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Vsem občankam in občanom želimo 
srečen božič ter zdravo in uspešno novo leto 2016!
Hkrati pa vam čestitamo tudi ob dnevu samostojnosti!

Župan Alojzij Kastelic s sodelavci
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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, Da-
rinka Krevs, Leon Lobe, Marija Mežnaršič, Franc 
Brane Praznik, Petra Smolič, Mateja Zupančič
Lektorica: Silva Kastelic
Grafična realizacija: Tiskarna Januš, Ljubljana
Naklada: 4200 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 ka-
kovosti 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 
smejo presegati 750 znakov s presledki. Prispevkov, 
ki ne bodo podpisani s polnimi imeni avtorjev, ne 
bomo objavili. Prosimo, da ob prispevku vedno na-
vedete tudi avtorja fotografije. Uredništvo si pridržu-
je pravico, 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 objavlja. 
Poslanih slik za objavo ne vračamo.

V Glasilu občanov se proti plačilu  v skladu s spreje-
tim cenikom objavljajo tudi oglasi, ki so  pripravlje-
ni za tisk, torej oblikovani in v primernih formatih: 
PDF v kakovosti za tisk in CMYK-formatu. Če ka-
kovost ni ustrezna, se objavo oglasa zavrne. Naroč-
nik oglasa je dolžan spoštovati avtorske pravice glede 
uporabe fotografij in besedila v oglasnih sporočilih. 
Oglasi niso lektorirani.
Prispevke lahko pošljete po elektronski pošti na na-
slov: glasilo.obcanov@trebnje.si ali 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 občinsko stavbo).
Rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko je 
6. 1. 2016,  predviden izid pa 20. 1. 2016. Prispev-
ki, ki jih bomo v uredništvo prejeli po tem datumu, 
bodo uvrščeni v naslednjo številko, če bodo še ak-
tualni.

OBČINSKE NOVICE

občanov občine Trebnje

Končana sanacija plazu in 
poškodb javne poti v Krajevni 
skupnosti Čatež
Zaradi močnejšega dežev-
ja je konec avgusta 2015 v 
Krajevni skupnosti Čatež 
prišlo do plazu ob kategori-
zirani javni poti JP 925 441 
Čatež – Razbore – Vrh. Na 
predlog geomehanika, ki je 
podal tudi ocenjeno vrednost 
predlaganih posegov, se je 
saniral porušeni del nasipa v 
dolžini približno 30 metrov z 
izvedbo kamnito-betonske-
ga težnostnega zidu (zlož-
ba) in zasipom s kamnitim 
materialom. Uredilo pa se je 
tudi odvodnjavanje zalednih 
voda. 
V istem obdobju so bile ugotovljene tudi poškodbe zaradi deževja 
na kategorizirani javni poti JP 925 411 Čatež – Zaplaz  – Čatež. 
Ugotovljeno je bilo, da je na predmetni javni poti voda spodjedla 
asfaltno površino in s tem povzročila poškodbe na vozni površini. 
Izvedla se je sanacija z odstranitvijo asfaltne površine in ponovna 
ureditev planuma nevezane nosilne plasti ter  ponovno asfaltiranje 

ceste na celotnem prizadetem odseku. V sklopu sanacije ceste je 
bilo urejeno še odvodnjavanje meteorne vode, primerno za ceste z 
velikim vzdolžnim naklonom.
Za sanacijo poškodb je bilo potrebno zagotoviti zadostno količino 
sredstev, in sicer iz proračunske rezerve, za kar je moral Občinski 
svet sprejeti Odlok o porabi sredstev iz proračunske rezerve za 
leto 2015, ki ga je pripravila Občinska uprava. S sprejemom odlo-
ka na 8. seji Občinskega sveta so se zagotovila sredstva za sanacijo 
do višine 43.000,00 EUR. 
Tako za sanacijo plazu kot tudi za sanacijo javne poti JP 925 411 
Čatež – Zaplaz sta bili izvedeni javni naročili manjših vredno-
sti, v obeh pa je bil izbran najugodnejši ponudnik, javno podjetje 
Komunala Trebnje d.o.o. Vrednost izvedenih del za sanacijo pla-
zu znaša 20.913,41 EUR, pogodbena vrednost za dela na kate-
gorizirani javni poti JP 925411 – Čatež Zaplaz-Čatež pa znaša 
17.607,04 EUR. 

Občinska uprava Občine Trebnje
Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo

Problem parkiranja na
Gubčevi cesti
Občani so Medobčinsko redarstvo opozorili na problem parki-
ranja vozil na Gubčevi cesti, in sicer od križišča Slakove ulice in 
Gubčeve ceste proti sodišču. Po pregledu stanja je bilo ugotovlje-
no, da so vozila parkirana na vozišču ceste tako, da onemogočajo 
prosti prehod drugim vozilom. Tako parkirana vozila ovirajo ne-
moten cestni promet, pri čemer je preprečen dostop tudi inter-
vencijskim in gospodarskim vozilom.
Skladno z zakonodajo, ki ureja pravila v cestnem prometu, je pre-
povedano parkirati na delu ceste, na katerem bi bil prehod med 
ustavljenim oz. parkiranim vozilom in neprekinjeno ločilno črto 
ali usmerjevalnim poljem na vozišču ali nasprotnim robom vozi-
šča ali kakšno drugo oviro na cesti širok manj kot 3 m; prav tako je 
prepovedano parkirati na vozišču v naselju, kjer poteka dvosmerni 
promet in ločilne črte niso vrisane.
Voznike opozarjamo, da upoštevajo pravila v cestnem prometu in 
na tak način zagotovijo varnost. Hkrati pa obveščamo, da se bo 
na tem delu odseka ceste izvajal nadzor nad spoštovanjem pravil 
v cestnem prometu.

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

Beseda uredništva
Spoštovani, pred vami je obsežna 

številka,  pa kljub temu nismo mogli 
objaviti vseh prispelih člankov.  

Se opravičujemo. Objavljeni bodo  
v januarski številki. Prosimo,  

da upoštevate priporočen obseg člankov, 
to je do 1000 znakov na članek.  

V teh prazničnih dneh vam želimo, 
da vas božič napolni z upanjem, dan 
samostojnosti z močjo in ponosom, 

novega leta 2016 pa naj se drži sreča!
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Obvestilo o spremembi sedežev 
volišč za izvedbo referenduma 
2015
V zvezi z izvedbo zakonodajnega referenduma o  Zakonu o spre-
membah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih 
razmerjih, ki bo v nedeljo, 20.12. 2015, Okrajna volilna komisija 
Trebnje obvešča volivce, da je s Sklepom o določitvi volišč in ob-
močij volišč, ki ga je sprejela na seji dne 12.11. 2015 spremenila 
sedeža pri treh voliščih, in sicer:
volišče 023 – Perpar Leopold, Svetinja 1 ima nov sedež: PRO-
STORI PGD VRHE (bivša šola), Gorenji Vrh pri Dobrniču 1
volišče 034 – Gasilni dom Trebnje ima nov sedež: CIK TREB-
NJE, Kidričeva ulica 2, TREBNJE
volišče 008 – KS Knežja vas, Knežja vas 20 ima nov sedež: KS 
KNEŽJA VAS, Dolenje Selce 21 (vaško središče).

Trebnje, 2.12. 2015
Okrajna volilna komisija Trebnje

Obvestilo javnosti o izvedbi 
merjenja hitrosti
Medobčinsko redarstvo je 21. 10. 2015 izvajalo merjenje hitrosti 
s stacionarnim merilnikom hitrosti na območju občine Trebnje. V 
času nadzora je bilo ugotovljenih 39 prekrškov, od tega 26 v nase-
lju Veliki Gaber, v naselju Trebnje 11, v naselju D. Nemška vas pa 
2. V okolici OŠ je bilo zaznanih 5 prekrškov. 

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

Zaključena dela pri 
rekonstrukciji lokalnih cest 
Vrhtrebnje – Repče in Železno 
– Volčja Jama
Občinska uprava Obči-
ne Trebnje je junija 2015 
objavila javni razpis za 
oddajo javnega naročila 
male vrednosti za izbiro 
izvajalca za izvedbo in-
vesticije »Rekonstrukcija 
LC 425 021 Vrhtrebnje – 
Repče in LC 425 801 Že-
lezno – Volčja Jama«. Kot 
najugodnejši ponudnik je 
bil izbran izvajalec CGP, 
d.d. iz Novega mesta. 
Izvajalec je dne 15. 9. 
2015 pričel z deli rekon-
strukcije in nadgradnje 
lokalnih cest LC 425 021 
Vrhtrebnje – Repče v dol-
žini cca 763 m in LC 425 801 Železno – Volčja Jama v dolžini 
cca 490 m do priključka na LC 426 131 Zagorica – Žužemberk. 
Rekonstrukcija obeh lokalnih cest je zaključena, izvajala pa se je 
po sistemu nadgradnje obstoječega vozišča z razširitvijo na 4 m. 
Z rekonstrukcijo je na obeh lokalnih cestah ustrezno urejeno tudi 
odvodnjavanje.
Pogodbena vrednost rekonstrukcije obeh lokalnih cest je znašala 
127.159,18 EUR, delno pa je bila sofinancirana s strani Ministr-
stva za gospodarski razvoj in tehnologijo. 

Občinska uprava Občine Trebnje
Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo

Urejanje profila
potoka Peklenšček
Občina Trebnje je na osnovi 
programa del št. 15-26 HS 
Krka: Peklenšček, ki ga je 
pripravilo Ministrstvo za 
okolje in prostor, začela z 
odstranitvijo nanosa in s 
formiranjem struge potoka 
Peklenšček, ki izvira v nase-
lju Pekel in se kot levi pritok 
izliva v Temnico.  V  sam 
potok se izliva tudi veliko 
zalednih in izvirnih  vod  z 
območja Paradiža, Cviblje 
in Studenca. V zgornjem 
delu se priključijo  še me-
teorne vode preko mešanih 
kanalov in ločenih mete-
ornih kanalov, v spodnjem 
delu pa še meteorne vode z 
mestnih površin, ki gravi-
tirajo nanj. V izogib izlivu 
struge in posledično zalitje kanalizacije ter travnikov ob večjih 
padavinah je Občina Trebnje izvedla ponovno vzpostavitev pre-
točnega profila.

Občinska uprava Občine Trebnje
Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo
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GS KITAJSKA

GS SLOVENIJA

ISS SLOVENIJA

GS BLIŽNJI VZHOD

GS INDIJA

ISS BELGIJA

GS JUŽNA AMERIKA

GS SEVERNA AMERIKA

USMERJENI PROTI SKUPNEM CILJUDragi Partner,

zahvaljujemo se vam za vašo podporo, z željo, 
da vas uspeh spremlja, ko se ambiciozno 
pomikamo proti doseganju skupnih ciljev tudi 
v letu 2016.

Želimo vam prijetne praznike in vam izrekamo 
najlepše želje ob vstopu v novo leto. 

Vaš Donit

Končna izgradnja
pločnika v Dobrniču
Občinska uprava Občine Trebnje je v začetku avgusta 2015 ob-
javila javni razpis za oddajo javnega naročila male vrednosti za 
izvedbo »Izgradnja pločnika ob R3-650, odsek 1159 Žužemberk 
– Pluska, v delu naselja Dobrnič – I. faza«. Kot najugodnejši po-
nudnik je bilo izbrano podjetje CGP, d.d., iz Novega mesta, ki je 
v  začetku oktobra pričelo z deli.  
Pločnik je izveden delno po desni strani regionalne ceste, delno 
po levi strani regionalne ceste, in sicer v skupni dolžini cca 330 
m. Širina pločnika je 1,7 m, razen od km 7.378 do km 7.436,5, 
ko poteka za obstoječim opornim zidom v širini 1,2 m. Pločnik je 
od regionalne ceste višinsko ločen z betonskim robnikom, višina 
vidnega dela robnika pa po izgradnji znaša 0,15 m. Izvedena bodo 
tudi elektro dela, in sicer tista, ki jih je v fazi izgradnje pločnika 
potrebno izvesti za potrebe javne razsvetljave in NN priključka.
Pogodbena vrednost navedenih del znaša 83.587,23 EUR.

Občinska uprava Občine Trebnje
Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo

Slavnostna otvoritev 
vodovodnega sistema
Zabrdje − Praprotnica
19. 11. 2015 je v Zabrdju potekala otvoritev javnega vodovodnega 
sistema Zabrdje − Praprotnica, ki bo z 9.132 metri vodovodnih 
cevi, črpališčem z vrtino Zabrdje, črpališčem z vrtino in vodno 
akumulacijo Praprotnica in 200 m³ vodohranom Koren zagota-
vljal, da bodo imeli prebivalci na mejnem območju občin Mirna 
in Trebnje odslej dostop do kakovostne pitne vode iz javnega vo-
dovodnega sistema.
Naložbo v vrednosti 1,5 milijona evrov sta skupaj izpeljali občini 
Mirna in Trebnje, uspešno izveden skupni projekt pa je v veselje 
tako županu Občine Mirne Dušanu Skerbišu kot tudi županu 
Občine Trebnje Alojziju Kastelicu, ki se zavedata, kako pomemb-
no je sodelovanje za oblikovanje in izpeljavo večjih, kompleksnej-
ših projektov. To dejstvo je poudaril tudi podpredsednik vlade Bo-
ris Koprivnikar, ki se je otvoritve udeležil kot slavnostni govornik 
in je pohvalil prizadevanja obeh občin. 
S pitno vodo iz novozgrajenega vodovodnega sistema so kot prvi  
nazdravili podpredsednik vlade Boris Koprivnikar, župana občin 
Mirna in Trebnje, Dušan Skerbiš in Alojzij Kastelic, direktor 
podjetja Gradnje Boštanj Franc Povše in prvi nadzornik Boštjan 
Kolenc ter v imenu uporabnikov Vlado Stopar.

Občinska uprava Občine Trebnje
Oddelek za splošne zadeve
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Letni koncert
Letni koncert z gosti Mešanega pevskega zbora Večerna zarja 
pri DU Veliki Gaber je bil v premajhni dvorani krajevne skup-
nosti, kajti nabralo se je toliko pevcev in njihovih poslušalcev, 
da je bila pretesna. Na koncertu je sodeloval še  MePZ  Sončni 
žarek DU Šentvid in odlični ženski pevski  zbor KUD Petra 
Držaja, ki ga vodi zborovodkinja Fani Anžlovar. Na koncertu so 
poslušalci slišali kar nekaj avtorskih skladb, za katere so besedila 
prispevali pevci sami, priredbe pa je pripravil neutrudljivi zboro-
vodja Stane Fux, ki vodi oba mešana pevska zbora.

Umetnost živi tudi na podeželju
BREZ KULTURE IN UMETNOSTI 
NI NARODA, ČE PA JE, JE KOT 
DREVO BREZ CVETJA IN LI-
STJA, je v mislih modrosti zapisal 
Rudi Kerševan. Navadni smrtniki si 
prizadevamo to kulturo in umetnost 
približati našemu človeku, ki ne zaide 
ravno pogosto na kulturno prireditev v 
Cankarjev dom. Našemu Društvu
 za napredek HRIBOVEC iz Rihpovca se je sodelovanje s slikar-
sko sekcijo Jutro pri Društvu upokojencev iz Novega mesta bo-
gato obrestovalo. Ljubiteljski slikarji pod vodstvom Marije Prah 
so na povabilo društva začeli prihajati v našo vas na prireditev 
Slikarski ex tempore in postali so že sestavni del vasi. Z njimi je 
prišlo vedenje o nastajanju slik, primerjava različnih tehnik in še 
vse ostalo, kar sodi zraven. Popestritev sta v vas prinesla kipar Sta-
ne Novak iz Trebnjega in kamnosek Ivan Pirnovar s Čateža. Eno 
leto smo se na delavnici pod vodstvom Marije Udovč seznanili 
tudi z izdelovanjem mozaika. Seme je bilo posejano in je vzklilo. 
Nekaj mladih je začelo s slikanjem, en vaščan se je spopadel z 
ustvarjanjem v lesu. Žal z delom ni nadaljeval. Mogoče pa še bo.
Vsako leto se prireditvi pridruži tudi kdo iz domače občine in iz 
sosednjih, tudi iz Ljubljane. Posebej smo bili veseli, ko je zaživelo 
Društvo likovnikov iz Trebnjega pod vodstvom Braneta Praznika. 

Posebno vrednost imajo prijateljske vezi, stkane med upokojenci 
in mlajšimi vaščani Rihpovca. Ali ni to tudi medgeneracijsko po-
vezovanje? Da ves ta spekter dejavnosti živi, gre priznanje marlji-
vim članom vodstva društva HRIBOVEC in vsem članom, ki z 
veliko volje pomagajo vedno, ko je to potrebno.
V nedeljo, 29. novembra 2015, je Društvo s pomočjo Območne 
izpostave Javnega sklada kulturnih dejavnosti in Zveze kultur-
nih organizacij pripravilo v Baragovi galeriji v Trebnjem razsta-
vo ustvarjenih del na prireditvi Ex tempore leta 2013 in 2014. 
Številno občinstvo je lahko uživalo že na otvoritveni slovesnosti, 
ki jo je z venčkom narodnih začel harmonikar Tone, nadaljeval 
Arne s prisrčno recitacijo Pavčkove pesmi »Če ste pametni« in 
»Sibirskim galopom«, ki ga je na flavti predstavila Lana. Slišati 
je bilo veliko pohvalnih besed o delu vaščanov in ustvarjalcev ob 
oceni del, ki jo je podal Brane Praznik, in ob sami otvoritvi razsta-
ve, ki jo je opravil župan Občine Trebnje, gospod Alojz Kastelic. 
Verjamemo, da si bodo ljubitelji umetnosti vzeli čas in si razstavo 
ogledali. Odprta bo do nedelje, 6. decembra 2015.

Ksenija Starič

Koncert PZ Zagriški fantje
V petek,  27. 11.2015, je MOPZ Zagriški fantje organiziral že 
tradicionalni novembrski koncert. V dvorani kulturnega  doma 
v Šentlovrencu, ki je bila po dolgem času spet polna, se je zbrala 
pisana druščina poslušalcev iz bližnje in daljne okolice. Tako na-
stopajoči kot poslušalci so bili iz vrst najmlajših do najstarejših. 
Organizator se je lotil letošnjega projekta na povsem drugačen 
način. Vse kaže, da je našel pravo tržno nišo za pridobitev po-
slušalcev. V goste  so povabili moško vokalno skupino Sotočje iz 
Ljubljane. V bistvu so jim ti „vračali dolg“. Zagriški so namreč že 
bili njihovi gostje. Za veselo razpoloženje je poskrbel sam Krjavelj. 
Njegovo podobo je prikazal  Dane Barle. Z veznim besedilom je 
dodobra nasmejal publiko. Največ dela je imel z nastopajočimi 
otroki tukajšnje podružnične šole. Organizator je bil počaščen  
obiska podžupana,  g. Jožeta Korbarja, ter domačega farnega žu-
pnika. Ob tej priliki županu izrekajo veliko zahvalo za vso pomoč.

Mirko Gliha 
Foto: Anica Stopar
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Srebrni Oktet Lipa 
Potem ko je Oktet Lipa Trebnje v soboto obeležil 25-letnico 
delovanja, se je v spremenjeni zasedbi prvič udeležil regijskega 
pevskega tekmovanja, ki je bilo v Brestanici, in na njem osvojil 
srebrno priznanje.

Oktet Lipa Trebnje je v soboto z jubilejnim koncertom obeležil 
25-letnico delovanja. V spremenjeni zasedbi nastopa tri leta in v 
soboto so svoje prepoznavne modre suknjiče zamenjali z novimi, 
črnimi petdelnimi oblekami, ki izhajajo iz 19. stoletja in biderma-
jerja. Oblikovala jih je Aleksandra Šepec. 

V novi podobi so navdušili občinstvo v avli CIK Trebnje, hkrati pa 
poskrbeli za nepozaben pevski večer, na katerem je imela osrednje 
mesto slovenska pesem.

Oktet danes sestavljajo štirje člani, ki se še dobro spominjajo za-
četkov:  Bruno Čibej, Marjan Starič, Jože Korbar in Jože Pucihar, 
hkrati pa so na odru stali tudi štirje novinci: Milan Grebenc, Kle-
men Smole, Gorazd Sitar in Gorazd Laznik, ki oktet na odru tudi 
vodi. Umetniški vodja je sicer Gregor Klančič.

Na jubilejnem koncertu so podelili Gallusove značke; srebrno 
značko za več kot 10 let delovanja na področju ljubiteljske glasbe-
ne dejavnosti sta prejela Klemen Smole in Gorazd Sitar, zlato za 
več kot 15 let pa Milan Grebenc in Gorazd Laznik. Oktet Lipa je 
prejel tudi posebno, jubilejno priznanje Sveta območne izpostave 
JSKD OI Trebnje za 25-letno ustvarjanje, župan Občine Trebnje 
Alojzij Kastelic pa je oktetu podelil zahvalo za njihovo aktivnost. 
Ob jubileju se je predsednik Marjan Starič zahvalil tudi nekda-
njim članom okteta - dolgoletnemu umetniškemu vodji Tonetu 
Strmoletu, Janezu Florjančiču, Marjanu Korbarju in Francetu 
Možetu ter Ljubu in Petru Vidmarju, ob jubileju pa se je zvrstilo 
tudi nekaj čestitk. Najbolj izvirna je bila od Trebanjskega okteta, 
ki je slavljencem zapel. Gostje večera, ki ga je omogočila Občina 
Trebnje in številni donatorji, pa so bile pevke KTD Dobrnič.
Naslednji dan pa se je oktet v novi sestavi prvič udeležil regijskega 
pevskega tekmovanja. Na gradu Rajhenburg v Brestanici so pevci 
iz Temeniško-Mirnske doline nastopili prvi in za svoj nastop pre-
jeli srebrno priznanje.

Petra Krnc

Čas je za čisto majčkene cene.
ČUDOVVVITO!

Emisije CO2: 168−79 g/km. Kombinirana poraba goriva: 7,3−3,2 l/100 km. Emisijska stopnja: EURO 6. Emisije NOX: 0,1211−0 g/km.  Število delcev: 18,2−0 x 1011. 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. Zaradi preventivnih ukrepov so navedeni podatki o emisijah CO2 in porabi goriva trenutno v postopku preverjanja. Slike so simbolne. Akcija velja za vozila letnik 2015 na zalogi in za vsa nova 
naročila do 31.12.2015. *Višina popusta je odvisna od modela. Navedeni prihranek velja za model Tiguan Trend&Fun. Akcija ne velja za model Touareg, električna in hibridna vozila. **Bon za 
financiranje v vrednosti 1000 EUR (z DDV) velja v primeru hkratnega financiranja in permanentnega Porsche Kasko zavarovanja preko skupine Porsche Finance Group Slovenia pod pogoji akcije 
VWBON15. Več na www.porscheleasing.si. 

Želimo vam lepe Božične praznike,
v Novem letu pa veliko zdravja in sreče

ter poslovnih uspehov! 
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Regijsko tekmovanje odraslih 
pevskih zasedb v Brestanici
V nedeljo, 22. novembra 2015, je ob 17.00 v Brestanici na Gradu 
Rajhenburg potekalo regijsko tekmovanje odraslih pevskih za-
sedb.
Na regijskem tekmovanju so sodelovali 4 mešani pevski zbori in 
5 malih pevskih zasedb. Iz območja delovanja JSKD OI Trebnje 
so se na regijsko tekmovanje uvrstili: Oktet Lipa Trebnje, Mešani 
pevski zbor Kres Čatež, ki deluje v okviru KUD Popotovanje Fra-
na Levstika Čatež in Vokalna skupina Dominus Mirna. Tekmo-
vanje je spremljala strokovna žirija v sestavi: Urša Lah, Ambrož 
Čopi in Marko Vatovec. 
Na zelo prijetnem koncertu v lepem ambientu je žirijo najbolj 
prepričal Mešani pevski zbor Viva Brežice.
Oktet Lipa Trebnje z vodjo okteta Gregorjem Klančičem je prejel 
75 točk in srebrno priznanje.
Mešani pevski zbor Kres Čatež z zborovodkinjo Katjo Jarm je 
prejel 69 točk in bronasto priznanje.
Vokalna skupina Dominus, Mirna z vodjo skupine Stanislavom 
Cvelbarjem je dosegla 68,3 točk in bronasto priznanje.
Vsem iskreno čestitamo za uvrstitev na tekmovanje in dosežene 
rezultate ter jim želimo uspešno delo še naprej!

JSKD OI Trebnje

Galerijska paleta
3. december 2015, Ta veseli dan kulture, je v Galeriji 
likovnih samorastnikov Trebnje potekal pod geslom 
Pridi in pokazala ti bom svet. Dopoldne smo S pravljico okoli sve-
ta gostili skupinici Gosenice in Zmajčki iz Vrtca Mavrica Trebnje, 
enota Kekec. Prebrali smo afriško pravljico in izdelali unikatne 
rože iz papirja. Popoldne so se nam na prireditvi Plesi sveta pri-
družile plesalke Plesne skupine Ajda pod mentorskim vodstvom 
Tanje Korošec, Otroški pevski zbor Osnovne šole Trebnje z men-
torico Stanko Zaletelj ter recitatorji Osnovne šole Trebnje (Anja 
Borštnar, Tia Gabrijel, Jaš Marinčič, Lea Mežan,  Patrik More, 
Ula Rajer) z mentorico Mojco Bahun. Skupaj so nam pripravili 
sijajen večer spoznavanja plesov in pesmi evropskih narodov. 
Do konca leta vas vabimo še na dva dogodka. V četrtek, 17. de-
cembra 2015, pripravljamo ob 18. uri vodstvo po razstavi Utrinki 
vsakdana, kjer vam bo kustosinja Andrejka Vabič Nose predstavila 
avtorje in dela.  29. decembra 2015 ob 9. uri skupaj z mentoricami 
Ustvarjalnega krožka, ki deluje v okviru UTŽO Trebnje, pripra-
vljamo delavnico Ustvarjajmo s pardo maso, namenjeno mladim 
in malo starejšim.

Lepo vabljeni!

Otroški pevski zbor Osnovne šole Trebnje in recitatorji  
Osnovne šole Trebnje (Anja Borštnar, Tia Gabrijel, Jaš Marinčič, 

Lea Mežan, Patrik More, Ula Rajer).

Decemberski utrip v knjižnici
V decembrskih dneh v knjižnici skupaj z našimi velikimi in majh-
nimi obiskovalci čakamo na sneg, pričakujemo dobre može, novo 
leto, pričakujemo počitnice in se obenem družimo ob dobrih knji-
gah in nasvetih naših strokovnjakov. Veliko preveč časa nameni-
mo premišljevanju, kaj komu podariti in ostane nam premalo časa 
za tiste res pomembne stvari. V knjižnici smo 7. decembra 2014 
organizirali predavanje z naslovom Kaj za vraga podariti za dari-
lo?. Ker je ravno december, smo naše obiskovalce presenetili in jim 
podarili majhna darilca. Obiskali so nas tudi šolarji OŠ Toneta 
Pavčka iz Mirne Peči, katerim smo predstavili našo knjižnico in 
jih popeljali v svet knjig. Malčki, ki pridno obiskujejo knjižnico 
in ure pravljic, so poslušali Pravljico o letečem kovčku v izvedbi 
Gledališča Smejček. 16. decembra 2015 bomo ob 19.00 v pro-
storih KS Veliki Gaber gostili Aleksija Jerciga, publicista, ki bo 
predstavil prikupno in zanimivo biografijo legendarnega Ansam-
bla Bratov Avsenik. Hkrati pa bo Gašper Štrus skupaj s svojimi 
učenci predstavil svoje glasbeno ustvarjanje. Pestro dogajanje in 
dobro vzdušje se bo nadaljevalo tudi januarja. V vašem domu pa le 
naj zadiši po piškotih, čaju, cimetu in pravljičnih večerih. Srečno.

Simona Pavc
Knjižnica Pavla Golie Trebnje
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Krvodajalska akcija
Rokometnega kluba TRIMO Trebnje

Krvodajalska akcija Rokometnega kluba 
Trimo Trebnje je postala že tradicionalna, 

saj  so se rokometaši našemu vabilu odzvali že četrtič. 

V ponedeljek, 23. 11. 2015, je v Centru za transfuzijsko de-
javnost v Novem mestu kri darovalo osem igralcev, njihov 
trener Roman Šavrič in vodja ekipe Marko Radelj.
Njihovo humano dejanje je zgled vsem mladim, ki pomagajo 
tistim, ki kri potrebujejo.  HVALA rokometaši!

Tea Radelj, sekretarka
RKS-OZ Trebnje

OBMOČNO ZDRUŽENJE     
TREBNJE
8210 TREBNJE, Gubčeva cesta 16

            O B V E S T I L O

Rdeči križ Slovenije – Območno združenje  Trebnje bo v 
mesecu januarju organiziralo krvodajalsko akcijo. 

Kri lahko darujete:
v ponedeljek, 11. januarja, in v torek, 12. januarja 2016,
od 7.00. do 14.00. ure
v restavraciji »GALAKSIJA«  v TREBNJEM.

Vsem, ki se boste udeležili krvodajalske akcije, že vnaprej 
iskrena hvala.
    RKS-OZ TREBNJE

Elektronski recept
(eRECEPT)
Od začetka novembra je v Sloveniji zaživel projekt eRECEPT. 
Tudi v ZD Trebnje smo prešli na to obliko pisanja receptov. Tako 
smo se skoraj v celoti poslovili od papirnatih receptov, kar je pri 
mnogih pacientih, predvsem starejših, povzročilo kar nekaj zme-
de.

eRECEPT naj bi omogočil večjo preglednost in varnost pred-
pisovanja zdravil. Zdravnik bo po novem v pacientovo elektron-
sko kartoteko z nekaj kliki vnesel izbrano zdravilo, ga potrdil in 
podpisal s kvalificiranim digitalnim podpisom in nato ta paket 
predpisanih zdravil avtomatsko potuje v centralni sistem. Pacient 
bo lahko s kartico zdravstvenega zavarovanja zdravilo prevzel v 
katerikoli lekarni v Sloveniji.

Zdravnik lahko ob vstopu v sistem eRECEPT pregleda vsa paci-
entova predpisana in izdana zdravila, preveri lahko neželene in-
terakcije (medsebojno delovanje) med predpisanimi in izdanimi 
zdravili. Sistem zdravniku omogoča tudi elektronski dostop do 
navodila za uporabo zdravila.

Papirnat recept ostaja še naprej veljaven, a je predviden le za po-
sebne primere kot na primer: izdan je lahko v ambulanti nujne 
medicinske pomoči, dežurni službi, na hišnem obisku, pa tudi, če 
zmanjka elektrike ali odpove računalniški sistem.

V prihodnjem letu se bo nadaljevalo uvajanje novih elektronskih 
komunikacijskih sistemov na področju zdravstva. Najpomemb-
nejši je prav gotovo eNAROČANJE, ki bo omogočal elektronsko 
napotitev in hitrejše naročanje preko enega spletnega portala za 
zdravstveno storitev pri vseh izvajalcih na sekundarni ali terciarni 
ravni.

Vse te novosti omogočajo, da se zdravstvena obravnava prilago-
di posameznikom, olajša mobilnost in varnost pacientov, hkrati 
pa zagotavlja nemoteno komunikacijo med izvajalci zdravstvene 
dejavnosti.

Žlajpah Elizabeta, dr. med.

Trije defibrilatorji za 
Zdravstveni dom 
Trebnje
Zavarovalnica Triglav sredstva tudi letos namenja preventivnim 
projektom po Sloveniji
Območna enota Novo mesto Zavarovalnice Triglav je Zdra-
vstvenemu domu Trebnje v sklopu novoletne preventivne 
akcije »Za boljši jutri« namenila sredstva za nakup treh javno 
dostopnih avtomatskih defibrilatorjev. Občani in obiskovalci 
naselij Dolenje Jesenice, Velika Strmica in Ornuška vas bodo 
odslej hitreje deležni ustrezne nujne pomoči. 
Reševalna ekipa Zdravstvenega doma Trebnje lahko pravočasno 
ukrepa le, če pride do srčnega zastoja v neposredni bližini. Večina 
od 200 naselij, ki jih zdravstveni dom pokriva, pa je za urgentno 
reševanje preveč oddaljenih. To pomeni, da so tamkajšnji ljudje še 
toliko bolj odvisni od lastne pomoči.
Ker je verjetnost preživetja tudi več kot 50-odstotna, če se defi-
brilacija izvede v prvih petih minutah, so v zdravstvenem domu 
začeli uvajati sistem zgodnje zunajbolnišnične defibrilacije. Za 
to pa potrebujejo več javno dostopnih avtomatskih defibrilator-
jev, pri čemer jim je na pomoč priskočila Zavarovalnica Triglav. 
Mag. Vera Rozman, direktorica ZD Trebnje, se je na slovesnosti 
ob predaji sredstev zahvalila zavarovalnici za pomoč in pojasnila: 
»Trije avtomatski defibrilatorji bodo dopolnili mrežo v najbolj od-
daljenih naseljih na občinskih robovih. To so Dolenje Jesenice, Velika 
Strmica in Ornuška vas. Ljudje, ki živijo v teh krajih, bodo s pomočjo 
Zavarovalnice Triglav tako imeli možnost, da bodo preživeli srčni 
zastoj in da bodo negativne posledice čim manjše. S tem se bo povečala 
kvaliteta življena prizadetih oseb, bistveno pa se bodo znižali tudi 
stroški zdravljenja in rehabilitacije.«
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Aktivni strelci in strelke 
Strelskega društva 
Trebnje
V tem šolskem letu se je članom in članicam Strelskega društva 
Trebnje pridružilo nekaj novih članov in članic, ki že aktivno so-
delujejo v tej športni panogi. Kategoriji cicibani in pionirji se do-
sledno udeležujeta letošnje regijske lige in pri tem vsakodnevno 
osvajata odlične strelske rezultate. Tudi člani in veterani aktivno 
sodelujejo v Državni dopisni ligi, v kateri že več let zaporedoma 
tekmujejo z najboljšimi strelci in s strelkami v državi in so pri tem 
tudi zelo uspešni, saj imamo v svojih vrstah tudi večkratne dr-
žavne prvake v strelski disciplini zračna puška. Ob tej priložnosti 
vsem članom in članicam našega društva in krajanom KS Trebnje 
ter občanom občine Trebnje želimo prijetne božične in novoletne 
praznike ter vse dobro v letu 2016. 
Strelski pozdrav!

Leon LOBE, Strelsko društvo Trebnje
Foto: arhiv društva

Zahvala in voščilo
Člani Konjerejskega društva Radohova vas se že več let ude-
ležujemo blagoslova vina in konj v vasi Bič, ki ga po maši 
priredijo krajani vasi Bič. Letošnjega blagoslova smo se člani 
KD Radohova vas udeležili v velikem številu in krajanom se 
zahvaljujemo za sprejem in lepo pogostitev ter gospodu žu-
pniku za blagoslov konj. 

Vsem krajanom vasi Bič želimo vesele božične praznike in 
sreče polno v letu 2016.

Milan Vrhovec,
predsednik KD Radohova vas

Selekcije NK Trebnje v Zimski 
ligi Dolenjske, Posavja in Bele 
krajine
Vse selekcije NK Bartog Trebnje so po končanem jesenskem delu 
tekmovanja v MNZ Ljubljana pričele z udejstvovanjem tudi v 
zimskem delu tekmovanja, in sicer v Zimski ligi Dolenjske, Po-
savja in Bele krajine. Udeležili smo se že prvih turnirjev v Zagorju 
in Trbovljah, kjer je vsako leto prisotna močna zasedba ekip in 
klubov s celotne Slovenije. Naš  naslednji turnir bo v Mokronogu, 
kjer ga bodo organizirali športni kolegi iz NK Dana Mirna. S šte-
vilčno udeležbo pri vadbi se lahko pohvali tudi Mala nogometna 
šola v Vrtcu Mavrica Trebnje, v katerem pod vodstvom obeh vadi-
teljev Mladena in Žige prek 50 otrok pridno spoznava nogometne 
veščine. Torej lahko rečemo, da smo bili aktivni v letu 2015, zato v 
letu, ki prihaja, v NK Bartog Trebnje želimo vsem našim članom 
kluba  in občanom občine Trebnje srečno, zdravo in zadovoljno 
leto 2016. 

Športni pozdrav!
Leon LOBE, NK Trebnje

Foto: Samo KOBAL
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Uspešna sezona  −   MK Team 
FORTUNA – Trebnje
Končala se je sezona v moto crossu, cross cantriju in enduru za dr-
žavno in pokalno prvenstvo  sezone 2015, ki ga organizira AMZS.
Kot že vrsto let so tudi tokrat igrali pomembno vlogo  tekmovalci 
MK Team Fortuna, tako posamezniki kot ekipa. Od marca do 
novembra je potekala naporna sezona tekmovanj in treningov. 
Pri teh adrenalinskih športih so sestavni del tudi odstopi in poškodbe. 
Naši tekmovalci so zasedli sledeča mesta:
DRŽAVNO PRVENSTVO MOTO CROSS-a
65 ccm Rudi Može 6. mesto
85 ccm Rak Urh  4. mesto
125 ccm 2 T Žan Rijavec  10. mesto
250 4 T  Anej Doplihar  2. mesto
Veterani 50  Alojzij Fortuna  1. mesto (državni prvak)
Ekipa MK Team Fortuna Trebnje je zasedla na državnem prven-
stvu 2. mesto med skupno 25 ekipami. V Pokalnem tekmovanju 
moto krosa, kjer je sodelovalo še več voznikov našega tima, smo 
igrali vidno vlogo:
50 ccm  Samo Sulič 7. mesto
65 ccm Rudi Može 4. mesto
85 ccm Rak Urh 3. mesto
250 ccm 4 T Anej Doplihar 4. mesto
Veterani 50
Tudi v pokalnem prvenstvu smo kot ekipa zasedli 2. mesto med 
32  sodelujočimi ekipami.
V cross cantriju so naši vozniki dosegli naslednje rezultate:
Expert – A Jaka Seles 4. mesto
 Tomaž Podvratnik  6. mesto
 Aleš Vrhovec  9. mesto
V  skupini GOLD je 
Matjaž Metelko  osvojil        4. mesto
Za državno prvenstvo v Enduru SLO 2015 je v kategoriji E – 1 
že 6. leto zapored osvojil naslov državnega prvaka Jaka Seles, tik 
za njim se je na 2. mesto povzpel  Tomaž Podvratnik in potrdil 
timsko premoč v tej kategoriji.
Naslov državnega prvaka je v kategoriji E – 2 osvojil naš član Aleš 
Vrhovec in zaokrožil lep uspeh v tej zvrsti moto športa.
Med ekipami smo zasedli 3. mesto, kar je izjemno lep uspeh.
V sezoni 2015 smo dosegli vidne rezultate med posamezniki in v 
ekipni razvrstitvi.
Vozniki MK team Fortuna Trebnje so v treh kategorijah postali 
državni prvaki, dvakrat vice prvaki v moto crossu ekipno DP in 
pokalno prvenstvo.
Z rezultati v sezoni 2015 smo izredno zadovoljni. »DRZNI IN 
USPEŠNI NASTOPAMO SKUPAJ«, je naš moto že vrsto let, 
ki nam daje voljo do trdega dela in odrekanja.

MK TEAM FORTUNA TREBNJE

Atletski klub Krka iz
Novega mesta tudi v Trebnjem
V mesecu oktobru 2015 je na pobudo staršev iz občine Trebnje 
pričela v Trebnjem delovati Atletska šola Krka iz Novega mesta, 
ki je v Trebnjem odprla svojo podružnico oziroma sekcijo. Ome-
njeni klub že deluje približno 130 let in je drugi klub v Sloveniji 
po velikosti in uspešnosti na državnem in mednarodnem udej-
stvovanju. V svojih vrstah imajo uspešne športnike na državni, 
evropski, svetovni in olimpijski ravni. V Trebnjem bo sedaj prvič 
omogočeno vsem zainteresiranim osnovnošolcem in kasneje tudi 
srednješolcem, da se lahko po novem preizkusijo tudi v atletskih 
veščinah in pri tem razvijajo svoje telovadne sposobnosti in mo-
rebitne talente. Za prve atletske korake se je odločilo že prek 50 
dečkov in deklic, ki trenutno trenirajo dvakrat tedensko v športni 
dvorani v Trebnjem, medtem ko se spomladi že selijo na novo 
atletsko stezo v Športnem parku Trebnje. V mlajši starostni sku-
pini, ki jo vodi prof. Sašo Kolar, se učijo atletsko abecedo, medtem 
ko v višji starostni skupini že spoznavajo zahtevnejše atletske pa-
noge, ki jim jih predstavlja atletski trener z izkušnjami, g. Mitja 
Svet, ki trenutno deluje tudi v državni veteranski atletski repre-
zentanci. Atletika je sedaj prisotna tudi v Trebnjem in izkoristite 
uresničitev dolgoletne želje, ki ste jo izražali tako starši kot otroci. 
Za dodatne informacije se lahko obrnete na spletno stran kluba 
http://atletskiklub-nm.si/.  

Atletski pozdrav!
Leon Lobe, Športna zveza Trebnje in Mirna

Foto: prof. Sašo Kolar

Sem kužek majhne rasti z ime-
nom Jack. Star sem 6 let. Trenu-
tno se nahajam v Zavetišču Meli, 
kamor me je predal lastnik, ki se 
je preselil v tujino. Sem zelooo 
prijazen, priden in notranje čist. 
Iščem notranji dom, saj sem ta-
kega življenja navajen.
Če želite o meni še več infor-
macij, pokličite v času uradnih 
ur (od ponedeljka do pet-
ka 10.00−14.00  in v soboto 
8.00−12.00) na tel. 041 779 884 

(Dušan), 031 331 336 (oskrbnik) ali kontaktirajte na elek-
tronski naslov:meli.center.repce@gmail.com.



št. 111 / december 2015 11
občanov občine Trebnje

ŠPORT 

Rokometni klub Trimo Trebnje
Rokometni klub TRIMO Trebnje je klub s tradicijo in dobrimi rezultati. 
Zadnja štiri leta beležimo najuspešnejše sezone v času delovanja kluba! 
Uspešno smo nadaljevali z razvojem lastne članske ekipe ter pri delu z 
mladimi nadaljevali z zastavljenim delom. Z doseženimi rezultati smo 
bili kljub bistveno manjši bazi igralcev eden najuspešnejših in najugle-
dnejši klub v državi pri delu z mlajšimi selekcijami. Z načrtnim delom v 
klubu nadaljujemo tudi v sezoni 2015/2016 v osmih selekcijah od naših 
najmlajših rokometašev pa vse do članske ekipe.
Mini rokomet in mlajši dečki C:
V RK Trimo Trebnje skrbimo za naše najmlajše in jim pod vodstvom 
kvalitetnih trenerjev omogočamo prve rokometne korake. Tako imamo 
skupine mini rokometa na Mirni, v Nemški vasi, Dobrniču, Velikem Ga-
bru in Trebnjem. Otroci se pod vodstvom trenerjev Marka Radlja, Maja 
Grandovca in Klemna Saška seznanjajo z osnovami rokometne igre ter 
razvijajo svoje motorične sposobnosti skozi igro. 
Mlajši dečki A in B:
Mlajši dečki A in B trenirajo v RK Trimo Trebnje pod vodstvom trener-
jev Alojza Radlja in Marka Radlja. Ekipo sestavlja 25 fantov, ki izpopol-
njujejo osnove rokometne igre in tekmujejo v tekmovanjih Rokometne 
zveze Slovenije. 
Starejši dečki A in B:
Starejši dečki A in B uspešno tekmujejo v tekmovanjih RZS. Ekipo sta-
rejših dečkov sestavlja 20 fantov, ki jih vodi trener David Lipoglavšek. 
Poleg tega, da fantje tekmujejo v državnem prvenstvu starejših dečkov, 
nastopajo tudi v tekmovanju osnovnih šol. V sezoni 2014/2015 je tako 
ekipa OŠ Trebnje že četrtič zapored postala  državni prvak med osnov-
nimi šolami Slovenije, prav vsi fantje pa so bili člani RK Trimo Trebnje. 
Kadeti:
Ekipo kadetov  sestavlja 18 igralcev, rojenih l. 1999 in l. 2000. Vodi pa 
jih trener Benjamin Teraš. Po lanskoletni osvojitvi tretjega mesta v državi 
tudi letošnja ekipa niza zelo dobre igre. V predtekmovalni skupini še ne 
pozna poraza in je v letošnji sezoni še nepremagana. 

Mladinci:
V mladinski ekipi imamo v letošnji sezoni  veliko mlajših igralcev, ki v 
tej konkurenci prvič dobivajo priložnost. Kljub temu se zelo trudijo in 
tudi dobro igrajo tekme najmočnejše mladinske lige. Igralci napredujejo 
pod vodstvom trenerja Romana Zarabca in tako pridobivajo prepotrebne 
izkušnje na svoji športni poti.
Člani:
Članska ekipa je letos glede na lansko sezono malce pomlajena. Tako 
priložnost zopet ponujamo lastnemu kadru, kjer vse večjo vlogo dobivata 
mladinska reprezentanta Matic Kotar in Žiga Urbič. Žal imamo kar veli-
ko smolo s poškodbami, tako da nekateri ne morajo dodati svojega deleža 
toliko, kot smo pričakovali. Ampak vseeno bomo poizkušali doseči dobre 
rezultate, kar pomeni, da se bomo krčevito borili za vstop med najboljših 
šest ekip. Tudi zaradi tega cilja se nam je ponovno pridružil Grega Potoč-
nik, ki se je po lanski sezoni vrnil k državnim prvakom (Celje Piv. Laško), 
za Trimo pa bo igral vsaj do konca letošnje sezone. Ekipo vodi trener 
Roman Šavrič s pomočnikom Markom Mežnaršičem.
Ponosni smo na kakovostno delo v klubu, kar potrjujejo tudi številni re-
prezentanti iz našega kluba v različnih reprezentančnih selekcijah. Igral-
ca Žiga Urbič, Matic Kotar in trener Benjamin Teraš so na Svetovnem 
prvenstvu kadetov v Rusiji avgusta 2015 osvojili srebrno medaljo s ka-
detsko reprezentanco Slovenije (U 19), Miha in Marko Kotar pa sta z 
reprezentanco mlajših kadetov Slovenije (U17) na Evropskem olimpij-
skem festivalu v Gruziji prav tako osvojila srebrno medaljo. V mlajših 
reprezentančnih selekcijah je na preglednih treningih in tekmah sodelo-
valo še nekaj naših perspektivnih igralcev. Razveseljivo je, da so na sezna-
mu članske reprezentance Slovenije za Evropsko prvenstvo na Poljskem 
2016 kar štirje Trebanjci, ki prihajajo iz naše rokometne šole – Klemen 
Ferlin, Sebastijan Skube, Staš Skube in Miha Zarabec.
Vsi ljubitelji rokometa in športa nas lahko pridejo vzpodbujat v dvorano 
OŠ Trebnje, hkrati pa želimo vsem vesele praznike in srečno novo leto 
2016.

RK Trimo Trebnje



občanov občine Trebnje

št. 111 / december 201512

ŠPORT 

Priznanje za kakovost gostinske ponudbe Gostilni Meglič Trebnje
Z veseljem vam sporočamo, da je na 8. strokovnem srečanju gostincev Slovenije, ki je potekalo 17. 11 .2015 v Portorožu, priznanje 
za kakovost gostinske ponudbe med dolenjskimi in belokranjskimi gostinci prejela Gostilna Meglič Trebnje, v kateri po besedah 
g. Martina Megliča sledijo željam gostov in novim smernicam tako v gastronomiji kot v turizmu, pa vendar poskušajo ostati »go-
stilna« v tradicionalnem pomenu besede. Vse to jim glede na prejeto priznanje očitno uspeva – iskrene čestitke!

Uredništvo

Klub borilnih veščin Fearless 
Fighters na dobrodelni tekmi
V soboto, 14. 11. 2015, je v Šentjerneju potekala dobrodelna 
kickboks prireditev z imenom Šentjernej Fight Night 1, ki se je 
je udeležil tudi naš domači klub borilnih veščin Fearless Fighters. 
Vsa zbrana sredstva od prodaje vstopnic so bila namenjena tam-
kajšnjem vrtcu Čebelica. Na sami prireditvi so imeli obiskovalci 
priložnost videti veliko borb, tekmovalci pa so poskrbeli, da zaradi 
svoje atraktivnosti iz dvorane nihče ni odšel ravnodušen. 
 V borbah po pravilih K-1r sta nastopila Trebanjca Klemen Pekolj 
in Veronika Grabnar, medtem ko je tretji član trebanjskega kluba 
David Zaplatar nastopil v sparing borbi. 
Tako Klemen kot Veronika sta prikazala odlično borbo in po toč-
kah s soglasno sodniško odločitvijo premagala svoje nasprotnike.
Alen Štritof, trener in predsednik KBV Fearless Fighters, komen-
tira po tekmi: »S predstavo svojih varovancev sem zelo zadovoljen, 
saj so vsi pokazali velik napredek. Ponovno smo dokazali, da jih s 
takim trdim delom čaka lepa prihodnost v svetu borilnih športov. 

Leon Lobe
Foto: arhiv kluba Fearless Fighters
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Sem ZA! ZA ljubezen in strpnost pri vseh 
posameznikih in v vseh družinah!
Mesec december bi moral biti mesec združevanja, povezovanja in ljubezni. Pa 
letošnji očitno ne bo tak. Po vsej Sloveniji, tudi v Trebnjem, visijo plakati z zava-
jajočimi vsebinami, ki pozivajo k razdeljevanju in neenakosti. Vsega tega so polni 
tudi mediji, razočarana in žalostna pa sem tudi nad nestrpnimi, nespoštljivimi 
in strokovno nepodkovanimi izjavami nekaterih mojih znancev. Bliža se zako-
nodajni referendumu v zvezi z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Tema, ki jo goreči zagovorniki PROTI 
izkoriščajo za svoje manipulacije in zastraševanja. 
Stavki, kot so: »Nič nimam proti homoseksualcem, samo posvojitev ne odobra-
vam; otroke naj imajo, ko jih bodo lahko naredili.«, »Nov zakon uničuje definicijo 
družine.«, »Najboljše za otroka je, da ima družino, ki jo sestavljata oče in mama.«, 
»Otrok potrebuje lik očeta in mame.« in najhujši »Za otroke gre.« v zadnjih tednih 
bodejo v dušo in srce. Družba se spreminja! Ne živimo več v taki družbi, kot so 
živeli naše babice in dedki, naši starši. Spreminja se tehnologija, spreminja se način 
življenja, skrb zase, spreminjajo se odnosi, spreminja se vzgoja otrok. Čas je, da se 
temu prilagodimo tudi v Sloveniji. Res ne razumem, česa se ljudje tako zelo bojijo?
Pa najprej poglejmo o kakšni spremembi se bo sploh glasovalo. Novela spreminja 
3., 12. in 16. člen zakona, in sicer:
Dosedanji 3. člen: Zakonska zveza je z zakonom urejena življenjska skupnost 
moža in žene.
Novo besedilo 3. člena: Zakonska zveza je z zakonom urejena življenjska sku-
pnost dveh oseb.
Dosedanji 12. člen: Dalj časa trajajoča življenjska skupnost moškega in ženske, 
ki nista sklenila zakonske zveze, ima zanju enake pravne posledice po tem zakonu, 
kot če bi sklenila zakonsko zvezo, če ni bilo razlogov, zaradi katerih bi bila zakon-
ska zveza med njima neveljavna; na drugih področjih pa ima taka skupnost pravne 
posledice, če zakon tako določa. 
Novo besedilo 12. člena: Dalj časa trajajoča življenjska skupnost dveh oseb, ki 
nista sklenila zakonske zveze, ima zanju enake pravne posledice po tem zakonu, 
kot če bi sklenila zakonsko zvezo, če ni bilo razlogov, zaradi katerih bi bila zakon-
ska zveza med njima neveljavna; na drugih področjih pa ima taka skupnost pravne 
posledice, če zakon tako določa.
Dosedanji 16. člen: Za sklenitev zakonske zveze je potrebno, da dve osebi različ-
nega spola izjavita pred pristojnim državnim organom na način, določen z zako-
nom, svoje soglasje, da skleneta zakonsko zvezo.
Novo besedilo 16. člena: Za sklenitev zakonske zveze je potrebno, da dve osebi 
izjavita pred pristojnim državnim organom na način, določen z zakonom, svoje 
soglasje, da skleneta zakonsko zvezo.
V čem je torej težava? »Sporna« zakonska novela ne rešuje in ne redefinira družine, 
ampak le drugače opredeli partnerske skupnosti. Po novem bodo pravice dobile ti-
ste partnerske skupnosti, ki vseh  socialnih in ekonomskih pravic doslej niso imele 

urejenih. Take družine med nami že obstajajo in ne glede na rezultat tokratnega 
referenduma bodo obstajale tudi v prihodnje. Le več težav in negotovosti se jim 
obeta v primeru zavrnitve zakonika. 
Vsa razprava in manipulacije gredo le v smeri zastraševanja ljudi, kaj vse bo izgubi-
la t. i. klasična družina, kako bodo istospolne družine posvajale otroke in ne bo nič 
ostalo za klasične pare. Kot da bo, od ne vem kod prišla množica homoseksualcev 
in začela vsepovprek pobirati otroke. Postopek zanje bo enak kot za vse ostale: 
lahko se bodo postavili v vrsto na centrih za socialno delo za postopek posvojitve, 
kjer bodo obravnavani enako kot heteroseksualni pari. A na koncu bo še vedno od-
ločala stroka, zaradi svoje spolne usmerjenosti ne bodo imeli nobenega privilegija 
prav tako pa ne bodo diskriminirani. Oceno podajajo socialni delavci na podlagi 
kriterijev, ki so že uveljavljeni. In če vam gre toliko za otroke, potem imejte v mis-
lih to, da bo lahko še kakšen otrok več na tem planetu dobil ljubečega starša, ki mu 
bo omogočil ljubezen in spodbudno okolje za njegov zdrav razvoj.
Poglejmo tudi kaj pravi stroka:
“Razvoj otrok staršev različnega in istega spola se v ničemer ne razlikuje niti v 
razvoju niti v osebnosti.” Društvo psihologov Slovenije.
“Ključni za otrokov razvoj so procesi v družini, kot so kakovost starševstva in 
vzgojni slog, kakovost odnosov in zadovoljstvo z odnosi, medsebojna navezanost 
in podpora, sodelovanje in harmonija med staršema ter psihosocialno blagostanje 
staršev.” Združenje kliničnih psihologov, Združenje psihoterapevtov Slovenije in 
Katedra za razvojno psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani
“Ustavno zagotovljene pravice ne obstajajo, če niso spoštovane, in to na ravni za-
konov kot na ravni vsakdanjih ravnanj vseh nas, posameznikov in posameznic.” 
Zveza društev pedagoških delavcev.
Tudi 14. člen Ustave določa, da so vsi ljudje enaki pred zakonom, ne glede na 
njihovo narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno 
stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali katerokoli drugo osebno 
okoliščino. 
Še bolj pomembno kot to, kaj pravita stroka in Ustava pa je pogled vase. »Kaj bom 
jaz izgubil-a s sprejetjem te novele?«, »V čem bo moj otrok prikrajšan?« in »Kdo 
sploh sem, da lahko odločam o pravici nekoga drugega?« Nimam te pravice. Sem 
ženska, sem mama in predvsem sem človek. Verjamem v to, da smo vsi enaki pred 
zakonom in pred bogom. Verjamem, da je življenje preprosto prekratko, da bi se 
sovražili, zavračali t. i. »drugačne«, jih skrivali pod preprogo … Tudi jaz sem dru-
gačna. In ti. In on. Moje življenjske izkušnje so drugačne od tvojih. Moj vzgojni 
stil je morda drugačen od tvojega. Kdo me ima pravico obsojati? Sem zato slaba 
mama, ker vzgajam svoja otroka v strpna in sočutna državljana? Sem slab človek, 
ker želim, da se poskrbi za vse otroke, ki nimajo ljubečih staršev, da bi končno 
enkrat v življenju izkusili, kako je, če te ima nekdo rad in ne obupa nad tabo? 
Jaz s sprejetjem te novele ne bom za nič prikrajšana. Tudi moja otroka ne. In tudi 
vsi vi ne! Jaz torej zagovarjam to, da imamo vsi pravico do ljubezni in dolžnost da 
poskrbimo za otroke, za katere biološki starši ne morejo poskrbeti. Novela Zakona 
o zakonski zvezi in družinskih razmerjih torej NIKOMUR nič ne jemlje, daje pa 
le tistim, ki so bili do sedaj leta in leta diskriminirani. Jaz sem ZA! 

Urška Žibert

Vabilo na referendum
V nedeljo, 20. 12. 2015, bo zakonodajni referendum o spornem zakonu o spre-
membah in dopolnitvah zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ki deli 
Slovenijo, odkar je sprejet.
Čutim se  poklicanega, da spregovorim nekaj malega o novem zakonu, ki je bi 
sprejet na hitro in brez širše razprave.
Vzgoja otrok je zahtevna naloga. Biti idealna mama ali idealen oče je želja, h kateri 
stremimo vsi. Že moja mama in oče sta se trudila, da me vzgojita  v odgovornega, 
delavnega in srečnega človeka. Pri tem sta imela vsak  svoj in drugačen pristop, a 
večinoma sta delovala enotno in dopolnjujoče.
Danes spoznavam,  da to ni naključje. Moški in ženska sta različna. Mama in oče 
vsak na svoj način vzgajata. In prav je tako. Otrok potrebuje oba vidika, ne glede 
na to ali družina živi skupaj ali ločeno.
Kot oče sem opazil, da  sinova vidita mene kot zgled moškega lika in me posnema-
ta ter želita delati bolj praktične stvari kot dekleti: sekati drva, menjavati zračnico, 
voziti traktor, izdelovati izdelke iz lesa,  vrtati z vrtalnikom, zabijati žeblje, razbijati 
kamne … Potrebujeta  tudi veliko več gibalnih izzivov. Za hčerki pa imam veliko-
krat občutek, da od mene pričakujeta občutek sprejetosti,  varnosti  in potrditve. 
Všeč jima je tudi, da se z njima drugače igram kot mami in imam do njiju dru-
gačen pristop.  Tudi mami se loti »moških« dejavnosti, a gre vseeno za drugačen 
pristop, drugačno razmišljanje … Če je pri meni v ospredju to, da se otrok nekaj 
nauči, pa četudi iz lastnih (včasih bolečih) izkušenj, bo pri njej prva misel varnost. 
Včasih po mojem mnenju upravičeno, včasih pa tudi nepotrebno. A to je le ena 
stvar, v kateri se najin pogled razlikuje, a tudi dopolnjuje. Pri vzgoji in odraščanju 
otrok je tega zelo veliko. 
Izkušnje, ki  sem jih pridobil pri svojem strokovnem delu z otroki v različnih dru-
štvih in službi, kažejo na to, da otroci ob odsotnosti moškega lika v družini (ločitev, 

alkoholizem, smrt …) iščejo ta lik drugje. Otroci so se do mene  obnašali včasih 
zadržano in nezaupljivo ali pa so me dobesedno  želeli imeti samo zase.  Trpeli 
so zaradi občutka, da jim nekaj manjka. Tudi moja strokovna dolgoletna izkušnja 
potrjuje, da otrok potrebuje za zdrav razvoj mamo in očeta. Ta zavest mora ostati 
med nami – zaradi otrok in njihove sreče.
Vedeti moramo, da spremembe družinske zakonodaje uveljavljajo zelo močni 
LGBTQ aktivisti LGBTQ - LG  - homoseksualke in homoseksualci, B  - tisti, 
ki imajo spolne odnose s predstavniki obeh spolov, T-  tisti, ki spreminjajo spole 
ter Q - tisti, ki prehajajo med različnimi spoli. Po novem zakonu bi dve osebi ka-
teregakoli spola tudi iz teh navedenih skupin lahko posvajale otroke.
Po dogajanju v državah, ki so sprejele podoben zakon, opažam, da morajo v šolah 
pri rednem pouku in celo že v vrtcu otroke učiti, da ti spol ni dan, da si ga lahko 
izbereš sam, prav tako tudi spolno usmerjenost.  Javni uslužbenci in starši nimajo 
nobenega vpliva, če se s tem ne strinjajo. Če se ne strinjajo, gredo lahko tudi v za-
por. Ampak to se ne dogaja samo v tujini. Že v Sloveniji imajo pripravljen učbenik 
Ljubezen je ljubezen, ki ga kot Informativni bilten za poučevanje državljanske 
vzgoje že od leta 2007 priporočajo kot gradivo za poučevanje državljanske vzgoje, 
Združena levica pa celo predlaga, da bi moral postati uradno učno gradivo v šolah. 
Z vidika stroke kot učitelj takemu učbeniku,  ki bi pomenil  hudo zlorabo otrok v 
najranljivejšem življenjskem obdobju, odločno nasprotujem, prav tako pa tudi no-
vemu zakonu, ki bi uveljavil zakonsko podlago za uvedbo takega učbenika v šole.
Pojdite na referendum in na njem obkrožite PROTI ukinjanju zakonske zveze 
žene in moža,   PROTI omalovaževanju pomena mame in očeta za otroka in 
PROTI uvajanju učbenikov in učnih načrtov, ki bi učitelje silili, da otroke v šoli 
učijo, kako spreminjati spol in druge sporne vsebine. Ker ta zakon − kot reče-
no − neverjetno grobo posega v naravne zakonitosti samega človeka kakor tudi v 
pojmovanje  družine in človeka, vas  vabim,  da obkrožite PROTI temu spornemu 
zakonu, kakor bom to storil tudi sam.

Uroš Primc
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Center za socialno delo
Trebnje skupaj s starši za otroke
CSD Trebnje je skozi celo leto 2015 enkrat 
mesečno pripravljal delavnico za star-
še otrok, ki obiskujejo Dnevni center 
Kher šu beši v romskem naselju Vejar.
V novembrski delavnici nas je obi-
skala prav posebna gostja, psihotera-
pevtka Jasna Solarović. S starši smo se 
dotaknili naslednjih tem: skrb za otro-
ke, strah, vzgoja, vrtec, šola ... In glavno 
vprašanje: V čem mislim, da mi gre dobro v 
vlogi starša? 
Ga. Solarović je prinesla tudi različne rekvizite in starši so preko 
njih »izbirali svoje otroke« in jih predstavljali skupini: Kako jaz 
vidim svojega otroka?
V letu 2016 načrtujemo redna mesečna srečanja za starše (zlasti 
mame), ki bodo namenjena   razvijanju zmožnosti, kako naj starši 
dajo otroku potrebno čustveno oporo in pri tem skrbijo tudi zase. 
Program bo terapevtsko podkovan, a strukturno pripravljen tako, 
da se bo približal njihovim zmožnostim in potrebam. To bo vseka-
kor korak naprej v našem programu Dnevnega centra Kher šu beši, 
ki v Sloveniji velja za primer dobre prakse na področju dela z Romi.  
Program financirata MDDSZ in Občina Trebnje.

Nataša Smolič
CSD Trebnje

Izobraževanje romskih deklet
»Prispela sem z Nizozemske, sem Poljakinja, delam v Franciji 
in sem prvič v Sloveniji, a sem za Trebnje že slišala,«
je dejala dr. Malgorzata Rozycka, predstavnica Sveta Evrope, 
Podporne skupine posebnega predstavnika Generalnega sekretar-
ja za romska vprašanja (CAHROM Comitee), ki je 19. novembra 
2015 na zaključni konferenci projekta MS4ROW: Mentorski 
sistem za izobraževalno in poklicno usmerjanje romskih deklet 
in žensk nagovorila navzoče. Na CIK-u Trebnje smo namreč z 
omenjenim dogodkom obeležili zaključek dveletnega mednaro-
dnega razvojnega projekta in predstavili glavne rezultate: pro-
gram usposabljanja za mentorje MS4ROW, spletno aplikacijo 
MS4ROW, Priročnik za mentorje, Priročnik za uporabo spletne 

aplikacije ter učinke pilotnega preizkusa mentorskega sistema v 
sodelujočih državah. Na dogodku so o pomenu izobraževanja in 
zaposlovanja romskih deklet spregovorili še mag. Stanko Baluh, 
direktor Urada vlade RS za narodnosti, Liana Kalčina, svetovalka 
za mednarodno sodelovanje, analize in publikacije, Varuh člove-
kovih pravic ter Janja Rošer, predsednica Sveta romske skupnosti 
Slovenije. Da so prizadevanja na področju vseživljenjskega učenja 
ranljivih skupin, kamor sodijo tudi romska dekleta, pomembna, je 
dokazal tudi projekt MS4ROW. V projekt je bilo vključenih pre-
ko 80 romskih deklet iz Slovenije, Turčije, Madžarske in Španije, 
ki so se v skoraj leto dni trajajočem praktičnem delu vključevala v 
različne izobraževalne in svetovalne aktivnosti, usvajala splošna in 
poklicna znanja, se seznanjala z izobraževalnimi in zaposlitvenimi 
priložnostmi v okolju ter s svojo aktivnostjo prispevala k osvešča-
nju svoje skupnosti in širše družbe o pomenu izobraževanja in 
zaposlovanja Rominj. V času trajanja projekta se je 14 deklet tudi 
zaposlilo. 
Zakaj je izobraževanje romskih deklet pomembno?
Romska dekleta se dnevno soočajo z večkratno diskriminacijo 
in izključenostjo na različnih področjih. Nizka pismenost in iz-
obraženost zmanjšujeta zaposlitvene možnosti, ovirata napredek 
in jih pehata v začarani krog revščine in ekonomske odvisnosti. 
Izobrazba in zaposlitev sta vrednoti, ki pomembno prispevata k 
izboljšanju položaja tudi romskih žensk. Kljub temu, da se stanje 
na tem področju sicer izboljšuje, pa ne moremo biti zadovoljni, da 
je visoko izobraženih in zaposlenih le peščica Rominj. Zato je po-
trebno romska dekleta, romsko skupnost in širšo javnost informi-
rati in osveščati o pomenu izobraževanja in zaposlovanja Rominj.
Osrednja nosilka vzgoje in izobraževanja otrok ter skrbnica nji-
hovega socialnega razvoja in vključenosti je še vedno ženska. Zato 
je njena ustrezna usposobljenost za izvajanje starševske vloge – 
biti promotor in zgled otrokom na področju izobraževanja in za-
poslovanja – ključna.  
Kot je dokazal projekt MS4ROW, so romska dekleta pripravljena 
na izobraževanje, željna so znanj, poklicev in zaposlitve ter si želi-
jo aktivno prispevati k izboljšanju svojega položaja. Potrebujejo le 
priložnost, spodbudo in podporo. 
Trebnje je primer dobre prakse in zgled na področju vključevanja 
Romov v družbo, ne le doma ampak tudi preko meja naše države, 
v kar nas je prepričala tudi predstavnica CHROME Comitee-ja. 
Projekt je sofinancirala Evropska unija iz programa Vseživljenj-
sko učenje, aktivno in finančno pa sta ga v Sloveniji podprla tudi 
Center za socialno delo Trebnje in Zavod RS za zaposlovanje.
Več na www.ms4row.eu.

Patricija Pavlič, direktorica CIK Trebnje
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Uspešen zaključek jesenskega 
dela tekmovanja v NK Bartog 
Trebnje
Za nami je 5. leto uspešnega udejstvovanja v  jesenskem  delu 
tekmovanja v MNZ Ljubljana. Naši najmlajši selekciji se inten
zivno udeležujeta vseh turnirjev v jugovzhodnem delu Slovenije, 
medtem ko višje selekcije ne zaostajajo veliko za njima. Najsta
rejša selekcija U15 letos samostojno debitira v 3. ligi in zaseda 4. 
mesto v skupini, kar jo še vedno uvršča med prihodnje potencialne 
kandidate za 2. ligo. Tudi ekipa v U13 selekciji letos samostojno 
nastopa in je temu primerno borbeno razpoložena, saj premaguje 
ekipe iz klubov z dolgoletno  tradicijo in trenutno zaseda 2. mesto 
v skupini ter se tako bori za napredovanje v 3. ligo. V U12 selek
ciji letos prebijajo led z vsemi sorodnimi ekipami, ki spadajo pod 
MNZ Ljubljana. Zagotovo je najlepša novica, da v  letošnjem letu 
v Mali šoli nogometa trenira prek 50 deklet in fantov, ki spoz
navajo prve nogometne korake in veščine. Torej po delovanju in 
rezultatih lahko sklepamo, da smo po slabih petih letih aktivnega 
delovanja v NK Bartog Trebnje pri svojem delu več kot uspešni. 
Tokrat imamo osnovne pogoje, in sicer igrišče, na katerem pa je 
treba še marsikaj postoriti, da bodo pogoji primerni tudi za višje 
selekcije, kar pa je že druga zgodba. Veseli smo vseh dosedanjih 
pridobitev in pomoči, ki smo je bili deležni in prav je, da znamo 
to tudi ceniti. Do naslednjič pa vsem pošiljamo športni pozdrav!

Leon LOBE, sekretar NK Trebnje
Foto: Damjan MIKLIČ

Zaključek sezone golfa 2015

Golf klub TREBNJE je letos organiziral 7 klubskih turnirjev, in 
sicer: Lipica, Olimje 2krat,  Otočec 2krat, Moravci, Arboretum. 
Zaključni turnir je bil organiziran 4. oktobra na igrišču Arbore
tum. Klubski prvak za leto 2015 je Lan Gašperin, med ženskami 
Tatjana Iglič, med otroki Val Zaletel. Značilnost letošnjih tur
nirjev je bila dobra udeležba članov kluba in tudi dobri rezultati, 
saj je veliko članov izboljšalo svoj hendikep. Prvo regijsko tek
movanje osnovnih šol je bilo 15. maja na Otočcu. Spomladi smo 
dokončali igrišče za kratke igre s šestimi luknjami in konec maja 
organizirali otvoritev igrišča. Klub daje velik poudarek  razvoju 
otroškega golfa, saj je bila organizirana  vadba pod vodstvom dveh 
učiteljev skozi vso sezono. Zelo dobro je potekalo sodelovanje z 
Osnovno šolo Trebnje in Osnovno šolo Veliki Gaber. Vsi, ki so 
želeli opraviti tečaj golfa, so ga opravili pod ugodnimi pogoji. Na 
našem igrišču je bilo organiziranih pet turnirjev za člane. Nada
lje so se nekateri člani udeleževali turnirjev drugih klubov, kot 
so: Proam Olimje, Liga Zlati Grič, Dolenjska liga, Predsedniški 
pokal … Otroci pa so se letos pogosto udeleževali tekem, ki jih 
je organizirala Golf Zveza Slovenije, in dosegali dobre rezulta
te. Pridobili smo nekaj novih članov, organizirali tečaj za odrasle. 
Organiziranih je bilo več prikazov golfa posameznim skupinam 
in nekaterim razredom. Tečaji in prikazi igranja golfa se večinoma 
odvijajo na lepo urejen igrišču na Blatu. 
Za otroke nižjih razredov osnovne šole bo organiziran tečaj v 
zimskem času. Vadba bo potekala v telovadnici OŠ Trebnje in OŠ 
Veliki Gaber, Dobrnič in v telovadnici na CIKu, spomladi pa na 
igrišču golfa.

Tone Zaletel 
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INŽENIRSKA GEODEZIJA
zakoličenje objektov * zakoličenje komunalnih vodov * izdelava geodetskih načrtov 
* geodetski nadzor in spremljanje gradnje objektov * posnetki obstoječega stanja objekta

KATASTER STAVB  REGISTER PROSTORSKIH ENOT 
vpis stavbe v kataster stavb 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

PROJEKTANTSKE STORITVE

IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
načrti za pridobitev gradbenega dovoljenja za vse vrste 
objektov, npr.: garaže, drvarnice, nadstreške, podporne zi-
dove, ograje, kozolce, kmečke lope, kašče, silose, obore, sta-
novanjske hiše, delavnice, proizvodnje hale … * legalizacija 
črnih gradenj

IZDELAVA ENERGETSKIH IZKAZNIC
Storitev za vas opravimo celostno, na podlagi 15-letnih 
izkušenj. Za vas poleg izdelave projekta speljemo celoten 
upravni postopek, vključno s pridobivanjem soglasij in pri-
dobitvijo gradbenega dovoljenja.
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Teden medgeneracijskega 
učenja na CIK-U
V tednu od 23. do 27. novembra je po vsej Sloveniji potekal Teden 
medgeneracijskega učenja v sklopu projekta Center medgeneracij-
skega učenja. Tudi letos smo se projektu pridružili na Centru za 
izobraževanje in kulturo (CIK) Trebnje s pestrim in z raznolikim 
dogajanjem. K sodelovanju smo povabili člane krožkov Univerze 
za tretje življenjsko obdobje Trebnje, Vrtec Mavrica Trebnje in 
Osnovno šolo Trebnje.
Teden smo pričeli poučno – z učenjem angleškega jezika. Otroci 
so se naučili, kako po angleško poimenovati barve ter spoznavali 
angleške besede za živali. Nadaljevali smo s plesom – skozi različne 
plese sveta nas je popeljala plesna skupina Ajda, pri nastopanju pa 
so se jim pridružili dve skupini vrtca in prvošolčki iz OŠ Trebnje. 
Tudi ustvarjali smo. Ker bodo kmalu prazniki, smo izdelovali no-
voletne voščilnice, ki jih bodo otroci lahko podarili staršem. Da je 
klekljanje nadvse zanimivo, so se prepričali »Zmajčki«, ki so svoje 
ročne spretnosti tudi preizkusili. Teden smo zaključili z računal-
ništvom – odrasle in otroke smo seznanili s programom Slikar, v 
katerem lahko ustvarjajo na računalniku. Še enkrat bi se radi zahva-
lili udeležencem UTŽO Trebnje, Vrtcu Mavrica Trebnje ter OŠ 
Trebnje, da so z nami ustvarili zelo zanimiv teden.
Na CIK-u pa poleg Tedna medgeneracijskega učenja poteka tudi 
celoletni program Center medgeneracijskega učenja, v katerem 
pripravljamo mesečne delavnice in predavanja. Več o dogajanju v 
Trebnjem in Velikem Gabru si lahko preberete na spletni strani 
www.ciktrebnje.si.

Tanja Vrčkovnik

Strmo po stopnicah
do učenosti tretjega življenjskega obdobja

Upravni odbor Univerze za tretje življenjsko obdobje Trebnje 
(UTŽO) se je pod vodstvom nove predsednice Milice Korošec 23. 
novembra sestal na 2. sestanku. Na dnevnem redu je bila izvolitev 
namestnice predsednice UTŽO Trebnje, gospe Majde Ivanov, pri-
jave krožkov in njihovo sofinanciranje na lokalnem območju vseh 
štirih občin, novoletno srečanje članov UTŽO Trebnje, ki bo 15. 
decembra v Domu starejših občanov Trebnje, ter program delavnic 
za obdobje januar– april 2016.
Anketa o zadovoljstvu udeležencev delavnic in drugih dejavnosti 
UTŽO Trebnje vsako leto pokaže, da je program zanimiv in ka-
kovosten. Kljub temu člani upravnega odbora opažamo, da obisk 
dejavnosti UTŽO Trebnje ne narašča. Občani na podlagi številnih 
pogovorov in prejetih pobud kot razlog za to navajajo zlasti strme 
stopnice do predavalnic v stavbi CIK Trebnje. Preko celega leta se 
v okviru programa UTŽO Trebnje izvede 20 torkovih delavnic in 
več kot 30 različnih krožkov in delavnic, do katerih vodi 48 strmih 
stopnic, ki jih starejši s težavo premagujejo. Zaposleni na CIK-u 
se skušajo prilagoditi, zato so v minulem letu opremili 3 manjše 
učilnice v pritličju. Žal pa to ne zadostuje za vse prostorske potrebe 
dejavnosti UTŽO Trebnje (istočasno potekajo tudi več kot le tri 
dejavnosti, tj. krožki, predavanja, ki se jih udeleži tudi do 100 slu-
šateljev …).
Upravni odbor se obrača na lastnika stavbe, na Občino Trebnje s 
prošnjo, naj se čim prej nadaljuje projekt izgradnje dvigala v stav-
bi CIK Trebnje. S tem bi omogočili lažji dostop vpisanim članom 
in vsem tistim, ki so se članstvu morali odpovedati, saj žal hoje po 
strmih stopnicah ne zmorejo več.
V nadaljevanju smo obravnavali 25 prijavljenih krožkov animator-
jev (učenje angleščine, nemščine, španščine, računalništva, dejavnost 
plesnih skupin, zdrave rekreacije, aerobike, pohodništva, nordijske hoje, 
uporabe in spoznavanja zdravilnih zelišč, klekljanja, drugih ročnih del, 
likovnega ustvarjanja in spoznavanja umetnostne zgodovine) za le-
tošnje študijsko leto, v katerih bodo potekale aktivnosti članov na 
lokacijah v Trebnjem, v Šentlovrencu, na Mirni, v Šentrupertu in v 
Mokronogu.
Poleg krožkov smo pripravili tudi program delavnic po letnem pla-
nu, ki obsega predvidoma 25 delavnic, in sicer 5 potopisnih s celega 
sveta, 5 popotnih malh slovenskih posebnosti, 5 s področja zdravja, 
5 s področja vsakdanjega življenja, 3 proslave, slavnostno otvoritev 
študijskega leta  in družabni zaključek ob koncu leta.
Vljudno vabljeni!

Milica Korošec,  
predsednica UTŽO Trebnje

Delavnica »Naravni načini za krepitev imunskega sistema« (foto: A.B.)

»METULJI« smo ustvarili
V Vrtcu MAVRICA Trebnje se med-
generacijsko povezujemo in izpopol-
njujemo cilje, ki smo si jih zadali. Naš 
oddelek se je na prošnjo sodelavke, ki 
je že upokojena, odzval povabilu za 
sodelovanje pri izdelavi novoletnih 
čestitk za Rdeči križ Trebnje. Otro-
ci so bili navdušeni in pri tem prav 
uživali.

Brigita in Katja, strokovni delavki 

Utrinki s klekljanja (foto: T.V.)
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Lovec na obisku
V četrtek, 19. 11. 2015, nas je v dopoldanskem času obiskal Fi-
lipov dedi. Predstavil nam je delo lovca in njegove pripomočke. 
Otroci so se lahko postavili v vlogo lovca, tako da so gledali skozi 
daljnogled, trobili na rog, sedeli na lovskem stolu in s trobilom 
oponašali zvok srne. 
Otroci so se neposredno seznanili z delom lovca, njegovo skrbjo 
za živali in ga marsikaj tudi vprašali. Podaril nam je revijo »Lo-
vec«, ki smo jo kasneje z veseljem prebirali.
Zahvaljujemo se dedku za obisk in mu želimo obilo lepih trenut-
kov ob srečanju z živalmi.

Brigita in Katja, strokovni delavki

Glasba združuje in povezuje
V letošnjem šolskem letu imamo kot prednostno nalogo v našem 
oddelku sodelovanje in druženje z oddelkom »MURENČKI«, ki 
se nahaja v  enoti KEKEC. 

V  oddelku »METULJI«  smo se dogovorili, da bomo znanje, 
ki smo ga pridobili v treh letih sodelovanja pri IP – projektu 
»ZAČUTIMO GLASBO«, podelili z oddelkom »MURENČ-
KI«. Novembra smo se obiskali, se igrali, sproščali ob poslušanju 
glasbe, plesali, peli, prepoznavali  in igrali na instrumente. Sku-
pno smo zaigrali glasbeno pravljico  »GRAD GRADIČEK« in 
glasbeni didaktični igri »KDO IGRA TAKO LEPO« ter »PLES 
GOZDNEGA PEVSKEGA ZBORA«. Vsi smo se dobro poču-
tili in dopoldnevi so nam prehitro minili. S takšnim druženjem 
bomo še nadaljevali. Naj spregovorijo same fotografije …

Brigita in Katja, strokovni delavki

Tradicionalni slovenski zajtrk 
na OŠ Trebnje in podružničnih 
šolah 
Tudi letos smo v petek, 20. 11. 2015, učencem in učiteljem po-
nudili tradicionalni slovenski zajtrk, ki je bil sestavljen iz živil, ki 
so jih za zajtrk jedli naši dedki in babice (med, maslo, mleko, črni 
kruh in jabolko).
V sodelovanju z našimi lokalnimi dobavitelji smo pripravili de-
gustacije izdelkov in predstavitev dela na posameznih kmetijah. 
Našemu povabilu so se prijazno odzvali g. Kukenberger (ekolo-
ška kmetija Kukenberger), ga. Marn (kmetija Marn), ga. Uhan 
(sadjarska kmetija Uhan) in ga. Udovič (predstavnica Čebelar-
ske zveze Slovenije). Želeli smo poudariti pomen lokalne hrane, 
ki smo ji kot šola zelo naklonjeni. Na podružničnih šolah so z 
učenci pripravili domače namaze, slastne presne kroglice iz sadja 
in oreščkov ter sadne napitke. Na OŠ Trebnje pa smo pripravili 
stojnico, na kateri so se lahko učenci in zaposleni posladkali z 
medenimi dobrotami in napitkom. 
Zahvaljujemo se vsem vpletenim za sodelovanje.

Petra Pristavnik
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Žegnanje ob sv. Martinu v Biču
Kot vsako leto se je tudi letos zbralo v Biču pri Velikem Gabru 
staro in mlado od blizu in daleč, da počastijo svetega Martina, ki 
je zavetnik tamkajšnje podružnične cerkve. Tradicija je, da župnik 
ob tej priliki opravi blagoslov  konj. Seveda pa ni pozabil na mošt, 
ki se je spremenil v žlahtno kapljico. Letos je program začinila še 
folklorna skupina DU Velik Gaber −  Večerna zarja, ki je ob kon-
cu požela bučen aplavz. Da ni bil nihče od prisotnih ne lačen ne 
žejen, pove podatek, da je bil 120-litrski sod vina prazen v manj 
kot pol ure. Kljub neuradni zapori ceste se ni nihče hudoval, saj je 
bil vsak deležen okusnih klobasic in žlahtne kapljice. Vsa čast in 
hvala domačinom.

Mirko Gliha

Vinogradniki v
Mercatorju Trebnje
V dneh martinovanja so se v prostorih Mercatorja Trebnje 
predstavili naši vinogradniki. Brezplačno so ponudil pokušino vin 
vrhunske letine −  vsaj kar zadeva kvaliteto. Akcija je bila na nek 
način predpriprava na Teden cvička. Občina Trebnje je namreč 
vložila kandidaturo za to prestižno prireditev. Da se dobra ka-
pljica ne bi prehitro prijela, je poskrbelo gostišče Javornik, ki po 
svoji odlični kulinariki slovi daleč na okoli. Tudi na tej stojnici  
ni bilo potrebno prijeti za denarnico. Vse, kar se je odvijalo to 
soboto v avli Mercatorja,  je bilo namreč brezplačno, tako tudi 
domača glasba in folkloristi DU Večerna zarja Velik Gaber. Kdor 
je prireditev opazoval nepristransko, se je spraševal: »Le kje so 
naši Trebanjci?«

Mirko Gliha

Srečanje starejših
Rdeči križ Trebnje nas je povabil na prednovoletno srečanje v 
Dom starejših občanov Trebnje. Tako smo se zbrali v nedeljo, 22. 
novembra, popoldne. Bilo nas je kar lepo število – okoli 70. Ve-
selo smo bili presenečeni nad prikupnimi mažoretkami, dobrimi 
recitatorji OŠ Trebnje in harmonikašema –  očetom in sinom. 
Po končanem programu so nam postregli z odličnim kosilom, na 
mize so postavili tudi krožnike z dobrim pecivom. Z igranjem na 
harmoniko nam je krajšal čas gospod Glivar. Tako smo preživeli 
prelep popoldan.
Rada bi se zahvalila vsem članicam in članom odbora RK, ki so 
žrtvovali nedeljsko popoldne in nas  resnično razveselili.

Meta Bukovec

Krajevna organizacija Rdečega 
križa Knežja vas
V septembru 2015 smo v vaškem središču v Dolenjih Selcih pri-
redili srečanje starejših krajanov. Srečanja so se krajani udeležili v 
velikem številu in želimo si, da bi bilo tako tudi v bodoče. 
Srečanja so se udeležili tudi predsednica OZRK Trebnje, ga. Moj-
ca Mihevc, sekretarka OZRK Trebnje, ga. Tea Radelj, g. župnik 
Florjan Božnar in predsednik KS Knežja vas, g. Alojz Špec. 
Prijetno popoldansko druženje so z nastopi popestrili otroci pod 
vodstvom g. Uroša Primca. 
Nastopili so tudi pevci Moškega pevskega zbora Rožmarin, na 
harmoniko  je zaigral Žan Pirnar.
Vsem nastopajočim se zahvaljujemo za lep nastop, prostovoljkam 
RK Knežja vas pa se zahvaljujemo za peko raznovrstnih peciv in 
za pomoč pri organizaciji srečanja.
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Srečanje starejših
Rdeči križ Trebnje nas je povabil na prednovoletno sre-
čanje v Dom starejših občanov Trebnje. Tako smo se zbrali v nede-
ljo, 22. novembra, popoldne. Bilo nas je kar lepo število – okoli 70. 
Veselo smo bili presenečeni nad prikupnimi mažoretkami, dobrimi 
recitatorji OŠ Trebnje in harmonikašema –  očetom in sinom. Po 
končanem programu so nas postregli z odličnim kosilom, na mize 
so postavili tudi krožnike z dobrim pecivom. Z igranjem na har-
moniko nam je krajšal čas gospod Glivar. Tako smo preživeli prelep 
popoldan.
Rada bi se zahvalila vsem članicam in članom odbora RK, ki so 
žrtvovali nedeljsko popoldne in nas  resnično razveselili.

Meta Bukovec

16. dobrodelni večer Lions 
kluba Trebnje
Letošnji dobrodelni večer našega društva smo posvetili žrtvam pro-
metnih nesreč. To niso le ponesrečenci, ampak tudi njihovi svojci, 
prijatelji – pa tudi povzročitelji prometnih nesreč. O tem in o de-
lovanju zavoda Varna pot nam je spregovoril njegov ustanovitelj in 
generalni sekretar Avto-moto zveze Slovenije  Robert Štaba. Pre-
tresljiva izpoved in spoznanje, da se za statistiko skrivajo imena in 
obrazi žrtev prometnih nesreč, sta nas prisilila k razmisleku o lastni 
vlogi v cestnem prometu ter o tem, kako lahko v lokalni skupnosti 
pripomoremo k izboljšanju varnosti na naših cestah. 
Izkupiček dobrodelnega večera smo v sodelovanju z Društvom pa-
raplegikov namenili  za boljšo mobilnost mladega Gašperja Pečka, 
ki ga je prometna nesreča prikovala na invalidski voziček. Veseli 
smo, da se nam je navdušen glasbenik, strasten ribič in vztrajen 
vrtnar pridružil na dobrodelnem večeru. Gašper dokazuje, da in-
validnost ne pomeni konec življenja ter da lahko posameznik z gi-
balnimi ovirami ob trdni volji nadaljuje uresničevanje svojih ciljev.  
Ob tem, ko se je večer iz kulturno-izobraževalnega dela in ob mno-
gih, tudi magičnih presenečenjih razvil v druženje v pozitivnem 
vzdušju, sem postala še bolj odločena, da bo Lions klub Trebnje v 
prvi polovici prihodnjega leta okrepil prizadevanja za ozaveščanje o 
varnosti v prometu. Del sredstev, ki smo jih že prejeli, in denar, ki ga 

bomo zbrali na prihodnjih dobrodelnih dogodkih, bomo namenili 
organizaciji preventivnih delavnic za šolarje v lokalnem okolju pod 
okriljem zavoda Varna pot. 
Naj dodam, da je bil dobrodelni večer obrobljen s pravo slovensko 
klekljano čipko! Svoja dela so za dobrodelno licitacijo prispevale 
klekljarice iz vse Slovenije (ob tem hvala domačim, trebanjskim 
Žnurcam) in tudi mojstrice iz tujine.  
Ob veselju in hvaležnosti vsem, ki ste mi pomagali uresničiti 16. 
dobrodelni večer Lions kluba Trebnje,   bom spomnila na osrednji 
poslanstvi Lionsov: POMAGATI in POVEZOVATI. Gre za ne-
ločljivi dejanji, ki sobivata v tistih z levjim srcem. Pridružujem se 
pozivu guvernerja Lions distrikta 129 Branka Dolenca: Pomagaj-
mo s ponosom! 

Predsednica Lions kluba Trebnje
Marija Prosenik

Zahvala
Zahvaljujem se še posebej Zdravstvenemu domu Trebnje, 
Dežurni službi z dne 9. 9. 2015, dr. Maji Pivk, dipl. medicin-
ski sestri Maji Leskovšek in vozniku reševalnega vozila. Še 
enkrat vsem najlepša hvala.

Ljubljana, 20. 10. 2015
Lati Kovačič 

Bliža se najlepši čas v letu.
Čas, namenjen

družini, prijateljstvu,
vsem, ki so nam blizu.

Želimo vam zdravo in uspešno leto 2016.

 Svet KS Štefan

Trgovina Štof, Gubčeva c. 7, 8210 Trebnje, tel.: 07/304-54-26
Delovni čas: Pon.–Pet: 8–17, Sob: 8–12

Nudimo vam veliko izbiro metražnega blaga, blaga na kilogram, 
zavese, pozamenterijo, volno, spodnje perilo, posteljnino, ser-

viete, brisače, darilni program.
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Srečanje starejših v organizaciji 
KORK Velika Loka
V prostorih KD Velika Loka je bilo tretjo soboto v no-
vembru 2015 srečanje, namenjeno ostarelim, bolnim in 
invalidnim. Kot že vsa leta do sedaj je Krajevna organi-
zacija Rdečega križa Velika Loka s svojimi prostovoljka-
mi s pomočjo KS in KD Velika Loka poskrbela za nekaj uric prije-
tnega druženja. Kljub slabemu vremenu so se starostniki udeležili 
srečanja kar v velikem številu, tako da si tudi vnaprej želimo takšne 
udeležbe. Navzoče so pozdravili predsednica RKS OZ Trebnje, 
Mojca Mihevc, podpredsednica KS Velika Loka, Majda Kravcar in 
predsednica KORK Velika Loka, Milka Pangerc.
Prijetno popoldansko druženje so s svojim petjem in plesom po-
pestrili učenci podružnične šole Šentlovrenc pod vodstvom svojih 
učiteljic in učitelja Uroša Primca.
Vsem nastopajočim in tudi vsem tistim, ki ste na kakršen koli način 
pomagali pri pripravi in izvedbi srečanja se najlepše zahvaljujem.
     Milka Pangerc,

predsednica KORK Velika Loka

5. tradicionalno srečanje 
starostnikov KS Štefan
V nedeljo, 29. novembra 2015, je v prostorih velike dvorane Prosto-
voljnega gasilskega društva Občine potekalo 5. tradicionalno sre-
čanje starostnikov nad 70 let iz celotne Krajevne skupnosti Štefan, 
ki se ga  je udeležilo 17 krajanov naše krajevne skupnosti. Navzoče 
starostnike sta pozdravila predsednik TŠKD Štefan, g. Miro Ša-
lehar, in predsednik KS Štefan, g. Dean Verbič. Za vse prisotne 
starostnike je bilo organizirano predavanje o zdravem prehranje-
vanju, ki ga je imela dr. Darinka Strmole. Letošnje obdarovanje in 
kulturni program so pripravili domači otroci pod vodstvom mag. 
Irene Višček in g. Uroša Primca. Po končanem kulturnem pro-
gramu so članice TŠKD Štefan  poskrbele tudi za pogostitev, za 
nadaljevanje prijetnega druženja ob zvokih domače harmonike pa 
je kot vsa pretekla leta poskrbel domačin g. Leopold Klančar. Ob 
tej priložnosti želimo vsem krajanom in krajankam KS Štefan vse 
dobro v prihajajočem letu 2016.

Leon Lobe,
TŠKD Štefan

Lionsi so  opazili:
Leon Urbančič je vedno dobrovo-
ljen in prijazen prodajalec v kiosku 
Delo prodaja v središču Trebnjega 
in ga pozna večina Trebanjcev. Že 
po širokem nasmehu, če ne druga-
če.  Morda je opazen tudi zato, ker 
se ob »njegovem« kiosku kar naprej 
zadržuje mlado in staro.
Leon je prevzel kiosk po pogod-
bi in se ukvarja s tako imenovano 
franšizno prodajo galanterije, časo-
pisov in tobaka. Doma je iz  Kriške 
Rebri pri Čatežu. Je poročen (»že 
tri mesece,« radoživo pove) in je oče hčerke. Osnovno šolo je kon-
čal v Trebnjem, srednjo ekonomsko pa v Ivančni Gorici. Visoke 
poslovne šole ni uspel dokončati, ker 
»… sem bil najbrž kar prelen, čeravno s številkami nisem skregan 
…« In nadaljuje:
»Ja, seveda sem presenečen, da so me Lionsi opazili. Morda tudi 
zato, ker na vse v življenju gledam s pozitivne plati?« 

Veliko ljudi se zadržuje v okolici kioska in klepeta s teboj?
»To je verjetno zato, ker veliko ljudi poznam osebno. Imen si sicer 
vseh ne zapomnim, ampak za obraze imam zanesljiv spomin. Za 
vsakega imam besedo, predvsem dobro, ali dober nasvet, če ga le 
vem in poznam.
Pa še nekaj je, kar je ljudem verjetno všeč, in sicer to, da o čemer-
koli že teče ob kiosku beseda, ne prenašam naprej. Po domače se 
reče, da nisem »tercijalka« …
Vsekakor je za prodajo v kiosku vendarle potrebna širina obzorja, 
ki jo lahko pridobiš samo z branjem in seveda v debatah.«
O čem pa največkrat teče beseda?
»Kolikor ljudi, toliko debat. Različnih seveda. Včasih na hitro, 
včasih se kakšna tudi zavleče. Vedno, če le morem in če le ni pre-
več prometa, si vzamem čas za ljudi. Za nekatere že vnaprej vem, 
kaj in kako bomo izmenjali besede. Vedno pa skušam delovati kot 
motivator. Saj je vendarle toliko lepih stvari okoli nas.
Ko sem začel delati v kiosku, je bilo nekaj časa kar 'napeto'. Nekaj 

tednov ni bilo nobenega pravega odgovora ne na moje dobro jutro 
ne na dober dan.  Ampak sem kar vztrajal ter vztrajal in danes je 
povsem drugače. Prav čudno je, če kdo ne odzdravi ali ne pozdra-
vi, ko gre mimo. Očitno so me ljudje sprejeli. S tistimi, s katerimi 
sem se v začetku 'zapel', danes odlično sodelujem. Z odraslimi 
uživam v resnem pogovoru. Z nekaterim na primer debatiram o 
kulinariki, z drugimi pa čisto kaj drugega … 
Marsikdo sprašuje, o čem pišejo v časopisih. Ko odprem kiosk, se 
moram vsaj za silo pripraviti in pregledati vsaj naslove …«
Opazili smo, da se  ob tebi in v okolici zadržujejo tudi mladi lju-
dje?
»Z mladino se itak dobro razumem. Saj veste, vsi mladi tudi malo 
'bluzijo'. Iščejo cilje, takšne in drugačne. To razumem in jim sku-
šam svetovati. Vedno samo dobro! Skušam biti motivator.
 Imam dober občutek, ko dobim povratno informacijo ali izvem 
za odločitev mladih, ki stopajo po pravi poti. Upam, da bo  tudi 
moj otrok nekoč in nekje dobil takšno oporo, če je ne bo doma?«
Kakšen pa je promet v kiosku in koliko je možno zaslužiti?
»Obogateti se s takšnim kioskom ne da. Zame je pomembno, da 
je za preživetje. Prodaja je  zelo odvisna od dne; včasih je prometa 
več, drugič manj.
Predvsem pa sem rad v Trebnjem. Trebnje je navsezadnje še vedno 
majhen kraj … Imel sem ponudbe za prevzem podobnega kioska 
tudi drugje, denimo v Ljubljani. Verjetno bi se tudi tam navadil na 
ljudi in oni name. Samo tukaj je tako – domače.«
Kaj pa gre najbolj v promet? Kaj vse prodajaš?
»Seveda sem odvisen od prometa. Prizadevam si, da bi imel po-
nudbo, ki je pri tem delu možna in mogoča. Prodajam galanterijo, 
v glavnem pa cigarete in časopise. Naj tu omenim, kar večina ne 
ve, da imam za nekatere Trebanjce tudi posebno ponudbo: v glav-
nem časopise in revije iz tujine, ki so bolj redke, pogosto strokovne 
in iz različnih držav. Imam celo ruske, ameriške, nemške revije ... 
Kar pač ljudje potrebujejo za posebne potrebe.

Vesel sem tudi vsakega napredka. Zelo me veseli, da so začeli na-
sproti kioska prodajati domače izdelke. Naj še pripomnim, da je 
tudi domačih kmetijskih pridelkov v Trebnjem še vedno prema-
lo.«

Brane Praznik
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Jubilej Jožeta Bevca - 60 let
 
V soboto, 7. novembra 2015, je 
Bevčev Jože iz Dol. Dobrave pri 
Trebnjem praznoval svoj osebni 
praznik, okroglih 60 let.

Kot sin, mož, oče, brat, dedek, 
stric, motorist, vinogradnik, kle-
tar, degustator vina … predvsem 
pa kot dobri prijatelj in lastnik 
stavbe Eurospina, Alianse, Mane 
in svojega Bar Hrama se je odlo-
čil, da bo ta rojstni dan praznoval 
na nevsakdanji način.

Ob tej priložnosti je vse svoje sorodnike, prijatelje in nas –  za-
poslene v njegovi »hiši«– povabil na celodnevni izlet v neznano. 
Zjutraj ob 6.30 uri smo se zbrali v njegovem Hramu na kavici, 
krofu in »takratkem«. Nato smo se podali na  Kompasov avtobus 
skupaj z Ansamblom Nemir. Pot nas je vodila do Divače in naprej 
do jame Vilenica. Tam smo imeli malico v naravi (čakalo nas je 
skoraj petsto stopnic), nato ogled jame. Jama je zelo lepa, jamsko 
vzdušje pa so popestrili še Nemirovci s svojim igranjem (Spomin-

Visoki jubilej Slavke Zoran
iz Vrbovca
V četrtek, 5. 11. 2015, je v krogu svoje družine praznovala svoj 
častitljivi jubilej −  90 let −  Slavka Zoran iz Vrbovca pri Dobrni-
ču. Kljub bolezni, ki jo je pred dvema letoma in pol priklenila na 
posteljo, je polna življenjske energije in trdne volje, da se bo njeno 
zdravje izboljšalo. 
Rojena je bila v trdni kmečki družini. Dela ni nikoli zmanjkalo. 
Kljub temu je morala iti služit, kar je bilo tedaj zelo pogosto, saj 
je v številčni družini velikokrat zmanjkalo hrane za vsa lačna usta. 
Pri svoji teti je služila kar 22 let, dokler se ni poročila. Z možem 
Ivanom, ki je bil od leta 1949 v službi pri Obnovitveni zadrugi v 
Dobrniču, sta se poročila leta 1955. Kmalu sta v njun zakon veliko 
sreče prinesla sin Ivan in hčerka Slavka. Z možem sta začela ob-
navljati hišo. Vsi so pomagali njenim staršem in sestram pri delu 
na kmetiji. Leta 1973 se je pri delu poškodovala in bila zaradi te-
tanusa 6 tednov v komi. Nazadnje, ko so nad njo zdravniki že sko-
raj obupali, so jo pozdravili s kačjim strupom. Kmalu zatem, ko je 
vsa slabotna prišla domov, je bila spet na delu. Mož ji je žal umrl 
že pred 15 leti. Skrb za dom in tetino kmetijo je prevzel sin Ivan.
Še posebej zadnji dve leti in pol je ta skrb prerasla v nepresta-
no (podnevi in ponoči) skrb za mamo.  Toda sin Ivan in njegova 
žena Irena vse to delata iz ljubezni in globokega  spoštovanja ter 
hvaležnosti do mame. Res  vredno vse pohvale. Skoraj eno leto je 
mama nepremično ležala v postelji, nato je najprej z gibi oči, nato 
s premikanjem glave in nato rok in z nejasnimi glasovi sporočala 
svoje želje. Sedaj se v postelji že malo dvigne in nekako po svoje 
čeblja. Sočutje in skrb sta Ivan in Irena s svojim zgledom prene-
sla na svoji hčerki Alenko, magistro farmacije, ki tudi s svojim 
znanjem lahko pomaga pri oskrbi,  in Tanjo, ki svojo staro mamo 
velikokrat obišče in postori, kar je potrebno. Kadar je le mogoče, 
pride k mami tudi hčerka Slavka z možem Darkom, hčerko Mašo 
in sinom Borisem.  Mama Slavka  se je nadvse razveselila, ko je 

JUBILEJI

videla svojo malo najmlajšo pravnukinjo Manco. Nadvse vesela je 
tudi ostalih pravnukov in pravnukinj Kristijana, Marcela, Nike, 
Nataše-Maše in Jaka. Neprestano je ob njej sestra Angela, ki je v 
letu 2013 dopolnila 90 let. Kadar je treba, ji da piti, koga pokliče, 
če je potrebno in svoji sestri, ki jo povsem razume, krajša čas. Zelo 
sta povezani, saj je poleg njiju živa le še sestra Ana, ki je 2 leti 
mlajša od nje. To so Jakčeve punce. Vsi domači  razumejo mamo 
Slavko, kaj jim želi povedati. Zelo je hvaležna, da ima ob sebi tako 
dobre ljudi, ki ji njeno veliko skrb, ljubezen in toplino za njih v 
tako veliki meri vračajo.
Razveseli se obiska sosed in vsakega, ki pride na vsak navaden dan.  
Na ta poseben dan smo jo obiskali in ji voščili Darko Glivar, pred-
sednik Sveta KS Dobrnič, ki ji je izročil tudi darilo, Milan Kastelic, 
Melita Jarc in Lojzka Prpar ter Francka Kužnik, ki je slavljenki če-
stitala in izročila darilo kot predsednica KORK Dobrnič. 
Spoštovana gospa Slavka!
Še enkrat iskrene čestitke in vse najboljše za Vaš 90. rojstni dan. 
Čeprav Vas življenje neprestano preizkuša, se ne vdate. Želim, da 
se borite še naprej, da bi lahko prihodnje leto vsaj skozi okno po-
gledali, kako se menjavajo letni časi in da bi še dolgo razveseljevali 
Vaše najdražje.

Lojzka Prpar, KS Dobrnič

ska knjiga …). Ob odhodu iz jame nas je čakalo še nazdravljanje 
z njegovim lastnim šampanjcem.

Polni dobre volje smo se zapeljali naprej do Portoroža, kjer smo se 
vkrcali na ladjo Portorož. Tam smo imeli morsko kosilo, ki ga je 
popestrila glasba, petje in plovba po našem morju. 

Nadaljnje nas je pot vodila še na degustacijo vin na kmečki turi-
zem k Ingrid Mahnič v Dragonjo. Poskusili smo sedem vrst vina in 
pojedli, kar spada k pokušini vin. Kar lepo »okrogli« smo se vrnili 
v domači kraj, kjer nas je ponovno čakalo presenečenje. Pred Bar 
Hramom nas je pričakal »nadomestni« župnik s spominsko mašo, 
ki je bila namenjena našemu slavljencu. V bifeju pa samopostrežna 
večerja, za nameček pa še sadna in pršutna torta, glasba, ples … Za 
nameček večera nas je obiskal še Brajdimir s svojo Berto.

Tako sta dan in noč ob polnih želodčkih, „nežeji“, ob za oči polno 
prijetnih dogodkih … hitro minila.

Jožetu še enkrat iskreno čestitamo. Želimo mu, da bi mu zdravje 
služilo še mnogo let in da bi nas še dolgo razvajal s svojo dobroto.
Jože! Hvala ti za nepozaben dan. Bilo je prijetno in nepozabno. 
Kaj takega še nismo doživeli! Tvoj rojstni dan bomo ohranili v 
lepem in trajnem spominu.



št. 111 / december 2015 21
občanov občine Trebnje

ZAHVALE

ZAHVALA

‚‘Tam, kjer si ti,
ni sonca in ne luči,
le tvoj nasmeh 
nam v srcih še živi.‘‘

V 88. letu je za vedno zaspal naš dragi oče, 
dedek, pradedek, tast, stric, brat in boter

ANTON BAJC
– upokojenec Cestnega podjetja NM

iz Trebnjega, Zidani Most 3.

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, vaščanom Zidanega Mosta in Štefa-
nu, prijateljem, znancem, MK Kamerad, sodelavcem CP – enota Trebnje in 
vsem, ki ste nam v trenutkih slovesa stali ob strani, darovali sv. maše, cvetje, 
sveče in nam kakorkoli drugače pomagali. Prisrčna hvala zdravstvenemu 
osebju ZD Trebnje, DSO Trebnje in gostilni Šeligo. Posebna zahvala g. žu-
pniku Milošu Koširju za mesečne obiske na domu in lepo opravljen obred. 
Iskrena hvala pogrebni službi Sašo Novak, pevcem za zapete žalostinke, 
ge. Meti Reberšek za poslovilni govor, Foto studiu Markelj in vsem, ki jih 
nismo posebej imenovali. Hvala vsem, ki ste ga spoštovali in cenili. Vsa to-
plina njegovega srca, močna volja do življenja in besede o vztrajnosti bodo 
za vedno ostale z nami. 

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

V  98. letu starosti nas je zapustila

FRANČIŠKA PREŠEREN
iz Dolenje Nemške vasi 6.

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, 
vaščanom in znancem za izrečena sožalja, 
podarjene sveče, cvetje in svete maše.

Žalujoči: Vsi njeni

Nekaj je v zraku. Čuti se. Sluti. Kot dih in drget. Kot šum in šepet v slednji 
minuti (T. Pavček).

V nedeljo, 22. 11 .2015, se je od nas poslovila

LJUDMILA KOTAR
iz Šentlovrenca.

Ko se je vse u mirilo, je čas, da se spomnimo na vse, ki ste nam stali ob 
strani in pomagali, ko se je mama Milka bojevala z boleznijo.
Hvala našim sopotnikom, da so nas razumeli in podpirali.
Toplo se zahvaljujemo za vso skrb in nesebično pomoč osebju Onkološke-
ga inštituta v Ljubljani, dr. Humarju in patronažni sestri Mojci Mihevc iz 
ZD Trebnje  ter osebju internistične bolnišnice v Novem mestu. 
Iskrena hvala vsem, ki ste skupaj z nami mamo Milko pospremili na njeni 
zadnji poti.

Vsem še enkrat iskrena hvala.
Njeni najbližji.

ZAHVALA

A kjerkoli zdaj si - naj te sreča poišče!
V svetlobi naj tvoje bo zdaj bivališče!
Ljubezen, ki obilno si nam jo dajala, 
za vedno v vseh naših bo srcih ostala.

V 86. letu nas je nepričakovano zapustila 
naša draga tetika, sestra, teta, svakinja

TEREZIJA POVHE – tetika
z Blata 19, Trebnje

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, va-
ščanom, prijateljem, znancem in vsem, ki ste nam v trenutkih slovesa stali 
ob strani, darovali cvetje, sveče in sv. maše.
Posebna zahvala gre tudi g. župniku Milošu Koširju ter pogrebni službi 
Marije Novak iz Žužemberka  za lepo opravljen pogrebni obred. 

Žalujoči: Stanka, Stane, Andraž, Renata, Samo, Nik, sestra Ani z družino 
ter ostalo sorodstvo

Zarastle stezice se vse,
ker nihče po njih več ne gre,
vse pride, vse mine,
mladost pa izgine
in žalost napolni srce.

ZAHVALA

V 84. letu starosti nas je zapustil naš dragi 

DAVORIN NOVAK
frizerski mojster v pokoju, iz Trebnjega.

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
sosedom in vsem, ki ste nam v trenutku slovesa stali ob strani, darovali 
cvetje, sveče ter svete maše.

Zahvaljujemo se PGD Trebnje, OOZ Trebnje, DU Trebnje, Društvu in-
validov Trebnje, DESUS Trebnje, Društvu vinogradnikov Trebnje in ZZB 
za vrednote NOB.

Zahvaljujemo se tudi Olgi, sosedom iz Trubarjeve ulice, sekciji frizerjev, 
pletiljam, dr. Katarini Žirovnik-Kuster in medicinskima sestrama Marjeti 
in Majdi  iz ZD Trebnje.

Hvala tudi g. župniku in pogrebni službi Marije Novak za lepo opravljen 
pogrebni obred.

Žalujoči: Vsi njegovi

ZAHVALA

»Tam, kjer si ti, ni sonca in ne luči, 
le tvoj nasmeh nam v srcih še živi.«

V 87. letu je za vedno zaspala
naša draga mama

LUCIJA MARKOVIČ
Štefan 16, Trebnje.

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, vaščanom, prijate-
ljem, znancem, sodelavcem RTV Slovenija in vsem, ki ste nam v trenutkih 
slovesa stali ob strani in nam kakor koli drugače pomagali. Prisrčna hvala 
zdravstvenemu osebju ZD Trebnje, ZD Litija in osebju Nevrološke klinike. 
Iskrena hvala pogrebni službi Žičkar, pevkam kulturne skupine M.J.A.V. 
za zapete žalostinke, gospe Meti Reberšek za poslovilni govor, g. župniku 
župnije Trebnje za lepo opravljen obred, Foto studiu Markelj Trebnje, iz-
vajalcu tišine, gostilni Šeligo in vsem, ki jih nismo posebej imenovali. Po-
sebna zahvala velja družini Štrumbelj za nesebično pomoč in negovalnemu 
oddelku bolnišnice Brežice. Hvala vsem, ki ste jo spoštovali in cenili ter jo 
pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: Vsi njeni!
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ZAHVALE

ZAHVALA

Prazen dom in dvorišče, 
naše oko zaman te išče,
ni več tvojega smehljaja,
utihnil je tvoj glas,
bolečina in samota sta pri nas. 
Zato pot nas vodi tja,
kjer sredi tišine spiš,
a v naših srcih še vedno živiš.

V 80. letu starosti se je od nas poslovil naš dragi mož, ati, tast, 
dedi, brat, stric, svak ter dober prijatelj

CVETO OZIMEK
Iz Sel pri Šumberku 4

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem, znancem za tople besede, izrečena sožalja, podarjene 
sveče, cvetje in svete maše.
Iskrena hvala g. župniku Janezu Jeromnu in diakonu Boštjanu Go-
rišku za lepo opravljen obred s sveto mašo, pogrebni službi Novak 
iz Rebri za organizacijo pogreba, gospe Joži Štremfelj od DU Veli-
ki Gaber za ganljive besede ter praporščaku Janezu Korelcu, hvala 
pa tudi pevcem iz Šentvida pri Stični za zapete pesmi ob slovesu.
Najlepše se zahvaljujemo vsem, ki ste se mu poklonili in ga po-
spremili na njegovi zadnji poti, res hvala vsakemu posebej, ki ste 
nam kakorkoli pomagali  in stali ob strani pa vas nismo posebej 
imenovali.
DRAGI MOŽ, ATI, TAST IN DEDI POGREŠALI TE 
BOMO VSI, KI SMO TE IMELI RADI. 

Žalujoči: vsi njegovi
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ODLIČNOST in ODLOČNOST
Temeniška in Mirnska dolina – DOBROTE DOLENJ-
SKE se je na izboru za Evropsko destinacijo odličnosti 2015 
(EDEN) uvrstila med finaliste in je tako postavljena na evrop-
ski zemljevid destinacij odličnosti.
Kot posamezniki in kot skupnost imamo izbiro. Lahko lovimo 
uspeh ali pa se odpravimo v iskanje odličnosti, svojo energijo v 
polni meri osredotočimo na izkoriščanje lastne zmožnosti – in 
pustimo, da uspeh najde nas. Odličnost lahko dosežemo, če 
ljubimo bolj, kot drugi menijo, da je modro. Tvegamo več, kot 
drugi menijo, da je varno. Sanjamo več, kot drugi menijo, da je 
praktično. In pričakujemo več, kot drugi menijo, da je možno. 
Čas je ZA ljubezen, mir, zdravje, pravičnost, strpnost, odloč-
nost in odličnost. To želimo v prihajajočem letu vsem iz srca.

DROT ZA RAZVOJ

Srečno 2016!

Leto je pri koncu in čas je, da se vam, občanke in občani, za-
hvalimo za vaše sodelovanje in delo, predloge, spodbude, ideje 
in kritike. To neprecenljivo darilo smo z vaše strani prejemali 
skozi celo leto in smo vam za to izredno hvaležni. Da zna-
mo skupaj narediti kaj koristnega za našo občino, pa je med 
drugim dokaz, ki je zrasel v našem trebanjskem sadovnjaku, 
v katerem smo dočakali prvo jabolko že v prvem letu. Glede 
politike dodajmo le še to, da ta kroji našo kakovost življenja in 
da 20. decembra ne pozabite na človekove pravice, ki morajo 
veljati za vse naše državljane.

Ob praznikih vam tako želimo predvsem uspešnega leta 2016, 
strpnosti in razumevanja, dobre medosebne komunikacije in 
sreče na vseh področjih, kjer ste aktivni in delujete.

DSD Trebnje

Spoštovani
Letošnji december nam po-
leg običajnega predpraznič-
nega vrveža in praznovanja 
prinaša referendum, na kate-
rem bomo odločali o defini-

ciji zakonske zveze in družine. Odločitev bo imela dolgoročne 
posledice na življenje nas in naših zanamcev. SLS poziva k 
zavrnitvi spremenjenega Družinskega zakonika na referendu-
mu – vse pravice istospolnih partnerjev naj se uredijo v poseb-
nem zakonu. Vse, ki bi radi pomagali pri tem, pozivamo, da 
po svojih zmožnostih podprejo koalicijo Za otroke gre!, ki je 
pobudnik referenduma.
Čestitamo ob Dnevu samostojnosti in enotnosti in ob 25. 
obletnici plebiscita, s katerim smo se enotno odločili za samo-
stojno in neodvisno Slovenijo!
Vsem občanom in občankam želimo blagoslovljen Božič in 
vse dobro v letu 2016!

OO SLS Trebnje

Referendum,  prazniki 

Ponovno Vas vabimo, da se udeležite refe-
renduma  20.12. 2015  in obkrožite PRO-
TI.  Potrebnih je približno 350.000 glasov 

»PROTI », zato bo vsak  glas zelo pomemben .

Naj se Vam izpolnejo vse želje,
naj zdravje in ljubezen ogrejeta srce

VESEL BOŽIČ,DAN DRŽAVNOSTI IN SREČNO  
NOVO LETO   2016

OO SDS Trebnje

Spoštovane občanke in občani!

Obrnili smo zadnji list koledarja z 
letnico 2015. V stranki DeSus smo 
s pridelkom zadovoljni. Povečuje se 
število članov in simpatizerjev. Za-

dovoljni smo, da lahko prispevamo vsaj delček k mozaiku ži-
vljenjskega utripa občine. Posebno pozornost smo posvetili in 
jo bomo še posvečali starejšim. Pri napredku gospodarstva in 
varnosti občanov ne mislimo stati križem rok. Še naprej bomo 
podpirali dobre predloge pod geslom »Več glav več ve«. Ker 
smo demokratična stranka, želimo, da ima vsak član srečno 
roko pri izbiri glasu na bližajočem se referendumu. Vsak naj se 
odloči po lastni zdravi pameti. Struktura članov je sestavljena 
iz verujočih in neverujočih. Ne želimo razdvajati, ampak zdru-
ževati. Ob izteku starega leta  voščimo občankam in občanom 
blagoslovljene božične praznike, v letu 2015 pa obilo zdravja 
in veliko nasmejanih dni. 

Vodstvo stranke

V četrtek, 19. novembra, 
se je začela kampanja pred 
referendumom, na katerem 
bomo 20. decembra volilke 
in volilci odločali o uvelja-

vitvi novele Zakona o zakonski zvezi in 
družinskih razmerjih (ZZZDR). Social-
ni demokrati bomo v predreferendumski kampanji aktivno 
sodelovali, saj novelo zakona podpiramo in hkrati menimo, 
da je odločanje o človekovih pravicah manjšine na ponov-
nem referendumu nedopustno. Kljub temu se bomo Socialni 
demokrati množično udeležili referenduma in glasovali ZA 
novelo zakona, ki nikomur ničesar ne odvzema, ampak zgolj 
daje enake pravice vsem tistim, ki teh pravic zaradi svoje dru-
gačne spolne usmerjenosti nimajo, kar narekuje tudi Ustava 
Republike Slovenije.

DeSus Trebnje
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Spoštovani!
Pregovorno veseli december smo za-
čeli resno z razpravami o referendu-
mu. Izid bo imel velike posledice v 
prihodnosti, zato je prav, da se refe-
renduma udeležimo. 

Pri odločanju naj nas predvsem vodi 
misel na naše otroke in vnuke, ki jim 
je prihodnost namenjena. Strinjam se 
z mnogimi, da zakon grobo posega 
zlasti v pravice otrok, zato bom na re-
ferendumu glasoval proti.

Želim vam vesel Božič, ponosen dan 
samostojnosti in veliko blagoslova v 
novem letu.

Miran Candellari
Županova lista
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OBVESTILA

Spoštovane občanke in občani! 
Počasi zapiramo knjigo z letnico 2015. V marsičem je občina 
Trebnje naredila korak naprej. Žal pa tega ne moremo reči za var-
nost v prometu. Na našem področju je tudi to leto tekla kri po 
že tako krvavem asfaltu. Tisti, ki se jih te tragedije dotikajo, se s 
TRESOČIMI ustnicami sprašujejo ZAKAJ. Dovolite mi, da vsaj 
delno odgovorim na to vprašanje.
Statistika Medobčinskega inšpektorata za redarstvo kaže, da je 
samo v kraju Bič v eni uri kršilo prekoračitev hitrosti preko 40 
voznikov. Poročilo PP Trebnje izkazuje, da so na našem območju 
ugasnili dve življenji, lani eno. O procentih ne bom govoril, ker 
me je dobesedno strah. Ker smo na območju vinorodne dežele, je 
še vedno preveč prisoten alkohol za volanom. Ne bom več našte-
val. Dovolite, da  dam odgovor tudi na to statistiko. Prvo, kar mo-
ramo postoriti, je, da naredimo v naših glavah prostor za kulturo. 
Da, tega nam zelo manjka: kulture vsakega udeleženca  v prometu 
–  tudi kolesarja in pešca; kulture do uživanja alkohola in ne na-
zadnje kulture do sočloveka. Če se bodo te tri kulture povezale v 
naših srcih,  bo življenje mnogo prijaznejše in svetlejše.
Spoštovane in spoštovani, sebi in vam želim, da bi knjiga, ki jo 
bomo zapirali  leta 2016, bila mnogo manj krvava. Vsem udele-
žencem v prometu –  od  tistih,  ki  stopate v objemu tople mami-
čine roke prve korake v vrtec, do najstarejše babice  z izrabljenim 
kolkom,  ki mogoče še sede za volan – SREČNO LETO 2016 
 

Mirko Gliha
SPVCP  Občine Trebnje

Spoštovani lastniki, uporabniki  

in poslovni partnerji!

Zahvaljujemo se vam  
za izkazano zaupanje  
in vam hkrati voščimo 
blagoslovljen Božič  
ter srečno  
2016. 

Tu smo za vas.
Vaša Komunala 
Trebnje d.o.o.
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Odlaganje odpadkov
na ekoloških otokih
V letu 2015 so bili z ekoloških otokov odstranjeni zabojniki za zbi-
ranje mešane komunalne embalaže. Odvoz je zagotovljen neposre-
dno od gospodinjstev, zato ni razloga, da se tovrstna frakcija zbira 
tudi na ekoloških otokih. Morebitne povečane količine mešane 
komunalne embalaže lahko uporabniki odložite na svoje odjemno 
mesto v namenskih vrečkah, ki jih kupite na Komunali Trebnje. 
Po uvedbi neposrednega odvoza mešane komunalne embalaže od 
gospodinjstev so zabojniki za to frakcijo na ekoloških otokih postali 
prostor za odlaganje odpadkov, ki tja ne sodijo. Pogosto so nekon-
trolirano na ekoloških otokih odpadke odlagali tudi uporabniki, ki 
niso iz naših občin. Vse to je nemalokrat povzročalo neurejeno sta-
nje na samih ekoloških otokih in slabo voljo pri uporabnikih.   
Kljub temu, da so ekološki otoki namenjeni izključno zbiranju 
frakcij, ki jih neposredno od gospodinjstev ne odvažamo, tj. stekla 
in papirja, se na teh mestih še vedno odlagajo druge frakcije ko-
munalnih odpadkov, ki tja ne sodijo. 
Želimo, da bi bili ekološki otoki urejena mesta, ki bodo v estetskem 
sožitju z ostalo urbano arhitekturo služila izključno zbiranju stekla 
in steklene embalaže ter papirja in papirne embalaže. Odlaganje 
ostalih vrst odpadkov na ekoloških otokih nenazadnje povzroča 
tudi dodatne stroške odvoza odpadkov, saj je za vse frakcije, ki ne 
sodijo na ekološke otoke, potrebno zagotoviti poseben odvoz.
Nad odlaganjem odpadkov na ekoloških otokih že nekaj časa iz-
vajamo poseben nadzor, pri čemer medobčinski inšpektorat krši-
telje tudi sankcionira. 
Vse uporabnike pozivamo, da navodila za ločevanje odpadkov 
dosledno upoštevate! Prosimo vas, da morebitne povečane ko-
ličine vseh vrst komunalnih odpadkov brezplačno pripeljete na 
zbirni center Globoko. Za odvoz kosovnih odpadkov lahko en-
krat letno pokličete Komunalo Trebnje, ki bo tovrstne odpadke 
na podlagi predhodnega dogovora brezplačno prevzela neposre-
dno z vašega odjemnega mesta.

Vaša Komunala Trebnje

Hišna Vila
Bi radi preživeli lepe in prijetne trenut-

ke v svojem domu, hiši ali pisarni? 
Ukvarjam se s celovitim čiščenjem

prostorov.
Za vas opravim nakupe v vaši priljublje-

ni trgovini in vse dostavim na dom.
• Cenovno ugodne storitve čiščenja.
• Maksimalna fleksibilnost.
• Prilagajanje vašemu urniku.
• 
Kristina Gabrijel
gsm: 040 215 102

www.hisnavila.si
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VABILO
TŠKD Štefan v sodelovanju z Konjerejskim 
društvom Trebnje vabi vse krajane Krajevne 
skupnosti Štefan in občane občine Trebnje na 
»tradicionalni blagoslov konj«, ki bo potekal na štefanovo, in 
sicer v soboto, 26. decembra 2015, ob 10.00. uri pred podru-
žnično cerkvijo v Štefanu pri Trebnjem.
Prav tako vabimo vse krajane KS Štefan in ostale občane ob-
čine Trebnje na vsakoletno tradicionalno srečanje krajanov 
ob vstopu v novo leto 2016, ki bo potekalo  v četrtek, 31.12. 
2015, od 23.00. ure naprej pred Gostilno Mišič v Štefanu.
Vabljeni, da se nam v čim večjem številu pridružite pri pra-
znovanju. Vsem krajanom KS Štefan in občanom občine 
Trebnje želimo vesel božič ter zdravo, zadovoljno in uspešno 
novo leto 2016.            

TŠKD Štefan

KRMNI OBROKI
Obveščamo vse naše stranke, da izra-
čunavamo predloge krmnih obrokov 
za krave molznice in bike pitance. 
Sedaj je tudi pravi čas za Wendsko 
analizo krme in kemično analizo tal. 
Na osnovi tega vam bomo tudi naj-

lažje svetovali glede krmljenja živali in gnojenje rastlin.
ANALIZA TAL – GNOJILNI NAČRTI – sedaj je pravi čas za 
odvzem vzorcev tal za kemično analizo.
TEČAJI FFS – zbiramo tudi prijave za začetni tečaj FFS.
KOP OP PROGRAM – vse zainteresirane za vstop v KOP OP 
program vabimo, da svoje prijave oddate čimprej na sedežu naše 
izpostave. Začetno usposabljanje v obsegu 6 ur bo januarja 2016 in 
je osnovni pogoj za vključitev v KOP OP program.  Na tem uspo-
sabljanju udeleženci spoznajo zahteve programa in se nato odločijo 
za vstop v program ali pa tudi ne.
STROKOVNO PREDAVANJE 
17. DECEMBER 2015, CIK TREBNJE – velika predavalnica ob 
10. uri: KAJ ŠE LAHKO NAREDIMO ZA GOSPODARNEJ-
ŠO PRIDELAVO KRME NA NJIVAH

Predavateljica: Mateja Strgulec, specialistka za poljedelstvo KGZ NM
Ob 11. uri AKTUALNE INFORMACIJE (Novosti pri obve-
znem vodenju evidenc o gnojenju, Možnosti preusmeritve kmetije 
v ekološko kmetovanje, Prijava poškodb, promet, testiranje škro-
pilnic … Možnosti pridobivanja finančnih pomoči, Je smotrno biti 
zavezanec za DDV? Aktualni predpisi s področja FFS)  Predavate-
lji:  zaposleni Izpostave Trebnje

Vse zainteresirane, ki želijo dobiti več informacij, vabimo, da se 
oglasijo na sedežu KGZNM izpostava Trebnje ali nas pokličejo po 
tel. 07/3460-670, 07/3460-673. Aktualne informacije najdete tudi 
na spletni strani našega zavoda www.kmetijskizavod-nm.si
Vsem našim strankam  želimo srečno, zdravo in uspešno novo leto 
2016

KGZS zavod NM izpostava Trebnje
Ana Moder, vodja izpostave

www.avtoslak.si

Leon

Želimo vam lepe Božične praznike,
v Novem letu pa veliko zdravja in sreče

ter poslovnih uspehov! 
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Martinov pohod in otvoritev 
ceste na  Liscu
Društvo vinogradnikov Lisec Dobrnič  je letos 21.11. 2015 že 
drugič organiziralo Martinov pohod. Lansko leto je pohod pote-
kal s startom na vinski gorici Lisec in se nadaljeval ob južnem ob-
robju dobrniške doline, zaključek pa je bil na vinski gorici Šmaver. 
Letos pa je bil start pohoda na Šmavru in je potekal po severnem 
obrobju dobrniške doline, zaključek pa je bil na Liscu.

Kljub zelo slabi vremenski napovedi se je letos zbralo na startu 
21 pohodnikov. Močno je deževalo, zato je bila potrebna dodatna 
oprema (dežnik, pelerine …).  Ob poti so nam postregli domačini 
s pijačo in prigrizki, in sicer: Silvester Prpar na Šmavru, Albina 
Zupančič na Marencah ter člani kmetije Smolič v Stranjah. Ob 
kulturnih in naravnih znamenitostih  nam je poznavalka dobrni-
ške doline, ga. Ljuba Prpar, predstavila  značilnosti in zgodovino 
le-teh.

Točno ob dogovorjeni uri smo zelo premočeni prispeli na cilj, to 
je na vinogradniško gorico Lisec, kjer je bilo že vse pripravljeno 
tako za zaključek pohoda kot za otvoritev novo asfaltirane ceste. 

Projekta ureditve in asfaltiranja ceste na „Poti v dolino“, ki smo ga 
začeli pred dvema letoma na pobudo lastnikov zemljišč (skupaj jih 
je 61), smo se ga tukajšnji  krajani veselili. S Krajevno skupnostjo 
Dobrnič smo se dogovorili, da bomo zemeljska dela uredili sami, 
pri asfaltiranju pa sta nam na pomoč priskočili krajevna skupnost 
in trebanjska občina. Lisec je za našo občino pomemben turisti-
čen kraj in prepričani smo, da se bo z novo pridobitvijo turizem 
razvijal še hitreje. Župan Alojzij Kastelic je prerezal trak ob otvo-
ritvi na novo asfaltirane ceste na »Poti v dolino« na Liscu. 

Dobrniški župnik je tudi blagoslovil na novo asfaltirano cesto in 
mlado vino v zidanici Stoparjevih na »Poti v dolino«.
Po kratki slovesnosti smo se zaradi slabega vremena (začelo je 
tudi  močno snežiti) prepeljali v Dobrnič, kjer je bilo v gasilskem 
domu že vse pripravljeno za prireditev ob zaključku pohoda ter ob 
otvoritvi ceste. Bil je bogat kulturni in zabavni program, tako da 
smo se družili do poznih večernih ur.
Društvo organizira tovrstne pohode z namenom, da  se člani re-
kreirajo in družijo. Ob zaključku pa se poveselijo ob dobri hrani 
in dobri kapljici, ki so jo pridelali v tem letu.

Anica Maraž, Sebastjan Gotlib
Foto: Gašper Stopar

KS Trebnje v letu 2015
Za nami je prvo leto delovanja KS Trebnje v novi sestavi. Izpeljali 
smo številne projekte. V Športnem parku Trebnje smo izgradili novo 
kanalizacijo, nov vodovod, novo odjemno mesto za elektriko ter novo 
optično omrežje. Postavili smo nove sanitarije, nove garderobe in 
skladiščni prostore ter športni bar. Izgradili smo igrišče za odbojko na 
mivki, ga osvetlili, tlakovali smo skupne površine ter uredili novo peš 
pot. Izgradili smo novo, moderno doskočišče za skok v daljino, uredili 
podlago za izgradnjo atletske steze, Občina je dodala sredstva za asfalt 
in tartan. Izgradili smo prvih 550m nove trim steze na Cvibljah, iz-
vedli smo postavitev nove javne razsvetljave v Dolenjem Medvedjem 
selu, postavili smo prvo svetilko javne razsvetljave na sončno energijo 
v Trebnjem, postavili smo nov defibrilator na Vrhtrebnjem, uredili in 
asfaltirali smo novo cesto na Studencu in naredili predpripravo za 
javno razsvetljavo na Studencu. Prebivalci zahodnega dela Trebnjega 
lahko kmalu pričakujete ureditev pločnika od Doma obrtnikov proti 
Trgovini Kresal ter razširjenega in predvsem preglednega in varnega 
križišča Rimske ceste z Ulico talcev, ki prihaja iz smeri pokopališča, 
saj sta bila odkupljena objekta na Rimski cesti 12. Izdelali smo projekt 
Forma Viva – muzej na prostem likovnih samorastnikov ter projekt 
izvedbe medgeneracijskega parka z baliniščema na področju nekdanje 
tržnice. Oba projekta smo prijavili na evropski razpis.
Pripravili smo tudi številne prireditve in druženja. V mesecu februarju 
smo v Športnem parku Trebnje pripravili zimske športne dneve za vse 
generacije in za ta namen uredili sankališče in tekaško stezo za tek na 
smučeh. Ob mednarodnem dnevu žena smo pripravili prireditev za 
vse krajanke z naslovom  Zate nocoj in koncertom skupine Ingenium 
Ensemble in do zadnjega kotička napolnili Kulturni dom v Trebnjem. 
V mesecu maju smo skupaj z Dolenjskim društvom generala Ma-
istra in Območnim združenjem veteranov vojne za Slovenijo Trebnje 
pripravili bogat kulturni program z naslovom Cvete dekletu rožma-
rin in na Tomšičevi domačiji odkrili spominsko obeležje Maistrovi 
mami Franji. V mesecu juniju smo ob prazniku KS Trebnje  pripravili 
svečano podelitev priznanj KS Trebnje v letu 2015. Poletje se je na-
daljevalo v športnem duhu – s poletnimi športnimi dnevi v Športnem 
parku Trebnje, ki so potekali čez cele počitnice. Še v teh zimskih dneh 
pa nas ogreje misel na vikend poln zabave, glasbe, športa, kulinari-
ke, ustvarjalnosti in dobrodelnosti – Slovo poletju 2015. Tudi letošnji 
veseli december smo obarvali tako kot že dolgo ne. K sodelovanju 
smo povabili še JSKD Trebnje, ZTR in Občino Trebnje in nastala je 
skupna Prednovoletna pravljica, ki se je v trebanjskem parku pričela v 
soboto, 5. decembra, z zabavo za otroke s čarodejem in prihodom Sv. 
Miklavža, prižigom prazničnih lučk in zabavo z Ansamblom Petra 
Finka. V soboto, 12. 12., nas  je zabaval Ansambel Unikat, 19. 12. pa 
se nam obeta pester večer z Ansamblom Mladi Dolenjci.  
V naslednje leto vstopamo s številnimi novimi idejami in projekti, 
med katerimi bi izpostavili označitev in izvedbo varnih poti za otroke 
in odrasle ter pripravo idejnih vsebin za izvedbo novega Kulturnega 
centra v Trebnjem, ki naj bi se nahajal za stavbo Občine. Nadaljevali 
bomo z urejanjem Športnega centra Trebnje – na vrsti bo novo igri-
šče za košarko ter vadbišče za mažorete. Pripravili bomo tudi idej-
ne podlage za nov Muzej rimskih izkopanin, želja je, da izdelamo 
tudi načrt Trebnjega iz rimskih časov in tako pripravimo podlage za 
mapping prezentacije, skupaj z DSO in Občino bomo zasnovali nov 
park z otroškim igriščem na področju za DSO, za evropski razpis 
Life+ bomo izdelali projekt ureditve porečja Temenice v botanično, 
rekreativno in učno pot. 
Veseli bomo tudi vseh vaših idej in opažanj. Skupaj bomo še boljši! 
Vsem našim krajankam in krajanom ter sodelavcem in partnerjem 
KS Trebnje želimo blagoslovljene božične praznike in srečno novo 
leto 2016.

Predsednik KS Trebnje
Dejan Smuk
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Pohodniki DU Veliki Gaber
Smo pohodniki DU Veliki Gaber. Vsakih štirinajst dni se zberemo 
pred stavbo krajanov v Velikem Gabru  in jo veselo mahnemo na 
pohod. Naši pohodi niso preveč zahtevni, saj so primerni našim 
zmožnostim in letom. Imamo svojega vodjo pohoda. Načrt za po-
hode naredimo vsako leto ob zaključku pohodov v mesecu decem-
bru. Zaključek pohodov imamo pri našem pohodniku, ki poskrbi, 
da nismo lačni ne žejni. Prehodili in spoznali smo že mnogo krajev 
in znamenitosti v bližnji in širši okolici Velikega Gabra. Bili smo na 
Kumu, Krimu, Kureščku, Gorjancih, Okrešlju, na Golici, na Veliki 
planini in celo na Slemenovi Špici na Vršiču. Obiskali smo Sne-
žnik, Slavnik, Nanos, Tamar in Planico. Toliko lepot Slovenije ver-
jetno nekateri nismo videli vse do upokojitve, kot smo jih v zadnjih 
petih letih našega pohodništva v okviru DU.
Želimo si, da bi nam zdravje služilo še naprej in, da bi se zbirali 
vsakih štirinajst dni ter veselo hodili za zdravje in zadovoljstvo nas 
vseh in vsakega posebej.
V letu 2016 pa želim vsem pohodnikom in pohodnicam zdravja ter 
lahkih in prožnih pohodnih korakov.

Lojzka Miklavčič
Foto: Stane Kocjančič

KS Knežja vas v letu 2015
KS Knežja vas je v letu 2015 v skladu s sprejetim planom na seji dne 
6. 12. 2014 izpeljala vse planirane investicije, vzdrževalna dela na jav-
nih poteh in prireditve. Svet KS Knežja vas se je sestal na štirih rednih 
sejah. Zaradi modernih komunikacijskih sredstev in bližine svetnikov 
smo del problematike reševali brez sklicevanja sestankov. Na sejah 
smo se svetniki seznanjali s tekočo problematiko pri realizaciji planov, 
obravnavali pobude krajanov, hkrati pa so svetniki podajali pobude s 
ciljem izboljšanja delovanja KS  v dobrobit vseh krajanov. Sedež KS 
Knežja vas se je v letu 2015 preselil na novo lokacijo, in sicer v Vaško 
središče Dolenje selce 21.
Novo Vaško središče v Dolenjih selcih je zaživelo takoj po otvoritvi 
konec leta 2014. V novih prostorih so se odvijale številne prireditve 
v organizaciji Sveta KS. Možnost koriščenja prostorov smo nudili za 
rojstnodnevne zabave, razna predavanja, delovanja društev (DV Lisec, 
KORK Knežja vas, Tavžentrože, GD Občine ...). V letu 2015 smo v 
sklopu Vaškega središča postavili otroška igrala.
Zaradi pridobitve novih prostorov za potrebe delovanja Sveta KS 
Knežja vas v Vaškem središču Dolenje selce je Svet KS Knežja vas dal 
v razpravo, kaj storiti s starimi prostori na lokaciji Knežja vas 20. Or-
ganizirali smo zbor krajanov, na katerem smo zagotovili minimalno tri 
predstavnike iz vsake vasi. Na zboru 10. 4. smo soglasno sprejeli sklep, 
da se prostori prodajo, denar pa nameni GD Občine za adaptacijo 
gasilskega doma na Občinah. KS Knežja vas je prispevala največ sred-
stev za prenovo gasilskega doma, ki je bil svečano odprt konec avgusta. 
Krajani KS Knežja vas imajo sedaj dva moderna objekta na uporabo.
Izvedli smo planirane investicije v cestno infrastrukturo, kjer smo pre-
plastili javno pot proti vasi Roženpelj, delno prestavili, razširili javne 
poti in izdelali mulde v Gorenjem Kamenju, Gorenjih in Dolnjih Sel-
cih in Luži. Več kot 50 % smo sofinancirali asfaltiranje dvorišča pri pre-
novljenem GD na Občinah. Ob sodelovanju z Občino Trebnje nam je 
ob velikih zapletih (ZVKD, DRSC) uspelo pripraviti dokumentacijo 
za razširitev ovinka v Knežji vasi, katerega izvedba je planirana v letu 
2016. V vsako vas smo po sklepu Sveta KS dobavili po kamion peska 
za utrditev makadamskih poti, ki so ga razporedili svetniki oz. poobla-
ščeni krajani. Organizirali smo zimsko vzdrževanje javnih poti (plu-
ženje in posipavanje) in letno vzdrževanje (košnja brežin). Postavili 
smo cestna ogledala v Knežji vasi, medtem ko za vas Občine še vedno 
nimamo dovoljenja za postavitev. V mesecu novembru in decembru 

se bodo, če bo vreme dopuščalo, izvedle meritve in vnosi javnih poti 
Občine–Luža–Knežja vas, Knežja vas–Gor. Kamenje–Dol. Kamenje–
Železno, Dolenje Selce–Roženpelj–Kamenje–Kozjak v kataster. S tem 
bodo javne poti v KS Knežja vas zemljiško knjižno urejene.  
Organizirali smo prireditev ob materinskem dnevu, na kateri smo 
imeli v gosteh skupino PLIN iz Čateža. Prireditve se je udeležilo 
ok. 80 krajanov in krajank. Po prireditvi smo krajane tudi pogostili. 
Nadaljevali smo z obiski in obdaritvami starejših krajank in krajanov, 
ki so v letu imeli okrogle jubileje. V začetku aprila smo organizirali 
čistilno akcijo s tradicionalno visoko udeležbo. Ob koncu leta bomo 
v sodelovanju s sosednjimi KS sodelovali pri prireditvi in obdarova-
nju predšolskih otrok v sklopu Dedka Mraza. Tudi v letu 2015 smo 
sodelovali z odborom Rdečega križa ob pogostitvi starejših krajanov. 
Že peto sezono od oktobra do marca organiziramo košarko za fante 
v dvorani OŠ Dobrnič, od jeseni 2014 pa tudi rekreacijo za ženske v 
Vaškem središču Dolenje Selce.
24. 6. je bila na predvečer dneva državnosti prireditev Dan KS Knežja 
vas v Športno-rekreacijskem centru Rupa, kjer je bila udeležba nad 
pričakovanji. Prireditve, na kateri smo organizirali medvaški turnir v 
nogometu, turnir v odbojki na mivki in kresovanje, se je udeležilo več 
kot 50 % krajanov KS. Vse smo pogostili tudi s pijačo in z golažem. 
Prireditev je postala tradicionalna. 
Za leto 2016 načrtujemo, da bomo sredstva namenili cestni infrastruk-
turi, postavitvi nadzemnih hidrantov, postavitvi oglasnih tabel po va-
seh in treh vpadnicah ob cestah, ki peljejo v našo KS. V Knežji vasi pla-
niramo izvesti investicijo v razširitev ovinka. Sredstva so zagotovljena 
v proračunu Občine Trebnje. Še naprej bomo organizirali prireditve 
Dan KS v Rupi, čistilne akcije, obiske starejših krajanov, materinski 
dan in ostale prireditve v Vaškem središču Dolenje Selce, da bo sredi-
šče čim večkrat v letu zasedeno, s tem bodo tudi upravičena vse vložena 
sredstva.
Za korektno sodelovanje in pomoč pri vseh omenjenih projektih bi 
se zahvalil svetnikom KS Knežja vas, krajanom KS, županu g. Alojzi-
ju Kastelic, direktorju OU, podžupanu, delavcem občinske uprave in 
svetnikom Občine Trebnje z željo, da bi tako uspešno sodelovali tudi 
v letu 2016. Ker pa se bliža božič in novo leto 2016, v imenu Sveta KS 
Knežja vas želim vsem krajanom KS Knežja vas in občanom občine 
Trebnje vesel božič in srečno novo leto 2016.

Predsednik KS Knežja vas
Alojz Špec
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Uspešno izpeljana akcija 
sterilizacij in kastracij mačk
v Občini Trebnje
Občina Trebnje in Veterinarska posta-
ja Trebnje sta za namen zmanjševanja 
problematike brezdomnih in bolnih 
mačk letos skupaj namenila skoraj 
7.500 evrov. Najlepša hvala obema za 
pripravljenost pomagati. Končna cena 
sterilizacije in kastracije je tako za la-
stnike mačk nanesla samo 27 evrov. 
Zelo smo veseli, ker je bila ponudba 
med skrbniki mačk v občini Trebnje 
zelo lepo sprejeta. V dobrem mesecu so 
bila namreč porabljena vsa sredstva. To je potrditev, da je akcija 
sofinanciranja nujno potrebna, saj so posegi sterilizacij in kastracij 
zelo dragi, sploh za tiste, ki imajo po več živali. S temi posegi 
ne samo, da zmanjšujete število mačk, ki bi prej kot slej umrle 
pod kolesi avtomobilov ali zaradi različnih prenosljivih bolezni, 
ampak tudi pomagate svojim živalim, da bodo živele dlje in bolj 
kvalitetno. Mišljenje, da mačke po opravljenih posegih ne lovijo 
več mišk, je zmotno. Ne skrbite, enkrat mačka, vedno mačka ;)

Nataša Smolič,
predsednica društva Animal angels

na tradicionalni 
23. BOŽIČNI KONCERT, ki bo  

v petek, 25. decembra 2015, ob 18. uri 
v trebanjski župnijski cerkvi.

Praznični večer bodo poleg Občinskega 
pihalnega orkestra obogatili pevski zbori
in skupine iz domačega okolja. Vabljeni!

VABILO

Vabilo bozicni koncert_GO_92x64mm_2015.indd   1 27.11.2015   7:21:33

Na referendumu
bomo z razlogom PROTI
V petek, 4. 12., smo v Kulturnem domu Trebnje organizirali sre-
čanje, na katerem smo govorili o prihodnosti družine in zaščiti 
otrok.  Predstavnik Koalicije Za otroke gre Aleš Primc, generalna 
sekretarka SDS Alenka Jeraj, in poslanka Nove Slovenije Iva Di-
mic so nam predstavili svoje razloge PROTI spremembam Za-
kona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Znamenja časa 
od nas zahtevajo aktivno udeležbo in odločen NE stranpotem 
sodobne družbe.

Bogdana Brilj

Decembrsko veselje v Parku 
 
Sklad Vrtca Mavrica Trebnje je že redni decembrski sopotnik 
aktivnosti v Parku. Tudi letos bomo tam, in sicer v soboto, 19. 
decembra, ob 17. uri, kjer bomo vsekakor poskrbeli za manjše 
presenečenje in popestritev prednovoletnega časa. Kot je to 
običaj, bomo tudi letos zbirali sredstva za pomoč otrokom 
iz socialno ogroženih družin. V Parku nas ne bo težko najti, 
saj bomo tudi letos navzoči z našo dobrodelno stojnico in 
palčki skladovci. V sodelovanju z Vrtcem Mavrica Trebnje 
in zaposlenimi v vrtcu ter z JSKD  pripravljamo še manjše 
presenečenje za naše najmlajše občane. 
Vabljeni k obisku. Z lahkoto nas boste prepoznali!

Gregor Kaplan

Veseli december
v Šentlovrencu
Prihaja čas, ko se bo prižgalo na tisoče prazničnih luči, čas za topel 
stisk rok in dobrih želja za celo leto. V Šentlovrencu smo v sobo-
to, 28. 11 .2015, pričeli s prvo delavnico prazničnih dogodkov v 
našem kraju. 
Pod okriljem KUD Marija Kmetova je sekcija Ustvarjalne rokice 
tudi letos organizirala delavnico izdelovanja adventnih venčkov. 
Okrog 30 udeležencev je s seboj prineslo zelenje. Za okrasni ma-
terial in topel napitek pa je bilo poskrbljeno. Pletli so se venčki 
takšnih in drugačnih oblik; klasični so bili narejeni iz zelenja in 
drugih naravnih materialov, prepleteni s trakovi, krasile so jih šti-
ri svečke. Predvsem mlajši so skupaj s svojimi starši in babicami 
izdelovali venčke vseh možnih barv in oblik, okrašene z najrazlič-
nejšimi okraski.  Adventni venčki, ki smo jih spletli z združenimi 
močmi, nam krasijo tudi našo farno cerkev v Šentlovrencu. Delav-
nica je potekala v prijetnem, zabavnem, predvsem pa ustvarjalnem 
vzdušju. 
Da bo praznični december res poln veselja in dobre volje, pri-
pravljamo filmski večer v Kulturnem domu, skupaj z učenci PŠ 
Šentlovrenc srečanje starejših krajanov in pred pričetkom božič-
no-novoletnih praznikov delavnico izdelovanja novoletnih okra-
skov in voščilnic ter prižig lučk na novoletni smrečici pred PŠ 
Šentlovrenc. Toplo vabljeni v našo družbo! 

Mateja Oven
Fotografija: Brane Praznik
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RAZVEDRILO

Tokratni sponzor križanke je Trgovina IST. Za vas pa so pripravili nagrade, 
in sicer 1. nagrajeni svetilko v vrednosti 25 €, 2. nagrajeni svetilko v vrednosti 
15 € in 3. nagrajeni svetilko v vrednosti 10 €.

Storitve trgovine IST:
V trgovini IST nudimo širok izbor elektromateriala domačih in tujih blagov-
nih znamk, ki jih potrebujete pri gradnji oz. obnovi vašega doma; od kablov, 
žic, omaric, varovalk, cevi, žarnic, led sijalk, svetil, stikal in vtičnic in še mnogo 
drugega bi se našlo. V decembru smo za vas pripravili pester izbor novoletne 
razsvetljave. Za obisk se priporočamo in vam želimo zdravo in srečno leto 
2016.
Geslo križanke in svoj naslov pošljite na naslov Glasilo občanov, Goliev trg 4, 
8210 Trebnje ali na elektronski naslov: glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com 
najkasneje do četrtka, 6. 1. 2016. Gesel, prejetih po tem datumu, ne bomo 
mogli upoštevati.

Pravilno geslo križanke iz novembrske šte-
vilke je: Po darilo v Veteks.
Prejeli smo 63 pravilnih  rešitev. Na seji 
uredniškega odbora 3. 12. smo izžrebali na-
grajence. Prvo nagrado – vzglavnik – prej-
me Milka Slak, Dolenje Prapreče 3a, 8212 
Velika Loka. Drugo nagrado – set brisač 
– prejme Urban Kos, Martinja vas 9, 8230 
Mokronog. Tretjo nagrado – set servietov – 
prejme Marjan Anžič, Velike Dole 3, 8213 
Veliki Gaber. Prodajalna Veteks, Gubčeva c. 
7a (pod optiko Cirman), 8210 Trebnje. 
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Datum Ura Prireditev Lokacija

16. 12. 2015 19.30-20.30 Balet za odrasle CIK Trebnje, učilnica 9
16. 12. 2015 9.00-10.00 Delavnica CMU: Pomen razstave Rastoča knjiga OŠ Veliki gaber
16. 12. 2015 9.00-10.00 Delavnica CMU:  Peka božičnega kruha Predavalnica CIK-a Trebnje
16. 12. 2015 19.00 iLUTKA, romantična komedija Kulturni dom Trebnje

16. 12. 2015 19.00
Predstavitev knjige Ansambla bratov Avsenik:  
S polko v svet in predstavitev glasbenega ustvarjanja 
učencev Gašperja Štrusa

Prostori KS Veliki Gaber

17. 12. 2015 17.00 Srečanje starejših krajanov KS Šentlovrenc v sklopu 
novoletne prireditve in bazarja učencev PŠ Šentlovrenc Kulturni dom Šentlovrenc

17. 12. 2015 18.00 Vodstvo po razstavi UTRINKI VSAKDANA Galerija likovnih 
samorastnikov Trebnje

18. 12. 2015 18.00 Odprtje razstave: Arhitekturne skice najlepših 
ambientov slovenskih mest Dvorana STIK (bivši DM)

19. 12. 2015 8.00-12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje

19. 12. 2015 18.00 PREDNOVOLETNA PRAVLJICA: Nastopi lokalnih društev 
in skupin ter ANSAMBEL MLADI DOLENJCI Mestni park Trebnje

19. 12. 2015 18.00 
19.30

Delavnico izdelovanja novoletnih okraskov in voščilnic 
ter prižig prazničnih lučk v Šentlovrencu Kulturni dom Šentlovrenc

19. 12. 2015 16.00 Matej Blatnik: Predavanje o jamarstvu in Krasu Dvorana STIK (bivši DM)
20. 12. 2015 8.00-12.00 Dobrodelni bazar Župnišče Trebnje
21. 12. 2015 18.00 Jana Milovanovič: Predavanje o nevladnih organizacijah Dvorana STIK (bivši DM)
23. 12. 2015 19.00 Hrestač – božična zgodba (več info JSKD OI Trebnje) SNG Ljubljana
24. 12. 2015 11.00 Proslava v počastitev dneva enotnosti in samostojnosti Športna dvorana OŠ Trebnje
25. 12. 2015 18.00 23. Božični koncert KD Trebnje Župnijska cerkev Trebnje
26. 12. 2015 8.00-12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje 
26. 12. 2015 8.30 Tradicionalni Štefanov pohod Iz kraja Temenica

26. 12. 2015 19.00 Tradicionalni novoletni koncert Občinskega pihalnega 
orkestra Trebnje in Trebanjskih mažoret Športna dvorana OŠ Trebnje

27. 12. 2015 15.00 Božični koncert KUD MPZ vinogradnikov Čatež Cerkev Matere božje  
na Zaplazu

27. 12. 2015 16.30 Obisk Dedka Mraza v Šentlovrencu Kulturni dom Šentlovrenc
28. 12. 2015 20.00 Tradicionalni prednovoletni koncert skupine D’Neeb Gostilna in pizzeria Šeligo

29. 12. 2015 9.00-11.00 Delavnica UTŽO: Ustvarjajmo s pardo maso Galerija likovnih 
samorastnikov Trebnje

3. 1. 2016 17.00 Koncert Jana Gričarja:  
Zvoki saksofona in harmonike (Duo Gričar - Grm) Dvorana STIK (bivši DM)

5. 1. 2016 9.00-11.30 Predavanje: Turčija Predavalnica CIK-a Trebnje
9. 1. 2016 8.00 13. vinogradniški pohod Lisec Mala vas (Knežja vas)
10. 1. 2016 17.00 Ura pravljic Osrednja knjižnica Trebnje
11. 1. 2016 7.00-14.00 Krvodajalska akcija Galaksija Trebnje

11. 1. 2016 19.00 Predstavitev knjige:  
Jezikovna uspešnost avtorice Irene Potočar Osrednja knjižnica Trebnje

12. 1. 2016 7.00-14.00 Krvodajalska akcija Galaksija Trebnje

12. 1. 2016 9.00-11.30
Predavanje UTŽO:  
Pomen razstrupljanja in razkisanja telesa:  
Kateri organ je v našem telesu najpomembnejši?

Predavalnica CIK-a Trebnje

14. 1. 2016 17.00 Otroški abonma Levček: Dober večer, gospodična Sneg Kulturni dom Trebnje

Napovednik dogodkov v občini Trebnje v decembru 2015 in januarju 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: 
OBVEŠČANJE na tic@trebnje.si ali pokličite na 07 34 81 128 (TIC Trebnje).


