnevnim potrebam zdravstva in 
tako bolnikom zagotovimo potrebno količino varne krvi. Letno se 
na krvodajalskih akcijah na terenu in transfuzijskih oddelkih zbe-
re 45.000 litrov varne in kakovostne krvi, kar omogoča delovanje 
sodobnega zdravstvenega sistema. S svojim prostovoljnim daro-
vanjem krvi krvodajalci prispevajo k ohranjanju zdravja soljudi in 
preprečevanju smrti. Brez zadostnega števila krvodajalcev bi bila 
tako lahko ogrožena naša življenja, življenja svojcev, otrok prijate-
ljev, sodelavcev. 
V občini Trebnje je 100-krat daroval kri Zupančič Jože iz Sel pri 
Šumberku, 90-krat Matko Darko iz Rodin, 80-krat Borin Rafael iz 
Trebnjega, 70-krat Travnik Franc iz Sel pri Šumberku in 60-krat No-
vak Danica iz Dečje vasi, Šuštaršič Jože iz Gorenjega vrha, Zupančič 
Miha iz Sel pri Šumberku in Zupančič Rafael iz Zavrha.
Iskreno čestitamo vsem dobitnikom priznanj in vsem želimo veliko 
zdravja. 
Hvala, ker zaradi vas življenje teče dalje.

Mojca Mihevc,
predsednica RKS-OZ Trebnje
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Ne čakajmo na 
znake bolezni – 
sodelujmo v 
programu Svit
Rak na debelem črevesu in danki je 
zahrbten tihi morilec odraslih prebivalcev 
Slovencev. Na letni ravni za to boleznijo 
zboli okoli 1600 Slovencev, polovico od 
tega jih umre, kar pomeni, da je ta oblika 
raka (pre)pogosto odkrita prepozno. Po-
membno je poudariti, da se bolezen razvija 
več let (tudi deset in več) in nima očitnih 
(prepoznavnih) znakov bolezni. Zato je Pro-
gram Svit izjemnega pomena, saj omogoča, 
da to obliko raka odkrijemo dovolj zgodaj 
tudi pri ljudeh, ki še nimajo očitnih zdra-
vstvenih težav. Posamezniku tako lahko 
omogoči, da se mu tako kvantiteta kot kva-
liteta življenja enako ohranita. 
Program SVIT je namenjen ciljni populaci-
ji moških in žensk od dopolnjenega 50. pa 
do 74. leta starosti. Vsak udeleženec  dobi 
pisno izjavo po pošti, ki jo mora najprej 
podpisati in poslati nazaj v Center SVIT. S 
podpisano izjavo se tako strinja, da bo so-
deloval v programu SVIT. Nato dobi na dom 

še komplet za odvzem blata z natančnimi 
navodili. Bistvo testiranja blata je iskanje 
morebitne prikrite in zelo majhne krvavi-
tve v blatu. Če je ta prisotna, je potrebno 
opraviti še kolonoskopijo v enem izmed po-
oblaščenih SVIT-ovih kolonoskopskih cen-
trih. Če je test negativen, je udeleženec po-
novno vabljen v program SVIT čez dve leti. 
Ena izmed pomembnih sporočil programa 
SVIT je tudi ta, da je za uspešnost progra-

Vir: Nacionalni inštitut za javno zdravje

Zdravstveni dom Naslov Kontaktna oseba
Črnomelj Delavska pot 4, 8340 Črnomelj Mirna Nemanič
Krško Cesta krških žrtev 132 C, 8270 Krško Vlasta Curhalek
Metlika Cesta bratstva in enotnosti 71,
8330 Metlika Marija Pezdirec
Novo mesto Kandijska cesta 4, 8000 Novo mesto Mojca Šenica
Trebnje Goliev trg 3, 8210 Trebnje Branka Glivar

ma, potrebno doseči vsaj 70 % odzivnost 
ciljne populacije. V zdravstveni regiji Novo 
mesto se je v letu 2015 na vabilo programa 
Svit odzvalo dobrih 61 % oseb. Odzivnost 
je bila v povprečju tudi v letu 2015 za 10 
odstotkov nižja pri moških kot pri ženskah.  
Najvišja odzivnost med občinami regije je 
bila v občini Semič (73,5 %), najnižja pa v 
Kostanjevici na Krki (56,1 %) ter občini Kr-
ško (56,5 %). Slovensko povprečje je okoli 
60 %.
Po podatkih iz zdravstveno vzgojnih cen-
trov v zdravstveni regiji Novo mesto deluje 
pet SVIT-ovih kontaktnih točk, naslovi in 
kontaktne osebe so navedeni v tabeli 3.

Tabela 3. Seznam SVIT-ovih kontaktnih točk 
v zdravstveni regiji Novo mesto in njihove 
kontaktne osebe
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INTERVJU

»Sicer pa se moramo 
najprej same ceniti, 
saj opravljamo poklic, 
brez katerega bi bili 
nenazadnje vsi lačni. To 
pa niti ni tako majhne 
vrednosti,« pravi Rezka 
Žnidaršič.

Marec je mesec, ki slavi ženske: od osmega 
marca na začetku do materinskega dne v nje-
govem zadnjem tednu. Neprecenljivo vlogo v 
družbi gre nedvomno pripisati tudi kmečkim 
ženskam.
Pogovarjali smo se z Rezko Žnidaršič, ki priha-
ja s kmetije Žnidaršič z Jezera pri Trebnjem. 
Vsako sobotno dopoldne jo lahko srečamo na 
Kmečki in rokodelski tržnici v Mestnem parku 
v Trebnjem, kjer je s svojo stojnico prepoznav-
na po dobrem kruhu, domačih medenjakih in 
drugih dobrotah.

Predstave o kmečkih ženskah se raztezajo 
od romantičnih predstav,  ko ženske delajo z 
naravo in v njej in so v idiličnem podeželskem 
okolju, do predstave o zdelanih, močnih žen-
skah, ki garajo za preživetje. Kje je resnica?

Obe trditvi sta resnični. Običajno smo kme-
tje, predvsem pa kmečke žene, bolj povezani 
z naravo – z vrtom, njivo, saj v njej preživimo 
kar nekaj časa, če želimo pridelati zelenjavo za 
družino in tudi hrano za živali, ki jih ima skoraj 
vsaka kmetija.
Kmečko delo je tudi fizično naporno in nema-
lokrat premalo plačano. Delavnik ni od 8. do 
14. ure, ampak se prične po navadi rano zjutraj 
in konča zvečer, ko so nahranjene živali. Žene 
pa potem še čaka skrb za otroke in ostale.

Odločitev za življenje in delo na kmetiji −  
kako je prišlo do tega?
Vedno sem bila rada v naravi. Malo roman-
tične predstave o življenju na podeželju ter še 
nekaj naključij, ki se zgodijo v življenju,  in sem 
pristala na Jezeru pri Trebnjem.
Končala sem tudi Srednjo kmetijsko šolo v Šen-
tjurju pri Celju. Nekaj časa sem bila zaposlena 
v Kmetijski zadrugi, po rojstvu otrok pa sem 
ostala na kmetiji, ker je tudi mož zaposlen. 
Imamo 10−12 krav molznic, kar je premalo, da 
imaš doma delovno mesto, ki je tudi plačano. 
Z leti, ko so otroci odrasli, sem se odločila za 
dopolnilno dejavnost, tj. peka kruha in peciva. 
To delam še sedaj z veseljem, kajti  to me je pa 
res veselilo že od malega.

Kako je ženskam na kmetiji? Težje ali lažje kot 
moškim? Kakšna je razdelitev del pri vas?
Fizično je moškim težje, ker je res veliko del na 
kmetiji, ki so pretežka za ženske. Veliko mlajših 
žensk pa opravlja vsa dela, tudi na traktorju, 
ker so možje v velikih primerih še v službah. Vse 
skupaj se pa razlikuje od kmetije do kmetije. 
Ženske so zelo obremenjene z drugimi stvarmi, 
tako da mislim, da delajo žene  sigurno več ur  
na dan.  Pri nas so dela razdeljena. Mož bolj 
dela zunaj na kmetiji, jaz pa sedaj, ko še pe-
čem, bolj notri. Zjutraj in zvečer pa sem seveda 
pri molži, razen ko grem na tržnico, mora  tudi 
on pomolzti krave. Oba delava vse, razen ku-
hati mu ni potrebno, kar je velikokrat delo za 
mamo, ker drugega ne zmore več.

Kakšna se vam zdi prednost kmečkih žensk 
pred zaposlenimi?
Kljub vsemu je velika. To ni služba, temveč na-
čin življenja. Sam si svoj gospodar, ekonomist, 
tajnik … Ni tečnih šefov in sodelavcev. Malo 
sem sicer razočarana nad vsemi birokratskimi 
zahtevami, ki se nalagajo kmetom in jih bre-
menijo. Tega je preveč. Najbrž se birokrati, ki 

pišejo vsa pravila za te in one evidence, ne za-
vedajo, da hrano pridela kmet in naj  bi jo tudi 
v prihodnje, ne pa da ždi ob papirjih.

Kakšne se vam zdijo podobnosti in razlike v 
življenjskih stilih med dvema različnima sta-
rostnima skupinama kmečkih žensk, med 
mlajšimi in starejšimi? Se vam zdi, da so da-
nes kmečke ženske bolj vpete v procese od-
ločanja in delitve kapitala na kmetiji, kot so 
bile včasih?
Velika razlika je med starejšimi in mlajšimi. Sta-
rejše res še živijo tisto pristno kmečko življenje, 
medtem ko mlajše morajo pa tudi na traktor 
in tudi za računalnik ter se ukvarjajo s papirji. 
Sigurno so tudi mlajše bolj vpete v procese od-
ločanja na kmetiji, ker verjetno delajo in napre-
dujejo v dogovoru, saj drugače ne gre. 

Prednosti in slabosti življenja na kmetiji?
Prednosti sem že omenila, slabost je pa ta, da 
nekih dopustov si kmetje pa res ne moremo pri-
voščiti. Pri nas  je to največ 4−5 dni morja poleti 
ter sem ter tja kakšna večerja ob praznovanjih.

Kako poteka vaš dan?
Moj dan ni tipičen dan kmečke žene, ker −  kot 
sem že omenila − imam še dejavnost. Jutranja 
kava skupaj z možem, on gre nato v službo, jaz 
pa v hlev nekje do osme ure. Potem opravim 
nekaj gospodinjskih opravil po naši hiši, nato 
pa sem okrog devete že v stari hiši, kjer imam 
prostore za peko −  jaz pravim da sem v moji 
službi. Konča se, ko pride mož domov ali pa 
še kasneje; odvisno od dela in naročil. Nato 
kakšno uro delam še kaj drugega, ali pa grem 
poleti samo do „zevnika“ po solato, da si zbi-
strim glavo. Potem so krave že spet lačne … 
No, zvečer kar kmalu zaključimo z delom. Ne-
delje niso delavne, razen opravil v hlevu in dela 
v gospodinjstvu.

Ni težko ugotoviti, da je vaš delovnik zelo na-
trpan. Kaj pa prosti čas?
Praktično ga ni, a kar ga pa je, je namenjen 
počitku. Zjutraj si vzamem 10 min za vaje, pa 
kakšna podaljšana kavica s sosedo. Če je časa 
več, ga porabim za izobraževanje. 

Kako ocenjujete, da se danes godi kmečkim 
ženskam, kakšen je njihov ugled v družbi?
Menim, da vseeno bolje kot včasih. Ugled je 
višji, ker je tudi domača hrana pridobila na 
vrednosti. Mislim, da se ljudje čedalje bolj 
zavedajo pomena domače, lokalno pridelane 
hrane. Močnejši, ko bo stik med mestnimi in 
podeželskimi ljudmi, tem večje bo zavedanje, 
koliko dela je potrebnega za domače dobrote. 
Sicer pa se moramo najprej same ceniti, saj 
opravljamo poklic, brez katerega bi bili nena-
zadnje vsi lačni. To pa niti nima tako majhne 
vrednosti.

Res ni majhne vrednosti! Tudi mi se s tem stri-
njamo in se prijetni sogovornici zahvaljujemo 
za pogovor!

Mateja Kozlevčar
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renault.siRenault priporočaRenault priporoča

RENAULT STORITEV. Vozite dalje. Uživajte dalje.

Obišči Avto center Vovk
in se poteguj za brezplačno 
doživljenjsko vzdrževanje avta.

Dnevi odprtih vrat 
od 14. do 19. marca 2016.

DRUŽENJA / DOGODKI

6. dobrodelno 12-urno 
kolesarjenje v Trebnjem
V soboto, 2. 4. 2016, bo v Trebnjem že šestič zapored potekalo rekreativ-
no kolesarsko druženje za dober namen.
12 ur kolesariti za dober namen? Nič lažjega! V našo družbo ste vab ljeni 
tudi tisti, ki želite otvoriti kolesarsko sezono s krajšo vož njo. Druženje na-
mreč tradicionalno organiziramo z dobrim namenom, ki poleg rekreacije 
vključuje tudi pomoč sočloveku. Gre za netekmovalno kolesarjenje, na-
menjeno druženju in humanitarnosti. Kolesarska trasa nas vodi po mirnih 
cestah na relaciji: Trebnje−Štefan−Občine−Železno−Dobrnič−Rdeči Kal−
Dečja vas−Gorenje Ponikve−Trebnje in je dolga 24 km. Primerna je za kole-
sarje vseh vrst in zmogljivosti. Štartnine ni, vsi prostovoljni prispevki pa so 
namenjeni direktni pomoči socialno šibkejšim prebivalcem naše občine. 
Pridružite se nam kadarkoli med 7. in 19. uro, prekolesarite krog ali dva ter 
naredite nekaj zase ter za soljudi. Več informacij najdete na spletnih stra-
neh ŠD Ad-venture.si (www.ad-venture.si) in KD Gorenje Ponikve (www.
kd-gorenjeponikve.eu). V primeru slabega vremena bo prireditev poteka-

la 9. aprila ob ena-
kem času. 
Pridružil se nam 
bo tudi sokrajan, 
kateremu v pod-
poro smo kolesa-
rili lani. Obljublja, 
da kljub okreva-
nju po težki bolez-
ni tudi sam osed-
lal kolo!

Vabljeni!
Andrej Dolinšek

Turistično društvo Trebnje 
obudilo gregorjevo 
Člani Turističnega društva Trebnje se trudimo, da bi oživili Trebnje in po-
vezali krajane. Lani smo pričeli z obdarovanjem Trebanjcev ob dnevu mu-
čenikov, kar je bilo zelo lepo sprejeto. Letos smo se odločili, da bi obudili 
še en star slovenski običaj, gregorjevo. Po gregorijanskem koledarju se 
namreč na sv. Gregorja prične pomlad, dnevi se pričnejo daljšati in tudi 
ptički se ženijo ter zaljubljenci praznujejo. Na predvečer sv. Gregorja smo 
tako pripravili »Pozdrav pomladi – gregorčki na Temenici«. Nismo prepri-
čani, da je to prav lokalni običaj, a ker imamo reko Temenico, nadebudne 
člane in otroke, ki so vedno navdušeni nad našimi projekti, smo sklenili, 
da to letos v Trebnjem tudi prvič izpeljemo. Povabili smo otroke, njihove 
starše ter pozvali vrtec in osnovno šolo, da se odzovejo povabilu, naredijo 
ladjice iz ekoloških in biološko razgradljivih materialov, ki jih bodo spustili v 
Temenico. Našli smo tudi idelano lokacijo v Starem trgu, za Spar centrom, 
kjer smo se zbrali 11. 3. ob 17.30 na bregu ob Kukenberškem mostu. Vre-
me nam čez dan ni bilo zelo naklonjeno, vendar smo kljub nekaj dežnim 
kapljicam prireditev izpeljali. Zelo smo bili veseli odziva obiskovalcev, saj 
nismo vedeli, kaj sploh pričakovati. Otroci in odrasli so z veseljem spustili 
po Temenici doma narejene gregorčke in opazovali, kako plujejo. Nismo 
pa jim povedali, da smo te gregorčke malce naprej ujeli in tako poskrbeli, 
da nismo onesnažili okolja. Za udeležence smo tudi pripravili posebne spo-
minke, glinene ptičke, da jih bodo spominjali na prve gregorčke na Temeni-
ci. Ob tokratnem projektu bi se želeli zahvaliti lastniku zemljišča g. Antonu 
Goletu, Prostovoljnemu gasilskemu društvu Trebnje, Komunali Trebnje, 
Spar centru Trebnje in Borisu Puglju. Svečke smo prižgali, gregorčke spus-
tili v Temenico, sedaj pa samo še čakamo na pomlad. In seveda, naslednje 
leto druženje ponovimo! 

Turistično društvo Trebnje 
Milka Poljanec
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DRUŽENJA / DOGODKI

10. dobrodelna 
prireditev 
 

Po lanskoletni 10. letnici delovanja bo 
Sklad Vrtca Mavrica Trebnje letos izvedel 
svojo tradicionalno 10. prireditev, zato vas 
že sedaj vabimo, da se nam pridružite v če-
trtek, 14. aprila 2016, ob 17.00. uri v Špor-
tni dvorani v Trebnjem.
S svojo udeležbo v čim večjem številu bos-
te pripomogli k izvedbi enodnevnega izleta 
otrok, starih od 4 do 5 let.
Letošnja dobrodelna prireditev bo ponov-
no nekoliko drugačna. Izvedli bomo dobro-
delni bazar Otroci otrokom, ki bo potekal 
po vseh enotah Vrtca Mavrica Trebnje od 
ponedeljka, 11. 4., do četrtka, 14. 4. 2016.
Delovanje sklada se je z leti razvijalo in 
nadgrajevalo. Do sedaj zbrana sredstva 

smo namenili  izboljšanju pogojev bivanja 
naših otrok v Vrtcu Trebnje. Vsakodnevne 
razmere so od nas zahtevale, da smo poleg 
tehničnih pridobitev in igral veliko energije 
posvetili tudi socialni problematiki.
Majhni koraki vsekakor štejejo, še zlasti če 
jih je veliko. Prav predšolska vzgoja se po 

pravilu ob vstopu v vrtec sreča s »kobaca-
ji« in na koncu tega obdobja vsi otroci že 
tečejo. Ustvarjajmo korake skupaj že danes 
za boljši jutri.

Gregor Kaplan,
predsednik Sklada
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ZAHVALA

V 81. letu starosti nas je zapustil IVAN REPOVŽ iz Velike Loke 
49, nazadnje oskrbovanec Doma starejših občanov Trebnje.
Zahvaljujemo se sorodnikom, sosedom, vaščanom, prijate-
ljem in znancem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani. 
Iskrena hvala za besede tolažbe, za podarjene sveče in svete 
maše ter cvetje.
Posebna hvala Gasilski zvezi Trebnje za organizacijo pogreba 
in vsem gasilcem za spremstvo na njegovi zadnji poti. Hvala 
osebju DSO Trebnje in g. župniku za opravljen obred.

Žalujoči: Vsi njegovi.

Pošle so ti moči,
zaprla trudne si oči,
zdaj tiho, tiho mirno spiš.

ZAHVALA

V 88. letu nas je zapustila naša draga sestra in teta ANGELCA 
MUSTAVAR, roj. PROSENIK iz Paradiža 1, Trebnje.
Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijate-
ljem, sosedom in vsem, ki ste nam v trenutku slovesa stali ob 
strani, darovali cvetje, sveče ter svete maše.
Zahvaljujemo se osebju Doma starejših občanov Trebnje za 
skrbno in nesebično nego, hvala gospodu župniku Slavku Ki-
mavcu za lepo opravljen obred, pogrebni službi Oklešen iz 
Novega mesta za organizacijo pogreba ter pevcem za zapete 
žalostinke.

Žalujoči: Vsi njeni.

SI KOT SONCE ŽIVLJENJA SIJALA, 
ZA VSE SVOJE LJUBEZEN RAZDALA, 
ODSLEJ BOŠ KOT ZVEZDA SVETLEČA, 
NAJ TI V NEBESIH DANA BO SREČA.

ZAHVALA

V petek, 5. februarja, smo se na pokopališču v  
Velikem Gabru za vedno poslovili od naše drage  
MARIJE OVEN – po domače Mucljeve Mici − iz Ve-
likega Gabra 55.
Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, va-
ščanom, prijateljem in znancem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani, 
delili žalost in bolečino, izrekli sožalja, darovali cvetje, sveče in svete maše, se 
ji poklonili in jo pospremili na zadnji poti k večnemu počitku.
Zahvala tudi PGD Veliki Gaber, GZ Trebnje, MK GZ Trebnje, animatorjem 
župnij Veliki Gaber in Sela pri Šumberku, cerkvenemu ženskemu pevskemu 
zboru za ganljivo zapete pesmi, župnikoma Cirilu Oražmu in Davidu Jenster-
letu za lepo opravljen obred, doktorici Elizabeti Žlajpah in sestri Zdenki, pa-
tronažnim sestram, predvsem pa Darji za neomajno pomoč pri negi mame, 
ter pogrebni službi Marije Novak iz Žužemberka.
Zahvala tudi vsem, ki jih nismo posebej omenili. Ohranili jo bomo v lepem 
spominu in naj počiva v miru.

Žalujoči: Vsi njeni.

Pošle so ti moči, zaprla trudne si oči.
Zdaj tiho mirno spiš, a v naših srcih še živiš
in kot zvezda na nebu žariš.

ZAHVALA

V 87. letu nas je zapustila naša draga mama, 
stara mama, tašča, sestra in teta ANGELCA ČERNE roj. SMOLIČ Iz 
Pekla 2, Trebnje
Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
sosedom in znancem, ki ste nam v trenutku slovesa stali ob stra-
ni, darovali cvetje, sveče in sv. maše. Zahvaljujemo se tudi osebju 
ZD Trebnje, posebno medicinski sestri Mateji Zajc ter SB NM za vso 
pomoč. Hvala tudi g. župniku Milošu Koširju za skrbno opravljen 
obred, pogrebni službi Sonje Novak iz Mokronoga za organizacijo 
pogreba ter pevcem za lepo zapete žalostinke. Najlepša hvala tudi 
trobentaču za Nabuko in govorcu Ivanu Smoliču za poslovilne be-
sede. Iskrena hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

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.
(Makarovič)

ZAHVALA

V 60. letu starosti se je od nas za vedno poslovila 
draga žena, mami, babi in tašča MILENA PLANKA, Turkova  Milena, iz Zago-
rice pri Velikem Gabru.
Ob boleči izgubi se zahvaljujemo sorodnikom, sosedama Nadi in Slavki za 
nesebično pomoč, še posebej za ganljive besede slovesa, družini Pekolj za 
trdno in toplo oporo, g. župniku in pogrebnemu zavodu Perpar za dostojen 
in skrbno opravljen pogrebni obred, pevcem Prijatelji in citrarki Evi za sočut-
no odpete in zaigrane pesmi, cvetličarni Zvonček, vsem prijateljem, sovašča-
nom in znancem za izrečena sožalja, darovane maše, cvetje, sveče in druge 
darove ter vsem, ki ste jo v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji 
poti. Hvala tudi vsem ostalim, ki vas nismo posebej imenovali, a ste prav 
tako nesebično pomagali. Hvala vsem, ki ste jo imeli radi, ki zanjo molite, ki 
ste jo spoštovali in jo boste ohranjali v prijaznem spominu.

Žalujoči: Vsi njeni.

Usoda kruta je med nas posegla,
utrgala mladosti cvet, nesrečo,
žalost nam postregla.
Zakaj tako je krut ta svet?
Srce je omagalo, dih je zastal,
a spomin na njega bo večno ostal.

ZAHVALA

Nepričakovano nam je v 39. letu starosti kruta usoda vzela dragega moža, 
očija, sina, brata  in dobrega strica  TONETA  FORTUNA iz Dovža pri Novem 
mestu, doma iz Sela Šumberka.
S hvaležnostjo izrekamo zahvalo vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem, 
bivšim sodelavcem in znancem za izrečeno sožalje, darove in sveče ter vso 
ostalo pomoč, ki ste nam jo nudili v teh težkih dneh.
Hvala njegovim prijateljem, ki so ves čas bili ob njem, ko je odhajal med 
angele. Hvala  župniku TADEJU  KERSNIČU iz Stopič za lep pogrebni obred 
in župniku JANEZU JAROMNU za podporo in molitev. Hvala pevcem iz Treb-
njega, pogrebni službi Novak iz Straže ter Patriciji in Darji za ganljive besede 
slovesa. Hvala vsem, tudi tistim, ki vas nismo posebej imenovali, ki ste  ga v 
tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti v večnost.                                                                                                     

Žalujoči: Vsi njegovi.

ZAHVALE
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ZAHVALE

Akvarel: Brane Praznik

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a nate spomin,
bo večno ostal.

ZAHVALA

V 88. letu starosti nas je za vedno zapustil oče, stric, 
dedek, pradedek, sosed in dobri prijatelj IGNACIJ 
ŠTRUS, po domače Arjavčkov ata iz Gorenjega Podšumberka.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znan-
cem za izrečeno sožalje, darovane sveče, cvetje in sv. maše. Prav posebej 
se zahvaljujemo sosedi Olgi Fortuna za vsestransko pomoč. Velika zahvala 
gre g. župniku Janezu Jeromnu iz Velikega Gabra za mesečne obiske pri po-
kojniku in lepo opravljen pogrebni obred. Zahvaljujemo se tudi pogrebnim 
pevcem Prijatelji iz Šentvida pri Stični za lepo zapete pesmi in pogrebni služ-
bi Novak iz Rebri za opravljene pogrebne storitve in prebrani poslovilni go-
vor. Hvala tudi osebju pljučnega in infekcijskega oddelka Splošne bolnišnice 
Novo mesto za oskrbo našega dragega Naceta v njegovih zadnjih dneh.

Žalujoči: vsi njegovi.

VABILO                    
Turistično, športno in kulturno društvo Šte-
fan v sodelovanju s Krajevno skupnostjo 
Štefan vabi vse žene im matere Krajevne 
skupnosti Štefan 
na kulturni dogodek ob dnevu žena in ma-
terinskemu dnevu, ki bo v soboto, 19. 3. 
2016, ob 16.00. uri v dvorani PGD Občine.
Za kulturni program, pogostitev in obda-
ritev udeleženk ter veselo razpoloženje  
bodo poskrbeli domači krajani ter člani in 
članice društva. 
Veselimo se vašega obiska.

TŠKD Štefan

VABILO                     

Vse krajane Krajevne skupnosti Štefan 
vabimo

na veliko spomladansko čistilno akcijo, 
ki bo v soboto, 2. aprila 2016.

Zbor udeležencev bo ob 8.00. uri na parki-
rišču Gostilne Mišič. S seboj prinesite obilo 
dobre volje. Priporočamo vam primerno te-
rensko obutev in obleko ter zaščitne rokavice.
Malica za vse udeležence bo po končani čistil-
ni akciji, predvidoma ob 11. uri.                                   
                                                                                                 

TŠKD Štefan
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Parlamentarna stranka  SDS
in

Parlamentarna stranka  NSI

VABITA NA JAVNO TRIBUNO

MIGRANTSKA PROBLEMATIKA
in druge aktualne teme

V  PETEK,  15. 4., ob 20.00  nad  BARAGOVO  galerijo
(zraven Kulturnega doma) v TREBNJEM, Baragov trg 3

gosta tribune
poslanka  ANJA BAH ŽIBERT
poslanec JERNEJ VRTOVEC

Dobrodošli  z vašimi vprašanji in komentarji

OO SDS Trebnje

POLITIČNE STRANKE

Vstopanje na šolski avtobus mora 
biti varno!
Na februarski seji OS je naš svetnik Gregor Kaplan zahteval, da se pod 
nujno uredi varno postajališče v Občinah, kjer vstopajo otroci na šolski 
avtobus. To postajališče je namreč nevarno in nepregledno ter slabo 
označeno. V zadnjih mesecih je sreča večkrat posegla vmes, da ni priš-
lo do tragedij. KS je o zadevi obveščena že lep čas, a se nič ne pre-
makne. S tem je bil seznanjen tudi predsednik Sveta za preventivo v 
cestnem prometu in pozvan k takojšnjem ukrepanju – postajališče naj 
označi kot kritično točko.
Cestnoprometna varnost ni šala, zato zahtevamo, da se nemudoma 
sprožijo postopki za takojšnjo ureditev postajališča. Dolžni smo poskr-
beti za varno šolsko pot, saj so življenja neprecenljiva.

DSD Trebnje

Dveletni proračun je bil sprejet lani. V mesecu marcu bo Občinski svet 
Občine Trebnje predvidoma  sprejel rebalans proračuna,  ki mora zado-
voljiti čim širši krog krajanov in svetnikov Občine Trebnje. Ko se bo še 
vreme stabiliziralo, se bodo začeli izvajati tudi projekti. Kljub posame-
znim kritikam smo lahko ponosni na razvoj občine Trebnje, saj se razvija 
enakomerno, decentralizirano in to je po mojem mnenju pravi pristop. 
V kateri koli predel naše občine človek zaide, vidi spremembe na boljše. 
Po pogovorih z mladimi je moč spoznati, da imajo le-ti plane, povezane 
s samim Trebnjem ali podeželjem, in sicer ne glede na to, s katero dejav-
nostjo se ukvarjajo. Vse te navedbe potrjujejo tudi ljudje, ki pridejo v te 
lepe naše kraje kot turisti ali poslovno. 
V mesecu marcu se začne prebujati tudi narava; vse je torej pripravlje-
no za nov zagon. Ženske praznujejo 8. marec, konec meseca materinski 
dan. Želim jim lepo praznovanje.

Lojz Špec

Se občina Trebnje povezuje?
Pred časom nas je župan na sestanku, na katerem je bilo prisotnih več 
strank, ki delujejo v občini Trebnje, mimogrede seznanil z namero o 
povezovanju z občinami Ivančna Gorica, Grosuplje …
Socialni demokrati podpiramo povezovanje z drugimi občinami in ob 
tem izražamo pričakovanje, da bo takšno povezovanje imelo ugodne 
posledice za občane občine Trebnje kakor tudi za obrtnike in podjetni-
ke v Trebnjem. Ne vidimo smisla, da sodelujemo z občinami samo tak-
rat, ko druge občine pričakujejo čim širšo podporo. Smiselno je pove-
zovanje takrat, ko to pomeni priliv sredstev v naše okolje in še bolje 
takrat, ko je ta sredstva mogoče porabiti lokalno pri naših obrtnikih 
in podjetnikih. Predvsem želimo k tovrstnemu sodelovanju spodbuditi 
župana in mu predlagamo, da spremlja aktivnosti Ministrstva za go-
spodarski razvoj in tehnologijo (Dogovor za razvoj regij).

Občinski odbor SD Trebnje

Reka Temenica
V mesecu marcu vsako leto obeležujemo svetovni dan voda in ob 
tej priložnosti je prav, da se spomnimo na našo prelepo ponikal-
nico. Mnogo je namreč še ljudi v Temeniški dolini, ki to našo reko 
čutijo in jim je ljuba. Reka Temenica namreč ponuja mnogo več, kot 
se zdi na prvi pogled. Včasih je reka Temenica predstavljala skupno 
točko druženja vseh generacij in je zaradi številnih mlinov imela 
tudi večji gospodarski pomen. V današnjih časih je seveda težko 
pričakovati, da bi obudili gospodarski pomen na naši reki v smis-
lu izkoriščanja vodne moči, ampak moramo pa se vsi skupaj bolj 
potruditi, da Temenico bolj približamo ljudem. Dolgo že zori ideja 
o tematsko-rekreacijski poti ob reki Temenici in vsekakor se bomo 
še naprej prizadevali, da se bomo v bližnji prihodnosti ob reki zares 
lahko tudi sprehajali. Tako bi Temenici povrnili vsaj nekaj tistega, 
kar nam je v preteklosti že dala.

ISKRENE ČESTITKE OB 
MATERINSKEM DNEVU!

VESELE IN BLAGOSLOVLJENE 
VELIKONOČNE PRAZNIKE!

ISKRENE ČESTITKE OB 
MATERINSKEM DNEVU!

VESELE IN BLAGOSLOVLJENE 
VELIKONOČNE PRAZNIKE!
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V duhu demokratičnosti želimo, da bi čim več krajanov pritegnili k načrtovanju in 
ustvarjanju naše prihodnosti. Občinsko središče nujno potrebuje dodatne vsebine in 
ureditve, in sicer takšne, ki si jih želi večina krajanov. Za pridobitev mnenj o bodočem 
urejanju skupnega prostora in gradnji objektov družbenega pomena v občinskem 
središču in okolici je Občina z Zavodom za uravnotežen prostorski razvoj AKSA or-
ganizirala javno razpravo z delavnicami. Stranka SMC to močno podpira, saj je na ta 
način javnost že pred sprejemom prostorskih aktov in pred gradnjo ter ureditvami 
vključena v  razvoj in posredno v odločanje. Ta delavnica bo tudi strokovna podlaga 
za bodoče odločanje o lokaciji kulturnega centra, vendar je bila odzivnost krajanov 
na delavnicah dokaj skromna. Odzivnost je očitno skromna kljub aktivnostim, da bi 
angažirali čim več ljudi.  

Posebno pozornost želimo nameniti pomembnemu mednarodnemu prazniku dne-
vu žena in materinskemu dnevu. Upamo, da se pomembnosti dneva žena zaveda 
večina žensk, saj ta praznik  simbolično opominja na ves boj in trpljenje, da si je 
nežnejši spol priboril enakopravnost, volilno pravico …  

Ob materinskem dnevu iskreno čestitamo vsem mamam in vsem ženskam z ma-
terinskim čutom, ki tako veliko prispevate k razvoju družbe in ustvarjate toplino v 
naših domovih!

Stranka modernega centra SMC

POLITIČNE STRANKE / OBVESTILA

Zimovanje društva 
tabornikov Roda sivih jelš 
Trebnje 2016
Glede na letošnje slabe zimske razmere smo se trebanjski taborniki 
odpravili iskat zimo malenkost višje kot po navadi. V petek, 19. 2. 
2016, smo se odpravili na bližnje Gorjance, in sicer v kočo lovske 
družine Trdinov vrh, ki je bila naš dom za naslednje štiri dni.
Zimovanja se je letos udeležilo glede na prejšnja leta rekordno šte-
vilo udeležencev, saj nas je bilo okoli 40. V štirih dneh, ki smo jih 
preživeli v idilični naravi sredi gorjanskih hribov in gozdov, smo si 
čas krajšali z različnimi aktivnostmi. Tako smo imeli dva pohoda, 
orientacijsko tekmovanje za mlajše, delavnice predajanja taborni-
škega znanja, snemali smo kratke filmčke in se ob vsem tem neiz-
merno zabavali. Ob vseh aktivnostih je čas zelo hitro mineval in še 
preden smo se dobro navadili prijetnega vzdušja, je prišel dan od-
hoda. Kljub temu, da je zimovanje minilo zelo hitro, smo veseli, saj 
nas do letnega taborjenja, kjer se bomo zabavali 7 dni, loči samo še 
nekaj mesecev. Do takrat pa se bomo srečevali na krajših akcijah.
Ob koncu se za pomoč pri izvedbi zahvaljujemo donatorjem. To so: 
SPAR Trebnje, Mercator Center Trebnje, Dana d.d., KLI – PE d.o.o.

Taborniški pozdrav!
Načelnik: Jan Slapšak

Občni zbor Društva 
upokojencev Trebnje
V nedeljo, 6.  3.2016, smo se člani DU Trebnje udeležili rednega ob-
čnega zbora. Udeležilo se ga 151 udeležencev, kar je bilo nad priča-
kovanji, tokrat je potekal v prostorih DSO Trebnje. Imeli smo čast v 
svoji sredini pozdraviti predsednika PZDU Dolenjske in Bele Krajine  
g. Jožeta Jazbeca, in župana Občine Trebnje, g. Alojzija Kastelica.
Po kratkem, vendar pestrem in prisrčnem, kulturnem programu je 
sledil uradni del. V njem je predsednica Majda Ivanov predstavila  
delo društva in finančno poročilo za leto 2015 ter program dela za 
leto 2016. Jože Jazbec je podelil priznanje −  veliko plaketo ZDUS 
−  Janezu Bukovcu in malo plaketo ZDUS  Ivanki Lazar, oba sta jo 
prejela za dolgoletno in požrtvovalno delo v društvu.
Srečanje se je nadaljevalo ob uživanju kulinaričnih dobrot kuhar-
skega osebja DSO in ob božajočih zvokih ansambla Večerni zvon, 
ki ga vodi Tomaž Glivar. Poudariti moram, da so se zadovoljili z iz-
rednim plačilom, tj. s prisrčnim aplavzom in velikim zadovoljstvom 
vseh prisotnih. Hvala.
Za boljšo prebavo pa sta poskrbeli še Mojca in teta Pehta.
Težko najdem besede, s katerimi bi se zahvalila vsem, ki so nam 
omogočili tako prijetno srečanje. 
Najprej iskrena hvala vodstvu Doma starejših občanov Trebnje, 
posebno pa delavkam kuhinje, učencem Glasbene šole Trebnje, 
Tatjani Mihelčič, Sandiju Ravbarju, članom OPZ OŠ Trebnje, Stanki 
Zaletelj, Franciju Kravcarju ter recitatorju Ninu Vidmarju in njegovi 
mentorici Mojci Bahun.
Prav vsi ste nam pričarali prelepo nedeljsko popoldne, počutili smo 
se mlajše in sprejete.
Hvala tudi vam, dragi starši, da ste si vzeli čas za svoje otroke in za 
nas. Vsem iskrena hvala. 

Spoštovani člani DU Trebnje, ne pozabite na naše skorajšnje sni-
denje, ki bo 31. 3. 2016, ko se bomo podali raziskovat dolino naše 
prelepe reke Krke.
Veselimo se ponovnega snidenja.

Vodja sekcije za kulturo
Danica Sila

Vabilo članom stranke DeSUS

Demokratična stranka upokojencev Slovenije OO Trebnje bo 
imela svoj redni letni občni zbor  17. 3. 2016 ob 17. uri  v prosto-
rih gostilne Šeligo v Trebnjem. Na njem bodo člani  pregledali 
delo  v minulem letu in sprejeli naloge za leto 2016. Temeljni cilj 
programa  bo izboljšanje počutja starejših občank in občanov v 
občini Trebnje. Vodstvo stranke poziva udeležence, da pripravi-
jo predloge, ki bodo imeli realne možnosti za uresničitev v času, 
v katerem se nahajamo. 

Izvršilni odbor DeSUS Trebnje
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KRAJEVNE SKUPNOSTI, DRUŠTVA

Občni zbor 
društva
Društvo podeželskih žena TAVŽENTROŽA 
je 13. 2. 2016 organiziralo redni letni občni 
zbor v Galaksiji v Trebnjem. Iz poročil je bilo 
razvidno, da društvo uspešno deluje. Orga-
nizirajo razna izobraževanja in strokovne 
ekskurzije. Članice društva predstavljajo 
njihove izdelke na prireditvah, ki se odvi-
jajo v občinah Trebnje, Mirna in Mokrono-
g-Trebelno, kjer delujejo krajevni odbori 
društva. V letošnjem letu bo društvo orga-
niziralo že 5. društveno ocenjevanje kruha 
v Trebnjem.

V društvu smo veseli, da se je na naše pova-
bilo odzval župan Alojzij Kastelic. Prisotne 
članice je pozdravil in pohvalil društvo kot 
celoto, ker odlično deluje.  Povedal je tudi, 
da gospodarstvo v občini Trebnje napredu-
je, ampak da bo potrebno še veliko naredi-
ti na področju razvoja v turizmu. Prisotne 
je pozval k razmišljanju, da naj bi se čim 
več odločali za dodatno dopolnilno dejav-
nost, in sicer za zidaniški, kmečki turizem 
ali kakšno drugo dejavnost, ki je povezana 
s turizmom. V imenu občine je obljubil, da 
bodo pomagali pri vzpostavitvi te dejavno-
sti, samo odločiti se je potrebno.

Napovedal je tudi, da bo v Trebnjem od 
6. do 8. maja letos velika prireditev, tj. 44. 
Teden cvička. Povabil je tudi Društvo po-
deželskih žena TAVŽENTROŽA, da sodeluje 
pri tej prireditvi s svojimi znanji in izdelki, 
posebno takrat, ko bo povorka 32 društev 
dolenjskih vinogradnikov ter na vseh prire-
ditvah, ki bodo v sklopu 44. Tedna cvička v 
Trebnjem. 

Anica Maraž
Foto: Tatjana Kresal

Občni zbor 
ZŠAM Trebnje

V soboto, 6. 2. 2016, je v prostorih Galaksije 
potekal redni letni občni zbor ZŠAM Treb-
nje. Ker so imeli člani na dnevnem redu kar 
nekaj „vročih“ točk, se je sklicatelj odločil, 
da tokrat ni povabil  rednih gostov. Tako da  
bi lahko rekli, da je zbor potekal za zaprtimi 
vrati. Sprejeli so odstop dosedanjega pred-
sednika. Žal novega še niso našli. Istočasno 
so se odločali o izstopu  iz krovne organiza-
cije ZZŠAM. Razpravljalci  so bili na tej točki 
soglasni: v Ljubljano morajo namreč odvajati 
preveč denarja. Sklep je bil z večino glasov 
sprejet. Upajmo, da bomo kmalu obveščeni o 
nadaljnjem poteku dogodkov. Želimo, da or-
ganizacija dobi čim prej dobro vodjo, ki jo bo 
odgovorno in vestno vodila.  ZŠAM Trebnje je 
lani praznoval 40-letnico neprekinjenega de-
lovanja. Ker člani te organizacije  aktivno so-
delujejo med drugim tudi z SPVCP vseh štirih 
občin Mirnske doline,  nam ni vseeno, kakšna 
bo usoda te −  lahko bi rekli −  v neki meri 
tudi dobrodelne organizacije. Zato bomo še 
naprej spremljali razvoj dogodkov znotraj  or-
ganizacije.

Mirko Gliha, SPV Trebnje

Zbor mladih
Mladinska komisija Gasilske zveze Trebnje 
(MK GZT) povezuje mladinske komisije pro-
stovoljnih gasilskih društev Gasilske zveze 
Trebnje. V svojem letnem planu ima več 
različnih aktivnosti, s katerimi spodbuja de-
lovanje mladih v gasilstvu.  Ena izmed aktiv-
nosti je tudi zbor mladih, ki poteka enkrat 
letno. Najprej potekajo zbori v posameznih 
društvih, tem pa sledi zbor mladih MK GZT. 
Na zboru pregledamo delovanje Komisije v 
preteklem letu in predstavimo načrt dela za 
tekoče leto. Ker je želja Komisije, da se v de-
lovanje vključujejo tudi društva, smo v PGD 
Občine sprejeli izziv in 27. februarja gostili 
zbor mladih MK GZT, saj smo tudi mladim 
gasilcem želeli pokazati prenovljen gasilski 
dom, ki je bil obnovljen v preteklem letu. 
Zbora so se udeležili delegati iz 18 MK pro-
stovoljnih gasilskih društev. Predsednica MK 
GZT Andreja Zupančič je podala poročilo o 
delu v preteklem letu, predstavljen pa je bil 
tudi obsežen plan aktivnosti za letošnje leto. 
Na zboru sta bila prisotna tudi predsednik 
Regijskega sveta dolenjske regije, Marjan 
Šmalc, in podpredsednik GZT, Alojz Dragan, 
ki sta mladim namenila vzpodbudne bese-
de. Gasilci PGD Občine si želimo tudi v pri-
hodnje gostiti podobne dogodke. 

Tanja Gorec, PGD Občine
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Z vami že 15 let  

Geodetske storitve Projektantske storitve 
INŽENIRSKA GEODEZIJA  

 zakoličenje objektov  
 zakoličenje komunalnih vodov  
 izdelava geodetskih načrtov  
 geodetski nadzor in  
 spremljanje gradnje objektov  
 posnetki obstoječega stanja objekta  

 
KATASTER STAVB 

 vpis stavbe v kataster stavb 
 
REGISTER PROSTORSKIH ENOT 

 določitev hišne številke  
 

GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA (GJI) 

 vpis GJI v zbirni kataster GJI (izvedba meritev, vpis)  
 vpis spremembe podatkov GJI v katastru GJI 

 
ZEMLJIŠKI KATASTER  

 ureditev meje 
 izravnava meje 
 parcelacija - združitev ali delitev parcele  
 označitev (obnova) meje v naravi  
 sprememba bonitete zemljišč  
 

IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 

 načrti za pridobitev gradbenega 
dovoljenja za vse vrste objektov 
npr.: garaže, drvarnice, nadstreške, 
podporne zidove, ograje, kozolce, 
kmečke lope, kašče, silosi, obore, 
stanovanjske hiše, delavnice, proizvodnje 
hale… 

 legalizacija črnih gradenj  
 

IZDELAVA ENERGETSKIH IZKAZNIC 

IZDELAVA URBANISTIČNIH AKTOV (OPPN) 

IZDELAVA PROGRAMOV OPREMLJANJA 
(optimizacija odmere komunalnega prispevka) 
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RAZVEDRILO

Tokratni sponzor križanke je AVTO SLAK  d. o. o., Obrtniška ulica 51, Trebnje. Za vas 
so pripravili nagrade, in sicer 1. nagrajeni prejme jopico, 2. nagrajeni nahrbtnik  in 3. 
nagrajeni jopico.

Družinsko podjetje Avto Slak z več kot 23 let tradicije zastopa in prodaja znamke vozil 
VW, VW GV, SEAT in ŠKODA.
Obenem je tudi pooblaščeni serviser za znamke AUDI, VW, VW GV, SEAT in ŠKODA.
Podjetje ima 58 zaposlenih, ki predstavljajo ključ do uspešnega poslovanja in prvi stik 
s kupci. Ponujajo celotno storitev od prodaje do servisiranja, vzdrževanja, zavarova-
nja vozil in imajo veliko izbiro tako novih kot tudi rabljenih vozil z garancijo. 
Avto Slak se lahko pohvali tudi s priznanjem Trgovec leta 2015 za znamko VW −  go-
spodarska vozila.
Prestopite pravi prag −  obiščite Avto Slak!

Geslo križanke in svoj naslov pošljite na Glasilo občanov, Goliev trg 4, 8210 Trebnje ali 
na elektronski naslov: glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com najkasneje do srede, 6. 4. 
2016. Gesel, prejetih po tem datumu, ne bomo mogli upoštevati.

Pravilno geslo križanke iz februarske števil-
ke je: PETINDVAJSET LET.

Prejeli smo  90 pravilnih rešitev. Na seji 9. 3. 
2016 smo izžrebali 3  nagrajence.
1. nagrado −   darilni paket Spar v viši-
ni 25,00 € −  prejeme  Silva Mežnar, Stari  
trg 15, 8210 Trebnje;
2. nagrado −  darilni paket Spar  v višini 
15,00 € −  prejme Cvetka Florijana Zajec, 
Prapreče 20a, 8360 Žužemberk
in                                                                                                                                               
3. nagrado −  darilni paket Spar v  višini 
10,00 € − prejme Jožica Žužek,  Korita 27, 
8211 Dobrnič. 

Nagrade dvignete v trgovini Spar v Treb-
njem z osebnim dokumentom.



Datum Ura Prireditev Lokacija

16. 3. 2016 17.00 Predstavitvena delavnica: 
Izdelovanje rož iz krep papirja Papirnica Pingo

16. 3. 2016 15−19-00 Energetsko svetovalna pisarna ENSVET Občina Trebnje
17. 3. 2016 18.30 Kulturno-družabna prireditev ob materinskem dnevu V vaškem središču v Dolenjih Selcih
18. 3. 2016 19.00 Literatura se sreča z glasbo – Regijska Urška 2016 Dvorana Stik (nekdanji DM)
19. 3. 2016 8.00−12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje
19. 3. 2016 8.30−12.00 Eko tržnica Mercator center Trebnje
20. 3. 2016 17.30 25. praznovanje materinskega dne Kulturni dom Trebnje
22. 3. 2016 9.00−11.30 Predavanje UTŽO: Vietnam, Igor Fabjan Predavalnica, CIK Trebnje
23. 3. 2016 15−19.00 Energetsko svetovalna pisarna ENSVET Občina Trebnje
23. 3. 2016 19.30−20.30 Balet za odrasle −  tečaj Učilnica 9, CIK Trebnje

24. 3. 2016 9.00 Predavanje: Umetnost Slovencev po II. svetovni 
pri UTŽO Trebnje CIK Trebnje

26. 3. 2016 19.00 RK Trimo Trebnje: RK Celje Pivovarna Laško Športna dvorana OŠ Trebnje
26. 3. 2016 8.00−12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje
26. 3. 2016 8.30−12.00 Eko tržnica Mercator center Trebnje
28. 3. 2016 9.00 Pohod 8. Šentlovrenski krog Krtina

29. 3. 2016 9.00−11.30 Obeležitev 5-letnice delovovanja plesne skupine 
Mavrica UTŽO Predavalnica in avla CIK Trebnje

30. 3. 2016 15.00−19.00 Energetsko svetovalna pisarna ENSVET Občina Trebnje
30. 3. 2016 19.30−20.30 Balet za odrasle −  tečaj Učilnica 9, CIK Trebnje
2. 4. 2016 7.00− 19.00 6. 12-urno kolesarjenje po občini Trebnje Štart v Mestnem parku v Trebnjem
2. 4. 2016 8.00−12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje
2. 4. 2016 8.30−12.00 Eko tržnica Mercator center Trebnje

2. 4. 2016 10.00−11.30 Sobotno galerijsko dopoldne: glineni unikat, 
Irena Blaznik

Galerija likovnih samorastnikov 
Trebnje

5. 4. 2016 9.00−11.30 Predavanje UTŽO: Plesen: kaj so vzroki, 
kako ukrepamo? Predavalnica CIK Trebnje

6. 4. 2016 15.00−19.00 Energetsko svetovalna pisarna ENSVET Občina Trebnje
6. 4. 2016 19.30−20.30 Balet za odrasle −  tečaj Učilnica 9, CIK Trebnje

8. 4. 2016 16.00 Območna revija predšolskih 
in šolskih pevskih zborov Telovadnica PŠ Dobrnič 

8. 4. 2016 19.00 Zaključek bralne značke za odrasle: 
Bralna potepanja, Tadej Toš Osrednja knjižnica Trebnje

9. 4. 2016 8.00−12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje
9. 4. 2016 8.30−12.00 Eko tržnica Mercator center Trebnje
12–15.4.2016 -------- Delavnica Portret ali Krajina za osnovnošolce CIK Trebnje

13. 4. 2016 17.00 Zaključek bralne značke za otroke: Jurčkov nahrbtnik 
in zaključek pravljic s čarovnikom Gregom

Športna dvorana 
PŠ Dolenja Nemška vas

13. 4. 2016 15.00−19.00 Energetsko svetovalna pisarna ENSVET Občina Trebnje
13. 4. 2016 19.30−20.30 Balet za odrasle −  tečaj Učilnica 9, CIK Trebnje

14. 4. 2016 18.00 Vodstvo po razstavi Joškin Š. B., zapis babe Mileve, 
M. Stupica CIK Trebnje

15. 4. 2016 16.00 Pomladna ladja–Območna revija otroških 
in mladinskih pevskih zborov CIK Trebnje

Napovednik dogodkov v občini Trebnje v marcu in aprilu 2016

NAPOVEDNIK

Prireditelji si pridržujejo pravico do sprememb.

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


