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vsem gospodinjstvom in podjetjem v občini Trebnje
Uredništvo si pridržuje pravico do objave, neobjave, 
delne objave ali krajšanja nenaročenih prispevkov 
v skladu s prostorskimi možnostmi in uredniško 
politiko. Priporočamo, da posamezni prispevki ne 
obsegajo več kot 1000 znakov s presledki ter foto-
grafijo v formatu JPG ali podobno.  Fotografij, pri-
petih v programu Word, zaradi slabe resolucije ne 
bomo objavili. Prispevki političnih strank in neod-
visnih list ne smejo presegati 750 znakov s presledki. 
Prispevkov, ki ne bodo podpisani s polnimi imeni 
avtorjev, ne bomo objavili. Uredništvo si pridržuje 
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 obja-
vlja. Poslanih slik za objavo ne vračamo.
V Glasilu občanov se proti plačilu  v skladu s spreje-

tim cenikom objavljajo tudi oglasi, ki so  pripravlje-
ni za tisk, torej oblikovani in v primernih formatih: 
PDF v kakovosti za tisk in CMYK-formatu. Če 
kakovost ni ustrezna, se objavo oglasa zavrne. Na-
ročnik oglasa je dolžan spoštovati avtorske pravice 
glede uporabe fotografij in tekstov v oglasnih spo-
ročilih. Oglasi niso lektorirani.
Prispevke lahko pošljete po elektronski pošti na na-
slov: glasilo.obcanov@trebnje.si ali jih v elektronski 
obliki (CD, DVD, USB) oddate v poštni nabiral-
nik uredništva na naslovu: Glasilo občanov, Goliev 
trg 4, 8210 Trebnje (prvi vhod desno za občinsko 
stavbo).

Rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko je 
5. marec 2015, izid pa 12. marca. Prispevki, ki jih 
bomo v uredništvo prejeli po tem datumu, bodo uvr-
ščeni v naslednjo številko, če bodo še aktualni.

AKTUALNO IZ OBČINSKE UPRAVE

občanov občine Trebnje

Geodetski postopki v 
letu 2014
Občina Trebnje je v letu 2014 opravila postopek javnega naro-
čila v skladu z Zakonom o javnem naročanju za izvedbo geo-
detskih storitev: izmero dolžinskih objektov oz. cest, postopke 
ureditev mej in parcelacije nepremičnin ter ostale geodetske 
storitve na območju občine Trebnje. Z izbranim izvajalcem, 
Geodetsko družbo, d. o. o., Gerbičeva 51 a, 1000 Ljubljana, 
je bila sklenjena pogodba v višini 70.400 evrov (oz. 85.888 
evrov z DDV). Pogodba je bila v letu 2014 v celoti realizirana. 
Opravljene so bile meritve 18 daljših odsekov kategoriziranih  
 
lokalnih cest oz. javnih poti v skupni dolžini 20 km. Poleg tega 
so bile opravljene meritve kategoriziranih cest prek posameznih 
parcel še na 28 lokacijah. Za potrebe izvajanja različnih projek-
tov so bili narejeni tudi posamezni geodetski posnetki. Opra-
vljene meritve bodo podlaga za ureditev javnih površin v skladu 
z dejansko rabo zemljišč.

Občinska uprava Občine Trebnje

Poročilo s tretje redne seje Občinskega sveta Občine Trebnje
Na tretji redni seji Občinskega sveta Občine Trebnje, ki je poteka-
la v sredo, 4. 2. 2015, od 16.00 do 20.40 v veliki sejni sobi Občine 
Trebnje, je bilo obravnavanih 20 točk dnevnega reda, med katerimi 
sta bili najpomembnejši točki Predlog za odprtje 31. oddelka v Vrtcu 
Mavrica Trebnje ter Predlog Dokumenta identifikacije investicijske-
ga projekta: Pokopališka stavba (mrliška vežica) Sela pri Šumberku. 
Ob teh dveh točkah so se svetnice in svetniki zadržali najdlje, ven-
darle sta bila na koncu oba predloga sprejeta. Ravno tako so svetnice 
in svetniki sprejeli Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč 
za območje opremljanja »naselje Vejar« in Program opremljanja stav-
bnih zemljišč za območje opremljanja »naselje Vejar«, ki je podlaga 
za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo, ki ga 
zavezanec pred priključitvijo plača občini.

Največ točk je bilo posvečenih različnim imenovanjem. Tako so bili 
imenovani člani Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu: 
Janez Mirtič, predstavnik organa varovanja javnega reda in miru, 
Zdenko Šalda, predstavnik javne zdravstvene ustanove, Jože Trlep, 
predstavnik zveze šoferjev in avtomehanikov, Franci Kravcar, pred-
stavnik javnega zavoda vzgoje in izobraževanja, Maša Rakuš Dobnik, 
predstavnica občanov, organiziranih v svetih staršev v javnih zavodih 
s področja vzgoje in izobraževanja, Anton Dim, predstavnik Avto-
-moto zveze, Robert Pavlin, predstavnik izvajalca vzdrževanja javne 
prometne infrastrukture, Mirko Gliha, predstavnik občinskega sveta. 
Kot predstavnik lokalne skupnosti je bil v Svet Centra za socialno 
delo Trebnje imenovan Uroš Primc, kot koordinatorica za enake 
možnosti žensk in moških v lokalni skupnosti Špela Smuk, kot od-
govorna urednica Glasila občanov Občine Trebnje pa je bila potrjena 
Ivanka Višček.  

Imenovani člani in članice Občinske volilne komisije so postali: Bo-
štjan Kovič, Alojz Ratajc, Robert Pavc, Špela Sila, Ivica Bandelj, Pa-
vle Rot, Tanja Cesar in Leon Lobe, Posebne občinske volilne komi-
sije pa: Andrej Miklič, Suzana Perko, Matej Breznik, Karmen Rogelj, 
Vesna Smolič, Janez Drenik, Milan Žnidaršič in Andrejka Jevnikar. 
V Komisijo Vlade RS za zaščito romske skupnosti je bil imeno-
van župan Alojzij Kastelic, poziv za imenovanje članic in članov 
posebnega delovnega telesa za spremljanje položaja romske skup-
nosti pa je bil posredovan članicam in članom Občinskega sveta  
Občine Trebnje, političnim strankam v Občinskem svetu Obči-
ne Trebnje, Krajevni skupnosti Račje selo ter Romskemu društvu  
Romano drom, ki morajo občinski upravi svoje predloge posredo 
vati najkasneje do 20. 2. 2015.

 
Koncesija za opravljanje dejavnosti splošne ambulante v DSO Treb-
nje je bila dodeljena pravni osebi Zdravost, d. o. o., znotraj katere je  
nosilka oz. izvajalka koncesijske dejavnosti Tanja Petković, dr. med.,  
spec. dr. med. 

Zaradi prihrankov, ki jih bo prestop prinesel, pa je bilo sklenjeno, 
da bo Občina Trebnje izstopila iz Skupnosti občin Slovenije in se 
včlanila v Združenje občin Slovenije, kjer bo v letih 2015 in 2016 
oproščena plačila članarine. 

Občinski svet Občine Trebnje se je med drugim tudi seznanil s Pov-
zetkom regijskega izvedbenega načrta na področju socialnega varstva 
2014–2016 za jugovzhodno statistično regijo, Operativnim Progra-
mom odvodnjavanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v Občini 
Trebnje, sklepom za izplačilo sredstev iz proračunske rezerve ter za-
pisniki sej delovnih teles občinskega sveta in svetov zavodov.  

Občinska uprava Občine Trebnje
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Javno naznanilo
o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka 
Sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Cviblje, 

ki bosta potekali od 23. februarja do 27. marca 2015.  

V času javne razgrnitve bo v sredo, 
11. 3. 2015, ob 15.30 v veliki sejni 
sobi Občine Trebnje potekala javna 
obravnava gradiva.
 
Pripombe, mnenja in predloge lah-
ko podate do konca javne razgrnit-
ve na sledeče načine:
-  pošljete jih na naslov: Občina 
Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje,
- pošljete jih na elektronski naslov 
obcina.trebnje@trebnje.si, pri če-
mer v rubriki »Zadeva« navedete 
ključne besede: »Pripomba na javno 
razgrnitev SDZN Cviblje«,
- podate jih na mestih javne 
razgrnitve kot zapis na obraz-
cu, ki je dosegljiv na mestih javne 
razgrnitve in na elektronskem na-
slovu http://www.trebnje.si, 
- podate jih ustno na javni obrav-
navi.

Če pripombe in predloge poda 
lastnik nepremičnine, mora po-
leg podatkov o nepremičnini 
navesti še svoje ime, priimek  
in naslov.
Občina Trebnje bo pripombe, mne-
nja in predloge javnosti proučila in 
do njih zavzela stališča, ki jih bo 
objavila na spletni strani Občine 
Trebnje (http://www.trebnje.si) in 
posredovala KS Trebnje.

Gradivo dopolnjenega osnutka 
prostorskega akta si lahko ogledate 
od ponedeljka, 23. 2. 2015, dalje:
- v prostorih Občine Trebnje, Goli-
ev trg 5, 8210 Trebnje (v poslovnem 
času),
- v digitalni obliki na spletnih stra-
neh Občine Trebnje (http://www.
trebnje.si).

Alojzij Kastelic, župan

Zamenjava cevovoda na 
vodovodu Trebnje - 
dolina Temenice
Občina Trebnje je prejela 5. 9. 2014 sklep MGRT o odobritvi 
nepovratnih sredstev v višini 571.769,15 EUR in takoj pričela 
z aktivnostmi za zamenjavo napajalnega cevovoda po dolini Te-
menice. Izbrani izvajalec del GRADNJE, d. o. o., Boštanj, je de-
jansko pričel z deli 25. 9. 2014. Celotna izvedba investicije je bila 
razdeljena na 6 odsekov in dela so zaključena na petih odsekih, od 
tega trije odseki že delujejo, dva potrebujeta še prevezavo, izpira-
nje in dezinfekcijski šok, dela na zadnjem in najtežjem odseku na 
vstopu v Trebnje iz smeri Štefana pa bodo tudi kmalu zaključena. 
Ta del je bil zelo zahteven, saj poteka ob cestišču in pod nadzo-
rom ZVKD – arheologov, saj so na tem območju evidentirana 
najdišča iz rimskega obdobja. 
Opraviti je potrebno še cca 80 m izkopa in zamenjavo cevi na 
Rimski cesti, prevezave, izpiranje in dezinfekcijski oz. klorni šok 
ter dokončno urediti ceste, pločnike in ostala zemljišča.

Dela so bila opravljena po zastav-
ljenem načrtu tudi s pomočjo vas, 
krajanov, lastnikov zemljišč, ki, ra-
zen enega posameznika, zgledno 
sodelujete tako z Občino Trebnje 
kot izvajalcem del. Po posegu bomo 
na terenu vzpostavili prvotno stanje, 
v cestnem prometu pa poskrbeli za 
nove (obnov ljene) asfaltne površine. 

Stanko Gojkovič, 
Oddelek za okolje in prostor

Policija svetuje
Zima je za udeležence cestnega prometa poseben letni čas. Niz-
ke temperature, led in sneg niso značilnosti ostalih letnih časov, 
pozimi pa ti dejavniki povzročijo veliko neprijetnosti v cestnem 
prometu, zato vse voznike opozarjamo na uporabo zimskih pnev-
matik, ki so obvezne v času od 15. novembra 2014 do 15. marca 
2015 (globa za neopremljeno vozilo s predpisano zimsko opremo 
znaša 40 EUR). 
Dobro si je zapomniti, da se z globo 500 EUR kaznuje voznika, ki 
pozimi ali v zimskih razmerah nima ustrezne zimske opreme ali 
se ne ravna v skladu s prometno signalizacijo, ki označuje zimske 
razmere, in s tem ovira ali onemogoča promet drugih vozil. Voz-
niku se izreče tudi 5 kazenskih točk.
Prav tako opozarjamo, da na motornih in priklopnih vozilih v ce-
stnem prometu ne sme biti snega, ledu ali drugih snovi, ki bi vpli-
vale na vozne lastnosti vozila. Stekla vozila in vzvratna ogledala 
morajo biti čista, da je vozniku omogočena normalna vidljivost 
(globa za neočiščeno vozilo je 200 EUR). 

V zimskem času, ko so dnevi krajši, vidljivost slabša in čas zazna-
vanja nevarnosti daljši, so pešci varnostno še bolj ogroženi. Opo-
zorili bi, naj nosijo v cestnem prometu svetla oblačila, kresničko 
ali izdelke z odsevnimi trakovi (predpisana globa za pešca, ki ni 
viden, znaša 40 EUR).

Približuje se čas šolskih zimskih počitnic, ko bodo nekatere družine 
odšle na smučanje na bližnja smučišča. Posebno pozornost je potreb-
no nameniti že potovanju do cilja in nato vračanju domov (pravil-
nemu prevozu tovora (smuči) v ali na vozilu, zadostnemu počitku 
voznika). Da smuka varno poteka, se je potrebno na smučiščih držati 
obvezujočih pravil obnašanja in priporočil. V primeru kršitve znaša 
globa 200 EUR.

PUST - Voznike motornih vozil policisti opozarjamo, da med 
vožnjo v cestnem prometu ne smejo nositi pustnih mask. Zakon 
o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) v 35. členu namreč predpi-
suje, da voznik med vožnjo ne sme uporabljati opreme ali naprav 
na način, ki bi zmanjševale njegovo slušno ali vidno zaznavanje ali 
zmožnost obvladovanja vozila. Sem sodijo tudi maske, lasulje, ko-
stumi in podobno. Za neupoštevanje te določbe znaša predpisana 
globa 120 EUR.
Pri morebitnem nenadnem zaviranju ali prometni nesreči lahko 
razni pripomočki (deli pustnih mask, palice, orodje in drugi pred-
meti), ki so v kabini, poškodujejo potnike v vozilu, zato svetujemo, 
da jih pospravite v prtljažnik vozila.
Vse tiste, ki se boste kot vozniki odpravili na različna praznovanja 
in pustne zabave, opozarjamo, da ne smete uživati alkohola ali 
drugih psihoaktivnih snovi in zdravil, ki zmanjšujejo sposobnost 
za vožnjo. Tistim pa, ki boste uživali alkoholne pijače, svetujemo, 
da poskrbite za druge, primernejše oblike prevoza na zabavo ali 
domov.
S pustovanjem je povezanih več varnostnih pojavov, ki lahko ne-
gativno vplivajo na splošno varnost in počutje državljanov, zato 
opozarjamo na pomen samozaščitnega ravnanja. Pustni čas, gnečo 
na javnih prireditvah ipd. lahko posamezniki namreč izkoristijo 
za kršitve javnega reda in različna kazniva ravnanja, kot so ropi in 
drzne tatvine. Zato bodite previdni tako na javnih prireditvah kot 
doma pri odpiranju vrat. 

Janez Mirtič, vodja policijskega okoliša
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GASILCI OPOZARJAMO: 
ZASTRUPITEV Z OGLJIKOVIM OKSIDOM

O zastrupitvah z ogljikovim oksidom navadno govorimo v pove-
zavi z nepopolnim zgorevanjem trdnih in tekočih goriv, do kate-
rega pride zaradi pomanjkljive oskrbe s kisikom.
 
Ogljikov oksid se v krvi veže na hemoglobin veliko bolje kot kisik. 
Nastaja med zgorevanjem ogljika oz. snovi, kjer se pojavlja ogljik. 
Tako se lahko v stanovanju pojavlja povsod tam, kjer se uporablja:
- peči na trdo gorivo, 
- peči na naftne derivate (peč na kurilno olje, bencin ali petrolej), 
- peči oz. bojlerje na zemeljski plin (metan),
- v zalogovniku ob skladiščenju lesnih peletov (in sekancev). 

Ogljikov oksid nastaja tudi med delovanjem motorjev z notranjim 
zgorevanjem. Tako lahko povečane koncentracije CO najdemo v 
domačih garažah in v podzemnih garažnih hišah že med običaj-
nim obratovanjem vozil.
Ogljikov oksid tudi gori. Pojav v povezavi s tem, ko CO nastaja 
med požarom in se hipoma vžge ob vstopu svežega zraka, imenu-
jemo povratni udar ali backdraft. Ogljikov oksid ne nastaja samo 
med nepopolnim zgorevanjem s plamenom, ampak tudi v procesu 
tlenja. Delež nastanka CO med zgorevanjem s plamenom je ne-
kajkrat manjši kot delež nastanka CO pri oksidaciji s tlenjem. To 
pomeni, da v peči, ki je dobro naložena in ima (zaradi počasnejše-
ga zgorevanja) zaprta vrata za dotok svežega zraka, nastaja veliko 
več CO, kot če v peč prihaja več zraka. 
Do nastanka ogljikovega oksida v zalogovniku ob skladiščenju 
lesnih peletov prihaja zaradi kemične razgradnje. Na začetku  
shranjevanja se v kupu peletov zaradi delovanja mikroorganizmov 
navadno zviša temperatura, na katero vpliva tudi bakterijska po- 

 
pulacija v samih peletih. Problem je izrazitejši v večjih kupih, ko  
je prenos toplote v okolico zmanjšan. Zaradi zmanjšanega pretoka  
zraka lahko temperatura v nasipu peletov naraste nad 60 °C. Pri 
tej temperaturi pride do razpada nekaterih maščobnih kislin, ki 
so v lesu. Ob razpadu se sproščata tudi dva za ljudi nevarna plina 
– ogljikov dioksid in ogljikov oksid. V nekaterih primerih lahko 
lokalno segrevanje v kupu peletov pripelje tudi do samovžiga.

Vrednosti CO v naravi znašajo okoli 10 ppm ali 1/1000 volum-
skega deleža. Ogljikov oksid postaja za odraslega človeka toksičen 
pri vrednostih, višjih od 35 ppm (ali 0,0035 vol %), ko se lahko 
po daljši izpostavljenosti (6–8 ur) že pojavi glavobol. Prvi simp-
tomi zastrupitve s CO so navadno podobni simptomom gripe. 
Pojavijo se glavobol, slabost, bruhanje in driska. Mejna vrednost 
za ogljikov oksid v zraku za osemurno izpostavljenost na delovnih 
mestih je 30 ppm. Koncentracije CO, ki presegajo 400 ppm, so 
običajno za odraslega človeka smrtne. 

V prostoru pride v največ primerih do nastanka prevelikih kon-
centracij CO zaradi: 
- slabega odvajanja zgorevalnih produktov (neočiščeni ali slabo  
 očiščeni dimniki);
- napačno izvedenih ali poškodovanih dimniških tuljav (tuljave  
 so počene ali zaradi napake pri izvedbi ali vzdrževanju puščajo  
 dimne pline);
- neustreznega prezračevanja oz. nezadostne oskrbe s svežim 
 zrakom v prostoru, kjer se nahaja peč na trdo, tekoče ali 
 plinasto gorivo ali plinski bojler; do neustreznega prezračevanja 
 pride lahko zaradi napak pri načrtovanju ali izvedbi 
 prezračevanja v prostorih oz. naknadnega posega v prostor 
 (zamenjava oken in vrat z novimi okni in vrati, ki običajno 
 tesnijo bolje od starih);
- uporabe strojev in naprav, ki jih poganjajo motorji z notranjim 
 zgorevanjem (motorne črpalke, motorne žage, agregati ipd.), v 
 zaprtem prostoru.

Osnovni preventivni ukrepi, ki jih je treba kot zaščito pred preko-
mernim nastajanjem ogljikovega oksida izvesti v stanovanju:
- redni pregledi in čiščenje dimovodnih naprav (čiščenje kurilnih 
 naprav na trda kuriva  je potrebno opravljati večkrat v kurilni 
 sezoni); 
- redni pregledi in čiščenje zračnikov;
- zagotoviti je treba ustrezno prezračevanje oz. dovod zraka za 
 zgorevanje kurilne naprave oz. plinskega bojlerja (zunanja nova 
 okna s tesnili ne ustrezajo zadostnemu prezračevanju oz. oskrbi 
 z zrakom, zadostna oskrba z zrakom je potrebna tudi za 
 delovanje plinskih peči v avtodomih in počitniških prikolicah);
- v zaprtih prostorih se ne sme uporabljati naprav, ki jih 
 poganjajo motorji z notranjim zgorevanjem (motorne žage, 
 agregati ipd.);
- ob zagonu motorjev vozil z notranjim zgorevanjem v garaži naj 
 bodo garažna vrata odprta (vsa vrata, ki vodijo iz garaže v 
 stanovanje morajo biti ob zagonu motorja vozila zaprta);
- preventivno se lahko v bivalne prostore namesti javljalnike 
 ogljikovega oksida (CO-javljalniki), namestitev javljalnika naj 
 služi kot sekundarni preventivni ukrep, ko so bili predhodno že 
 izvedeni prej našteti preventivni ukrepi.

Državni presejalni program 
Svit je program, ki je name-
njen zgod njemu odkrivanju 
raka debelega črevesa in danke. 
V Sloveniji je bil prvič uveden 

leta 2009. Vanj se vključuje populacija v starosti od 50 do 69 let. 
Podatki Registra raka RS kažejo, da se rak debelega črevesa in 
danke začne izraziteje pojavljati ravno v starosti od 50. leta dalje 
in je na tretjem mestu po umrljivosti zaradi raka. Program SVIT 
koordinira in izvaja v sodelovanju s partnerji Nacionalni inštitut 
za javno zdravje. Zastavljen je kot učinkovito sredstvo za zmanj-
ševanje umrljivosti zaradi raka debelega črevesa in danke, seveda 
ob pogoju, da se vanj vključi vsaj 70 % vabljene populacije. Od-
zivnost na program SVIT v Sloveniji se od njegove uvedbe počasi 
izboljšuje. Zelo pomembno je redno vključevanje v program, ne 
glede na to, ali je nekdo v njem že sodeloval in je bil izvid nega-
tiven. Razvoj raka debelega črevesa in danke je namreč počasen 
proces, ki traja več let, lahko tudi desetletje. Torej, če je bil test 
na prikrito krvavitev v blatu negativen, potem bo oseba v pro-
gram zopet povabljena čez dve leti. Le z rednimi pregledi lahko 
zmanjšamo nevarnost tega raka. Zato še vedno velja – sodelujte v 
programu Svit, kajti to je program, ki rešuje življenja.  

Iz trebanjske občine se je v letu 2014 vabilu odzvalo 64,52 % pre-
bivalcev.

Povzeto po poročilu Katarine Hočevar, dipl. san. inž.
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Osrednja proslava ob 
slovenskem kulturnem prazniku
Zaradi napovedanih izrednih vremen-
skih razmer smo imeli osrednjo medob-
činsko proslavo v trebanjskem kulturnem 
domu prav na kulturni praznik, kar je 
bilo za marsikoga  še lepše. 
V začetku so navzoče pozdravili župani 
Rupert Gole, Dušan Skerbiš in Anton 
Maver ter Janez Pirc, direktor Obči-
ne Trebnje. Slavnostni govornik Janez 
Mejač, tudi sam kulturnik, plesalec in 
dolgoletni vodja ljubljanskega baleta,  je 
poudaril hvaležnost, s katero se vrača k 
svoji Dolenjski, v Mokronog. »Narod 
ne definira le kultura, ampak tudi dru-
gi transferi … Posebej pa je pomembna 
srčna kultura, ki nas dela bolj človeške,« 
je med drugim dejal. Svoj govor je zak-
ljučil s še vedno tako zelo aktualnimi 
Prešernovimi besedami, da »edinost, sreča, sprava k nam nazaj se 
vrnejo«. V nadaljevanju programa  je nastopil Občinski pihalni 
orkester sv. Rupert, ki je izvajal tudi skladbo mladega, a že uve-
ljavljenega komponista  Dominika Steklase. Zabavno in prisrčno 
so o kulturi spregovorili mokronoški škratje – Lutkovna skupina 
Mokre tačke, KUD Emil Adamič Mokronog. Ker je bil večer pos-
večen spominu na dr. Marka Marina, je Pavlina Hrovat prebrala 
pesem o njegovem vztrajnem prebujanju Speče lepotice. Skupaj 
z Zoranom Remicem, Literarna skupina Vezi, DU Mirna, pa sta 
predstavila Lepo Vido. Zaplesale so še balerine šole klasičnega 

Odprtje razstave 
Skupna prireditev občin Mirne, Trebnje, Šentrupert in Mokro-
nog-Trebelno se je zaključila z odprtjem razstave Maje Kastelic v 
Baragovi galeriji. Jože Zupan je predstavil zgodovino ilustracije, ki 
je povezana z imenom Kristine Brenkove pa tudi s šentrupersko 
osnovno šolo, ki se ponaša z bogato zbirko originalnih ilustracij. 
Poudaril je, da se šele v zadnjih desetletjih krepi zavedanje, da ilu-
stracija ni podrejena knjigi, pač pa njen samostojni del, je bližnjica 
k delu. Prav to je – po Zupanovih besedah - uspelo Maji Kastelic, 
ki je z brezbesedno slikanico Deček in hiša zablestela čez noč. Z 
ustvarjalnim in garaškim delom je znala pričarati izjemnost, mno-
gotero sporočilnost številnih podob in zgodbe, ki jo je moč odkriti 
pri prebiranju zbirke.

Ivanka Višček

  Foto: J. S.

Maja Kastelic – marca v Bologni
Mlada trebanjska slikarka in ilustratorka Maja Kastelic je že v 
zgodnjem šolskem obdobju cenila lepo besedo in sliko. In prav 
to dvoje ji na umetniško prefinjen in prepoznaven način  uspeva 
združevati in se predstavljati tudi izven slovenskih meja.
Iz slikarstva je diplomirala na ljubljanski Akademiji za likovno 
umetnost in oblikovanje, znanstveni magisterij pa je opravljala iz 
filozofije in teorije vizualne kulture na Fakulteti za humanistične 
študije v Kopru. Kot slikarka in ilustratorka je samozaposlena v 
kulturi.
Leta 2012 je prejela priznanje Hinka Smrekarja, lani pa je na 11. 
slovenskem bienalu ilustracije za slike iz knjige Deček in hiša 
prejela plaketo Hinka Smrekarja. Ta njena avtorska brezbesedna 
slikanica jo letos vodi v Bologno med svetovno elito ilustratorjev.
20. januarja je s tiskovno konferenco pri založbi Mladinska knjiga 
izšla njena avtorska slikanica, istega dne je bila tudi otvoritev raz-
stave Deček in hiša v galeriji Kresija v središču Ljubljane.
V pogovoru je povedala: »Dan prej sem izvedela, da so bile ilustra-
cije iz knjige uvrščene na sejem otroške literature (Children's 
Book Fair) v Bologni v Italiji, kar je najpomembnejši tovrstni do-
godek na področju ilutracije in otroških knjig. Letos je bilo izmed 
2967 ilustratorjev, ki so poslali svoja dela, na razstavo uvrščenih 
76, med njimi tudi moje. Razstava je izjemno referenčna in za 
ilustratorja verjetno dokaj pomembna. Pred tem so se iz Slovenije 
na to razstavo od leta 1967 uvrstili Lila Prap, Alenka Sottler in 
lani prav tako Trebanjec Peter Škerl.«
Maja Kastelic se bo tako predstavila med izbranimi ilustratorji 
z vsega sveta, ki jih bodo uvrstili tudi v katalog, ki ga dobijo vse 
pomembnejše založbe na svetu.
Čestitamo!

Ivanka Višček

Foto: J. S.
baleta Trebnje, ki deluje pod okriljem DROT. Pevka Vika Zore 
in kitarist Dejan Udovč sta izvedla uglasbeno Prešernovo pesem 
O Vrba. 
Scenarist in povezovalec prireditve šarmantni Luka Bregar je svo-
jo nalogo profesionalno opravil. Skupaj s soigralci nas je v vlogi 
slikarja Matevža Langusa popeljal v Prešernov čas, med njegove 
sodobnike in skozi pozitivno-negativen odnos do pesnika obudil 
duh časa, hkrati pa tudi nam in našemu odnosu do kulture podr-
žal ogledalo.

Ivanka Višček
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Ali poznate slikarko Marijo Korbar?
Prvič sem se srečala s slikami gospe Ma-
rije Korbar leta 2009, ko je imela razstavo 
v Baragovi galeriji Trebnje. Bila sem nav-
dušena nad toplino slik in prav tako nad 
dejstvom, da ob skrbi za družino in nagli-
ci vsakdana ni zakopala tega lepega daru, 
pač pa je leta in leta potrpežljivo slikala, 
kadar ji je čas to dopuščal. 
Prosila sem jo za intervju in odzvala se je. 
V njenem prijaznem domovanju so me 
poleg nje pričakale in pozdravile tudi nje-
ne slike. Ne vse, teh je že več kot 70 in so 
jih ljudje odnesli vsepovsod po svetu. Vse 
so lepe, prav posebej lep pa se mi je zdel 
portret njene mame, ki se tako živo nas-
miha, še danes. 

Kako je teklo vaše otroštvo?
Rodila sem se 8. 2. 1938 na Pluski. Hiša še 
stoji in v srcu je mnogo živih in nepozabnih 
spominov na tisti čas in kraj. Najlepši so bili 
nedeljski popoldnevi, ko se je vsa vas zbrala 
pod kostanji nasproti naše hiše. Tam smo peli, 
lepo smo peli, in nisem razumela, kako to, da 
so vsi tako znali peti. Verjetno so se učili drug 
od drugega. Otroci smo se igrali. Druženje je 
bilo tako prijetno, da je bilo vsakemu žal, ko 
je moral domov zaradi živine, ki je hotela na 
pašo. Bilo je mnogo dobrih pesmi in najra-
zličnejših otroških iger, ki sem se jih odločila 
popisati, da se ne bi pozabile.
Začela se je vojna. Kljub temu smo se na vasi 
še vedno zbirali. Bila sem otrok in ko danes 
pomislim na tisti čas, lahko rečem, da je bilo 
tudi v tistem času mnogo lepega. V spominu 
mi je najbolj ostalo to druženje. Škoda, da 
današnji otroci nimajo več tega. Seveda, bile 
so tudi strašne reči. Bombardiranja me je bilo 
tako strah, da sem hotela nekaj časa spati kar  
v čevljih, če bo treba ponoči bežati.  
In potem sem v  šolskem letu 1944/45 začela 
obiskovati prvi razred v Trebnjem. Po vojni 
pa smo hodili v šolo v Knežjo vas. V šoli sem 
rada risala. Tudi doma. Tudi kakšne doma-
če prigode sem hitro narisala. Spominjam se 
smeha očeta in mame, ko sem jima pokazala 
sliko očeta s konjem, ki noče v svinjak. Takoj 
po osmih letih šolanja je oče rekel, da je šole  
zadosti, ker me potrebuje doma. Težko mi je  
bilo ostati doma.

Vas je kdo spodbujal? Ste se od koga učili 
slikanja?
Mama je hotela vsaj nekoliko ublažiti moje 
trpljenje. Spodbujala me je k risanju, kadar 
je čas dopuščal, in se dogovorila za obisk pri 
svojem bratrancu, slikarju Poldetu Omahnu 
iz Višnje Gore. Polde je slikal z oljem na le-
sonitne plošče. To je bil zame prvi in zadnji 
dan izobraževanja iz slikarstva. Doma so mi 
potem kupili oljne barve. Od takrat dalje sli-
kam z oljnimi barvami in vodene barvice so 
postale zgodovina. 

Za koga so nastale prve oljne slike?
Prva slika, ki sem jo naslikala po naročilu, 
je bila nabožna slika za nad posteljo mla-
doporočencev. Takih slik se takrat ni dobilo. 
Razvedelo se je in prihajala so naročila. Slik 
nisem nikoli zaračunala: sorodnikom so bile 
podarjene, drugi pa so dali, kolikor je kdo me-
nil, da lahko da. Da mi je ostalo več časa za 
slikanje, so mi sestre rade priskočile na pomoč 
pri kakšnem drugem delu.

So se stvari kaj spremenile?
So. Lahko sem obiskovala večerno šolo in do-
pisno ekonomsko šolo. Nato sem si našla prvo 
zaposlitev in se poročila. Z možem sva zgra-
dila hišo in si ustvarila družino. Družina je 
bila vedno prva, slikanju nisem nikoli dala 
prednosti. Vedno je bilo za zraven. Nekaj več 
časa za slikanje sem morda imela v tistih sed-
mih letih, ko sem zaradi družine ostala doma. 
Tudi vnuki so radi slikali z menoj. Na sliki 
tihožitja nad mizo še danes vidim sledi vnu-
kovega čopiča, vedno me spominja nanj.  

Kaj vam pomeni slikanje?
Ko slikam, sem v nekem svojem svetu. Slika-
nje je zame velika obogatitev. Hvaležna sem 
za ta dar.

Tako sva se na kratko pogovorili. Ko sem 
se poslavljala, mi je predlagala intervju še 
z drugo slikarko, ki tudi dobro slika, a še 
ni imela razstave. Morda pa res, saj je med 
nami  mnogo skritih umetnikov.

Zdenka Candellari

Zlati znak skupini 
Ingenium Ensemble
Skupina Ingenium Ensemble, šestčlan-
ska mešana pevska zasedba, je 28. 1. 2015 
v Filharmoniji prejela ZLATI ZNAK za 
izjemne dosežke na področju vokalne glas-
be Javnega sklada Republike Slovenije za 
kulturne dejavnosti za leto 2014. O sku-
pini smo že poročali novembra 2014, ko 
so na mednarodnem zborovskem tekmo-
vanju v Tolosi (Španija) zmagali v katego-
rijah sakralne in posvetne glasbe za male 
skupine ter prejeli nagrado publike in se 
s tem uvrstili med mednarodno prizna-
ne vrhunske glasbene ustvarjalce. JSKD 
RS jih opisuje kot »odlično, zrelo, mlado, 
karizmatično pevsko skupino, ki ne stavi 
na to, da mala pevska skupina že sama po 
sebi pomeni kakovostni standard, ampak 
si postavlja visoke umetniške cilje«.

Skupina, ki veliko koncertira, je svoj prvi 
glasbeni album Ingenium izdala leta 2014, 
v začetku januarja 2015 pa so v Londonu 
skupaj z britansko skupino Apollo5 sne-
mali zgoščenko del skladatelja Josquina. 
Delovati so začeli jeseni leta 2009 in ume-
tniško zoreli na nastopih ter se potrjevali 
na zares številnih tekmovanjih. Kot odlič-
na zasedba so postali prejemniki mnogih 
nagrad (več o njih lahko preberete na nji-
hovi spletni strani 
http://www.ingenium-ensemble.si). 
Sedaj že kar štirje člani zasedbe, Zala, 
Mirjam, Blaž in Matjaž Strmole (Matjaž 
se je skupini pridružil pred kratkim, potem 
ko je skupino zapustil Gašper Banovec), 
prihajajo iz Trebnjega. Preostala dva člana 
sta Domen Anžlovar in Jan Kuhar. 
Na naslovnici je njihova uradna slika, na 
kateri je zasedba, ki je prejela zlati znak, 
nova zasedba pa še nima fotografije. 
Skupina Ingenium Ensemble bo na pova-
bilo KS Trebnje nastopila  7. 3. 2015 na 
predvečer dneva žena v trebanjskem kul-
turnem domu. 

Mateja Zupančič
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Vabimo vas na 
CIRKUŠKO PREDSTAVO ZAVODA BUFETO,
ki bo 27. februarja ob 17.00 v Kulturnem domu Trebnje.

Klovn Bufeto bo skupaj s klovneso pripravil čisto pravi cirkus, 
oba pa vas bosta do solz nasmejala v svojem prikazu in izvajanju 
cirkuških veščin, saj obvladata najrazličnejše cirkuške spretnosti, 
od žongliranja, lovljenja ravnotežja do vožnje z monokolesom. 
Prek skupnih dogodivščin se med njima spleta zabaven odnos, 
v katerem se skupaj igrata, ustvarjata in podajata v nepozabne 
izkušnje …

Natalija in Ravil Sultanov, 
ustanovitelja Zavoda Bufeto, 
sta diplomirana klovna slo-
vite Akademije za cirkuške 
umetnosti v Moskvi.
Predstava traja 40 minut in je 
primerna za otroke, starejše od 
3 let.  Cena vstopnice je 4 evre. 
Organizatorja: JSKD, OI 
Trebnje in ZKD Trebnje.

Lokalni program omogoča 
Občina Trebnje.

P.L.I.N. – Zadnja Slovenca 
na svetu
»Slovenija leta 2015 bankrotira zaradi nesposobnosti politikov. 
Evropske sile zato nad njeno ozemlje pošljejo številne nadloge, ob tem 
pa naključno izberejo Slovenko in Slovenca, ki ju rešijo in shranijo v 
zamrzovalno komoro. Leta 2065 ju odmrzne nori znanstvenik, ki 
ima z njima nenavadne načrte …«
To je uvod v novo komedijo gledališke skupine P.L.I.N. (ena od 
sekcij Kulturno-umetniškega društva Popotovanje Frana Levsti-
ka), ki si jo je na treh uprizoritvah ogledalo prek 500 obiskovalcev. 
V soboto, 17. 1. 2015, in nedeljo, 18. 1. 2015, je bil možen ogled 
v kulturnem domu na Čatežu, nato pa v petek, 30. 1. 2015, še na 
odru v prostorih bivšega DM-a v Trebnjem. Karte za vse tri pred-
stave so bile hitro razprodane. 
Obiskovalci, ki so jih pričakale mikavne stevardese, so z vstopnico 
pridobili vozovnico za polet v prihodnost z vesoljskim plovilom, 
ob tem pa tudi vpogled v značilnosti Slovencev. V nekaj več kot 
uro trajajoči predstavi nam Petra, Ina, Luka in Aljaž nastavijo 
ogledalo in poskrbijo, da se nasmejemo na svoj račun. Ob stop-
njevanju zgodbe, dramatičnih zapletih in plesnih točkah marsi-
katerega gledalca povsem preseneti preobrat ob koncu predstave, 
ki dokazuje, da so P.L.I.N.-ovci za dobro zgodbo pripravljeni na-
rediti še korak naprej. Mladi igralci upajo, da jih čakajo vse večji 
odri, a ob tem obljubljajo, da bodo tudi v prihodnje vsako novo 
predstavo uprizorili na Čatežu zaradi neponovljive energije do-
mačega občinstva.

Prešernovanje
V  malem čateškem kulturnem hramu smo se v soboto že sedem-
najstič po vrsti poklonili slovenskemu pesniku Prešernu.  
Ker je dejavnost društva KUD Popotovanje Frana Levstika 
raznolika in  bogata, so letošnji  kulturni program  pripravile kar 
društvene  sekcije. Tokratni večer je minil brez posebnih gostov 
in kljub temu je bilo dogajanje prešerno. Skozi praznični večer 
so se prepletale različne zvrsti umetnosti. Za ubrano zborovsko  
petje je poskrbel MePZ Kres, ki je svoj program zaključil z lepo 
domoljubno pesmijo Oj, Triglav moj dom. Zvoki  orkestra har-
monik Čateški m`skvantarji so večeru dodali noto narodno za-
bavne igrivosti. Dekleta sekcije Netopir so se  tokrat predstavile 
kot recitatorke. Tako kot smo že navajeni, pa so Plinovci poskrbeli 
za hudomušnost.
Kot vse naše kulturne prireditve je bilo tudi Prešernovanje prilož-
nost za druženje nastopajočih in obiskovalcev. 

Mija Benedičič

Foto: Nika Benedičič
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TD Trebnje tudi letos na sejmu 
Alpe-Adria
V sklopu sejma Alpe-Adria: Turizem in prosti čas, ki je potekal 
od 28. do 31. januarja na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, 
so člani Turističnega društva Trebnje v sodelovanju s Turistično 
zvezo Slovenije ter Zvezo turističnih društev Dolenjske in Bele 
krajine predstavili turistične znamenitosti občine Trebnje in pri-
reditve. Obiskovalci so največ povpraševali po razglednih točkah, 
prireditvah, kmetijah, kulinariki, dogajanju za mlade, kolesarskih 
in pohodnih poteh, ki jih v naši občini ne primanjkuje. Včasih je 
potrebno le malo bolj pogledati okoli sebe in kaj hitro lahko opa-
zimo, kako bogato kulturno in zgodovinsko dediščino imamo v 
naši občini. Letos so se na sejmu predstavili tudi Kmetija Žnidar-
šič, Ranč Aladin in Oblikovanje unikatne keramike Irena Blaznik.

Turistično društvo Trebnje

VNOS KMETIJSKIH SUBVENCIJ za leto 2015 bo potekal od 
28. 2. 2015 do 6. 5. 2015. Vse vlagatelje naprošamo, da pred pri-
hodom na vnos na upravnih enotah uredijo svoje GERK-e. 
Prav tako pozivamo vse upravičence, ki imajo namen vstopiti v 
program KOPOP, in vse ekološke kmetovalce, da se nemudoma 
zglasijo v Trebnjem na enoti kmetijske svetovalne službe, da na-
redimo program aktivnosti, ki je predpogoj za vnos zbirne vloge.
Vlagatelje bomo vabili na vnos zbirnih vlog po ustaljenem vr-
stnem redu, in sicer po abecednem vrstnem redu vasi. V primeru, 
da kateri od vlagateljev ni bil vabljen, so pa bili vabljeni njegovi 
sosedje, to pomeni, da je njegova vloga blokirana in ima napake 
na GERK-ih.  
Vse vlagatelje ponovno pozivamo, da se držijo terminov, saj 
bomo le tako lahko vsem pravočasno opravili vnos.
   

Ana Moder, vodja Izpostave Trebnje

Datum Naslov Lokacija Ura 

10. 2. 2015
‒ Uporaba rezultatov analiz mleka 
za korekcijo krmnih obrokov 
‒ Predstavitev subvencijske kampanje

CIK Trebnje,
Kidričeva ulica 2, 
Trebnje

11.30
3 ure

17. 2. 2015

‒ Tehnologija intenzivne pridelave 
metuljnic (soja, grah, mešani 
posevki …)
‒ Predstavitev subvencijske kampanje

Galaksija Trebnje, 
Podjetniška ulica 2, 
Trebnje

9.00
3 ure

17. 2. 2015
‒ Označevanje vozil v prometu in 
racionalna poraba goriv v kmetijstvu
‒ Predstavitev subvencijske kampanje

Galaksija Trebnje, 
Podjetniška ulica 2,
Trebnje

12.30
3 ure

17. 2. 2015
‒ Možnosti intenzivne pridelave 
jagodičja (maline, ribez …) 
‒ Predstavitev subvencijske kampanje

Galaksija Trebnje, 
Podjetniška ulica 2, 
Trebnje

16.00
3 ure

19. 2. 2015
‒ Označevanje vozil v prometu in 
racionalna poraba goriv v kmetijstvu
‒ Predstavitev subvencijske kampanje

Gostilna Štupar,
Dvor 96, Dvor

9.00
3 ure

26. 2. 2015 ‒ Intenzivna vzreja in pitanje govedi 
‒ Predstavitev subvencijske kampanje

Galaksija Trebnje, 
Podjetniška ulica 2, 
Trebnje

9.00
3 ure

26. 2. 2015

‒ Ohranjanje vrstno bogatih travnikov 
(ocenjevanje ruše in povečevanje krmne 
vrednosti pridelka)
‒ Predstavitev subvencijske kampanje

Galaksija Trebnje, 
Podjetniška ulica 2, 
Trebnje

12.30
3 ure

26. 2. 2015
‒ Pridelava čebulnic, stročnic in 
solatnic ter plodovk
‒ Predstavitev subvencijske kampanje

Galaksija Trebnje, 
Podjetniška ulica 2, 
Trebnje

16.00
3 ure

Kmetijsko-gozdarski zavod Novo mesto, 
Izpostava Trebnje

Cilje smo uresničevali skupaj
Milan Kastelic, človek, ki je vedno in povsod na pravem mestu. 
Gasilec v pravem pomenu besede, pa ne le, ko gre za delovanje v 
gasilskem društvu. Pravijo, da je ni stvari, ki je ne bi znal naredi-
ti.  Sodeluje na večini intervencij PGD Dobrnič. S svojim znanjem 
in zanimanjem za stvari in ljudi je v zadnjih 16 letih nepogrešljiv 
iniciator in soustvarjalec napredka v KS Dobrnič, v občini Trebnje 
in drugje. S svojo tenkočutnostjo prepozna probleme in jih pomaga 
rešiti. 

Kot bivši predsednik Sveta KS Dobrnič si organiziral, vodil in 
spremljal vsa dela, ki so se v tem 4-letnem obdobju izvedla na po-
dročju KS Dobrnič. Bi lahko podrobneje predstavil dela, ki so bila 
izvedena v lanskem letu?
Na področju cestne infrastrukture  so bila izvedene investicije in vzdrže-
vanje v skupni vrednosti 69.000 €.
V začetku leta 2014 smo asfaltirali dva kraka ceste v Šahovcu od Novako-
vih proti rezervoarju vode in odsek pri Porletovih, ki jih zaradi zgodnje 
zime ni bilo moč izvesti v letu 2013.
Preko celega leta so bila opravljena naslednja dela: asfaltiran odsek ceste 
v Železnem, plombe na cestah in poteh po Liscu, Preski, Artmanji vasi, 
na cesti od Šahovca proti Svetinjam, razširitev ovinka v gozdu iz Žele-
znega proti Liscu, popravilo asfalta z razširitvijo klanca pri Barletu. Na 
določenih odsekih cest je bila izvedena košnja brežin in obrezovanje vej, 
pripeljanih je bilo 66 kamionov peska za vzdrževanje neasfaltiranih cest 
in poti po KS Dobrnič, zemeljska dela in asfaltiranje v Zagorici (odsek 
Crnevska), asfaltiranje dela poti v Liscu (pot v dolino), kjer so uporabniki 
poti sami investirali za zemeljska dela, za kar se jim zahvaljujem, prep-
lastitev dela ceste proti Šahovcu. 
V letošnjem letu je bila v celotni dolžini modernizirana lokalna cesta 
Vrbovec–Podlipa, sredstva je zagotovila Občina Trebnje. Pridobili smo 
dokumentacijo za pločnik od šole do župnišča, parkirišče za zaposlene na 
PŠ Dobrnič ter igrišče. Narejena je odmera in odkup zemljišča. 26. 4. 
2014 smo organizirali čistilno akcijo, katere se je udeležilo preko 190 kra-
janov in članov društev, posebej bi  pohvalil člane LD Dobrnič, ki se zme-
raj akcije udeležijo v zelo velikem številu. Postavili smo dva kandelabra s 
svetilkama v Zagorici in enega v Dobrniču pri poslovilni vežici in zame-
njali žarnice z varčnimi. Nabavili smo tudi gasilske »C« cevi dolžine 20 
m in jih razdelili po vaseh in tako pripomogli k večji  požarni varnosti. 
Dokončno smo uredili  parkirišče na luži zraven trgovine KZ Trebnje 
(postavitev robnikov, odvodnjavanje, asfaltiranje), pomagali smo pri as-
faltiranju dvorišča pred gasilskim domom in na delu ceste pred župniščem. 
Spopadli smo se tudi z žledolomom in utrganjem ceste na Revo.

Zemljišče za pločnik in igrišče je občina odkupila, poleg ostalih la-
stnikov, tudi od dobrniške župnije. S prihodom našega sedanjega 
župnika je ta del Dobrniča dobil povsem novo podobo.
Res nam je sedanji župnik častiti kanonik Florijan Božnar odprl nove 
možnosti za razvoj Dobrniča, za kar se mu v imenu vseh krajanov iskre-
no zahvaljujem. Prisluhnil je našim željam in tako omogočil odkup zem-
lje za nov gasilski dom, KZ Trebnje je odkupila zemljo in tako razširila 
in posodobila trgovino, prav tako je omogočil odkup zemlje za izgradnjo 
pločnika ob PŠ Dobrnič, parkirišče za zaposlene ter igrišča, pa tudi sam 
se je lotil prenove župnijskih objektov in tako dodobra spremenil podobo 
Dobrniča.

KS je upravitelj pokopališča in poslovilne vežice, ki je v letošnjem 
letu dobilo novo podobo. Okolica kulturnega doma in središče 
Dobrniča je vedno urejeno. 
V letu 2012 smo tlakovali peščeno pot po sredini pokopališča, uredili triko-
tno okrasno gredo, lijaka in 3 kandelabre ob osrednji poti. Lansko leto smo 
tlakovali še desno potko (spomladi) do kontejnerja za smeti, postavili novi 
pipi za vodo pri kalnarju,  postavili še en lijak, uredili okolico spomenika 
in levo potko. Postavljen je bil tudi svečomat. 
Pred Kulturnim domom Ireneja Friderika Barage smo uredili prostor za 
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oglasne table in postavili klopco. Skrbnika kulturnega doma sta Silva in 
Zdravko Boljte, ki  skozi celo leto prostovoljno poskrbita za rože in ureje-
nost središče kraja. Opažam, da se je v zadnjih letih zelo spremenila po-
doba naših vasi, zato hvala vsem krajanom,  ki skrbite, da so vasi urejene 
vasi in naše okolje čisto.

Skrbnika poslovilne vežice sta tvoja mama in oče Pavla in Milan 
Kastelic. Tvoj oče je bil nekaj časa  tudi tajnik KS Dobrnič. A si to-
rej to svoje delovanje v skupno dobro nekako podedoval? Kako se je 
pravzaprav začela tvoja pot v KS Dobrnič?
Moj oče je bil dolga leta član KS Dobrnič in drugih organizacij, ki so 
delovala v Dobrniču. Njegovo delo sem spremljal iz otroštva in doživljal, 
kako se je trudil za razvoj in napredek dobrniške doline. Svoje delovanje v 
KS Dobrnič sem pričel konec leta 1998, ko me je bivši predsednik Silvester 
Prpar predlagal za tajnika KS Dobrnič, svet pa tudi potrdil. Veliko zna-
nja ter navdušenja za delo sem pridobil od Silvestra in tako v zadnjem 
mandatu postal predsednik KS Dobrnič. Bil sem tajnik in 2 mandata član 
Upravnega odbora  PGD Dobrnič, 2 mandata sem bil član nadzornega 
odbora Gasilske zveze Trebnje. Sedaj sem predsednik Nadzornega odbora 
Sveta KS Dobrnič.

Poleg PGD Dobrnič je krajevna skupnost vzpodbujala in podpirala 
delovanje društev v KS Dobrnič.
Svet KS je spremljal in obravnaval vse dogajanje v krajevni skupnosti. 
Pravzaprav je delo Sveta KS in društev zelo prepleteno. Veliko krajanov 
je vključenih tudi v več društev. Najštevilčnejše in najbolj dejavno med 
njimi je PGD Dobrnič. Vsa društva, torej njihovi člani, so zelo aktivni. 
Vsem pohvale in zahvala za njihov trud.
V letu 2014 smo podprli delovanje društev:
KTD Dobrnič za izvedbo kmečkih iger dobrniške doline,  Društvo Kmeč-
kih žena »Tavžentroža za izdajo zbornika ob 40. obletnici in izvedbo 
proslave in 3. Kmečkega praznika, Društvo Dobrnič za proslavo ob 70. 
obletnici 1. zasedanja  AFŽZ, KORK Dobrnič, za srečanja in obdaritve 
starejših krajanov.  V KS Dobrnič zelo uspešno delujejo še Lovska dru-
žina Dobrnič in Društvo vinogradnikov Lisec-Dobrnič ter Konjerejsko 
društvo Trebnje.

Prisrčno so te bile vesele tudi naše starejše krajanke, ko smo jih obi-
skali ob njihovih častitljivih jubilejih. Se je takoj videlo, kdo je šef, 
ker so te takoj spraševale, če se bo to in to v njihovi vasi naredilo. 
Pozorno in prijazno si prisluhnil vsem.
V letošnjem letu smo po sklepu Sveta KS Dobrnič obiskali 9 kraja-
nov ob praznovanju 80. in 90. rojstnega dneva. 4 krajanke so dopolni-
le 90 let, 5 krajank 80 let in 1 krajan, moj bivši sovaščan,  pa 80 let. Ob 
novem letu pa smo obiskali vse, ki živijo v domovih starejših občanov 
in tiste, ki so starejši od 90 let. 

V PGD Dobrnič so včljanjeni tudi tvoji otroci Rok, Nejc in Nina. 
A lahko poveš še kaj o njih in o tvoji ženi Branki. Vem, da so te ve-
likokrat pogrešali, ko si ti vložil toliko energije, toliko prostih ur za 
delo v KS.
Ob tej priložnosti se moram zahvaliti svoji ženi in otrokom za vso pod-
poro ter za dela, ki jih je morala opraviti v teh letih sama, saj sem veliko 
časa prebil na sestankih, ogledih, pogajanjih in reševanjih problemov, ki so 
se nanašali na KS Dobrnič in gasilce. 

Kot predstavnik ustanovitelja si bil tudi član Sveta OŠ Trebnje. 
Bil sem član Sveta OŠ Trebnje dva mandata (10 let) in en mandat tudi 
predstavnik razreda v Svetu staršev OŠ Trebnje. V tem času je bila preno-
vljena in dozidana PŠ Dobrnič (razred, telovadnica in enota vrtca) kjer 
imajo sedaj naši otroci, ki jih je vsako leto več, vrhunske pogoje za uspešno 
delo. Zgledujejo se po svojih starših in aktivno sodelujejo v naših društvih.

Kako usklajuješ službo in vse ostale tvoje dejavnosti? A ti pri vsem 
tem ostane še kaj prostega časa? Kaj te še veseli?
Vse se da, je pa potrebno veliko usklajevanja in dobre volje. Zelo rad grem 
ob sredah na rekreacijo, kjer s prijatelji igramo košarko; kadar pa je le 
mogoče, jo mahnem na pohod.

Zelo dobro poznaš in spremljaš celotno dogajanje v KS Dobrnič. 
Kako si usklajeval vse različne želje in zahteve krajanov?
Z veliko truda. Težko je že doma vsem ustreči, da bi bili vsi zadovoljni. 
Veliko težje pa je to v društvu, krajevni skupnosti ali kje drugje. Treba se je 
večkrat dobiti, po potrebi se usesti za isto mizo,  se pogovoriti in ne sklepati 
prehitro svojih odločitev, kar pa spet vzame čas, ki pa ga zaradi obilice 
dela in zahtev naših nadrejenih skoraj ni. Veseli me, da se vsi krajani in 
krajanke KS Dobrnič po svojih najboljših močeh trudimo za naš DOBR-
NIČ. Za delo v preteklem mandatu se zahvaljujem  vsem članom Sveta 
KS Dobrnič, članom NO ter blagajničarki, županu Alojziju Kastelicu, 
občinskim svetnikom in občinski upravi. Predvsem pa hvala vsem kraja-
nom in dolgoletnemu predsedniku Sveta KS Dobrnič ter bivšemu podžu-
panu Silvestru Prparju za pomoč in sodelovanje pri uresničevanju naših 
začrtanih ciljev za razvoj celotne dobrniške doline. Novemu predsedniku 
Darku Glivarju in svetnikom Sveta KS Dobrnič pa želim veliko uspehov 
pri uresničevanju zadanih nalog.

V imenu vseh krajanov hvala za tvoja prizadevanja, trud in ogrom-
no vloženega dela za napredek Dobrniške doline. Hvala tudi tvoji 
družini. 
Veliko uspeha še naprej.

Lojzka Prpar

FOTO: Za delo poprimejo vsi. Pri pluženju in odmetavanju sne-
ga pred poslovilno vežico, cerkvijo in kulturnim domom so bivšemu 
predsedniku KS pomagala sinova sedmošolec  Rok in srednješolec 
Nejc.

Foto:  V začetku jeseni nas je ob prihodu v Dobrnič pričakal pri-
jazen pozdrav. Predsedniku KS je pri postavitvi pomagal sin Rok.
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Prireditev na OŠ Veliki Gaber 
ob dnevu samostojnosti in 
enotnosti    
Na OŠ Veliki Gaber smo koledarsko leto 2014 zaključili s pri-
reditvijo ob dnevu samostojnosti in enotnosti. Poleg predstavitve 
državnih simbolov in pomembnejših dogodkov, ki so našo državo 
popeljali do samostojnosti, je prireditev zaznamovala tudi igrivost. 
Z dramsko igro Avtobusni škrat so učenci približali obiskovalcem 
prireditve šolski okoliš, od koder prihajajo učenci v šolo. Izvede-
li smo marsikatero zanimivost o posameznem kraju. Predvsem 
obstaja veliko povezav z imeni krajev. Prireditev so popestrili pevci 
šolskih pevskih zborov pod mentorstvom Mance Černe.
Člani Društva upokojencev Veliki Gaber pa so jo popestrili s ple-
sno in pevsko točko ter recitacijo. 
Razšli smo se po prazničnem voščilu, ki nam ga je izrekla ravna-
teljica Barbara Brezigar. 
                                                                                          Tadeja Jaklič

Kulturno-dobrodelna prireditev
Na kulturno-dobrodelni prireditvi Sklada Vrtca Mavrica Trebnje, 
7. februarja,  je bilo poleg izredno bogatega kulturnega programa 
izvedena še dobrodelna licitacija slik 12. poteze. Izkupiček prire-
ditve, 250 €, bo tako namenjen pomoči socialno ogroženih otrok 
pri izvedbi letovanja in plavalnega opismenjevanja. Skupno so bile 
prodane 4 slike od 8. 

Občinstvo se je izredno pohvalno odzvalo na kulturni program, 
katerega povezovalec in licitator slik je bil Brane Praznik. Nasto-
pila sta tudi mlada trebanjska pesnika: Lara Zupančič in Gašper 
Rojc. Glasbeni del prireditve so zaznamovale  Soreline. Svoj pečat 
pa je v tem delu pustil tudi Mitja Drčar s kitaristom. 
Glede na odzive in prvo tovrstno prireditev v Trebnjem in širši 
okolici je moč z gotovostjo trditi, da je led prebit in da je smiselno 
nadaljevati. V Skladu Vrtca Mavrica Trebnje smo že prejeli nekaj 
predlogov, kako in kaj naprej, vsekakor pa jo načrtujemo ob letu.
Na prireditvi je bilo postreženo tudi z najboljšim cvičkom naše 
doline iz kleti Tadeja Rakarja, katerega cviček  je prejelo veliko 
zlato medaljo.
Na ta način smo tudi izoblikovali triperesno deteljico kulturnega, 
dobrodelnega in kulinaričnega izročila, ki ga je vsebovala sama 
prireditev.
V Skladu pa se sedaj že usmerjamo k naši osrednji prireditvi, ki 
bo v aprilu. 

Gregor Kaplan

Foto: Sašo Barle

Iščem topel dom
Sem psička, stara približno 7 me-
secev. Pravijo, da sem mešanka 
z labradorcem, le da sem malo 
manjše rasti. Sem zelo prijazna 
in crkljiva ter umirjenega značaja. 
Na nov dom čakam od oktobra 
2014 in si že zelo želim oditi svoji 
sreči naproti. Nahajam se v zave-
tišču Meli center na Repčah.
Za več informacij pokličite v času 
uradnih ur (od ponedeljka do pet-
ka od 10.00 do14.00 in v soboto 
od 8.00 do12.00): 041 779 884 

(Dušan), 031 331 336 (oskrbnik). Lahko pa tudi pišete na 
elektronski naslov: meli.center.repce@gmail.com.

M. K.

Galerijska paleta
V sodelovanju z JSKD – OI Trebnje in ZKD Trebnje vas Gale-
rija likovnih samorastnikov Trebnje vabi na brezplačni počitniški 
delavnici. 
V soboto, 14. februarja 2015, bo od 10. do 12. ure potekala delav-
nica z Rdečo kapico, ki vam bo pomagala izdelati zanimive pustne 
maske. 
Od torka, 17. februarja, do četrtka, 19. februarja 2015, bodo vsak 
dan od 9. do 12. ure otroci skupaj z Zdenko Bukovec spoznavali 
akrilne barve in z njimi slikali na kamnite plošče. 
Več informacij o delavnicah dobite v Galeriji likovnih samorastni-
kov Trebnje ali na JSKD – OI Trebnje.

V galeriji bodo v četrtek, 19. februarja 2015, ob 18. uri odprli 
razstavo Nove pridobitve 2013–2014. Razstava vključuje 27 del 16 
avtorjev iz Brazilije, Finske, Hrvaške, Italije, Nemčije, Portugalske, 
Slovenije, Srbije in Velike Britanije. Pestra mešanica motivov in 
tehnik bo obiskovalcem na ogled vse do 10. maja 2015.  

12. marca 2015 bo ob 18. uri svojo diplomsko nalogo z naslovom 
Analiza trajnostnih rešitev v turističnih nastanitvenih zmogljivo-
stih: primerjava angleške in slovenske trajnostne turistične kmetije 
predstavila Barbara Jerovšek. V nalogi je spregovorila tudi o kme-
tiji Sue Prince, umetnice, ki se je udeležila 46. in 47. Mednarodne-
ga tabora likovnih samorastnikov Trebnje. Dve deli te britanske 
umetnice bosta na ogled na razstavi Nove pridobitve 2013–2014. 
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Gregorjeva tržnica

V torek, 3. februarja 2015, so učenci in učitelji OŠ Trebnje ob 
koncertu pevskih zborov postavili gregorjevo tržnico, na kateri 
so ponudili vrsto različnih izdelkov: voščilnice, šopke iz suhega 
cvetja, nakit, dišeče svečke, domače piškote in še mnogo drugih. 
Najbolj prodajani izdelki so bili lovilci sanj, ki so jih izdelali učen-
ci podaljšanega bivanja, ter raznovrstni slastni piškoti. Simpatični 
prodajalci so prodali večno izdelkov in s tem iztržili skoraj 300 
evrov, s katerimi bodo poplačali material za izdelke, ki jih bodo še 
izdelovali, pa še za kakšno didaktično igro bo ostalo.

Vita Višček, 9. d OŠ Trebnje

Sporočilo pesmi moraš 
odkriti sam
V torek, 3. februarja 2015, je potekal na OŠ Trebnje koncert pev-
skih zborov, ki jih vodi zborovodkinja Jožica Stanič. Koncert so 
učenci in učitelji pripravili v počastitev 8. februarja, slovenskega 
kulturnega praznika. V približno uro in pol dolgem programu so 
obiskovalci koncerta slišali kar sedemnajst pesmi. Pester izbor ve-
selih in manj veselih, ljudskih in umetnih pesmi je ob klavirju 
spremljala Saša Božič. Kot solisti so nastopili učenci: Aljaž Smo-
lič, Alina Gričar, Neli Bedene, Klara Kužnik, Luka Lobe in Lara 
Redek Žnidaršič.

Vezno besedilo je pripravila učiteljica Mojca Bahun z učenci 
dramske skupine, ki so deklamirali znane in manj znane otroške 
pesmi slovenskih pesnikov ter se spraševali, kaj je in kaj ni poezija, 
ali pesem lahko tudi drugače razumemo, ali lahko pesem napiše 
vsakdo. 

Na prireditvi je spregovoril tudi ravnatelj Rado Kostrevc, ki je v 
svojem nagovoru poudaril, kako pomembne so Prešernove pesmi 
tudi v današnjem času. V zaključnem delu se je še zahvalil vsem 
sodelujočim.

Mojca Bahun

Tekmovanje FIRST LEGO LEAGUE – FLL 
V soboto, 17. 1. 2015, je v Šentjerneju potekalo šolsko tekmovanje 
FIRST LEGO LEAGUE – FLL. To je program raziskovanja, 
oblikovan za otroke, ki so stari od 9 do 16 let. Namen programa 
je navdušiti mlade za naravoslovje, uporabo tehnologije v koristne 
namene, želi jim približati znanost, projektni način dela ter sode-
lovalno učenje in skupinsko delo. V programu FLL se ekipe učijo 
skozi to, KAR DELAJO (tekma robotov in raziskovalni projekt) 
in KAKO DELAJO (vrednote FLL).  
Letošnja raziskovalna tema je imela naslov VES SVET JE UČIL-
NICA. Na tekmovanju skupine B je tekmovalo 17 ekip. 
Na naši šoli je v tekmovalni skupini pod mentorstvom učitelja 
Matjaža Lavriha  sodelovalo 16 učencev. Vodja tekmovalne ekipe 
za tekmo z roboti je bil učenec Matej Pevec, ki je že pravi mojster 
v programiranju, vodja raziskovalnega projekta pa učenka Zala 
Predalič.  
V projektni nalogi FLL – VES SVET JE UČILNICA so iskali 
poti za pomoč pri učenju. Izdelali so aplikacijo z imenom CA 
MA APP – Carpinus Magna aplikacija (tako ime ima tudi eki-
pa). Z naloženo aplikacijo si učenci lahko s telefonom ali tablico 
pomagajo pri učenju angleščine. 

Justina Zupančič

FOTO: Ekipa CARPINUS MAGNA OŠ Veliki Gaber na tek-
movanju FLL v Šentjerneju z učiteljem Matjažem Lavrihom
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U-8 NK Trebnje osvojila turnir 
v Brežicah
V soboto, 24. 1. 2015, sta se ekipi selekcije U-8 udeležili močnega 
mednarodnega turnirja v Brežicah. 
Že v predtekmovanju sta dosegali lepe rezultate, vendar se žal 
drugi ni uspelo uvrstiti v četrtfinale. Po razburljivem polfinalu je 
sledila še bolj napeta tekma v finalu med trebanjsko ekipo in fa-
vorizirano ekipo NK Krško. O zmagovalcu turnirja je odločal en 
sam zadetek, ki ga je dosegel v stilu euro gola nadebudni igralec 
Jaka Lobe. Poleg osvojenega ekipnega 1. mesta so prejeli tudi po-
kal za najboljšega strelca turnirja, ki ga je prejel Jakob Pušlar iz 
Grma. Čestitke si zasluži tudi vratar Marcel Krevs iz Grma, ki je 
bil edini vratar ekipe na turnirju s samo enim prejetim zadetkom. 
Naša zmagovalna ekipa je za osvojitev naslova najboljše ekipe pre-
jela tudi nagrado, in sicer brezplačno enodnevno kopanje v Ter-
mah Čatež. 

Skupna ekipa U-11 NK Trebnje 
osvojila odlično 4. mesto
V soboto sta se turnirja v Brežicah udeležili tudi ekipi selekcije 
U-11. Obe sta že v predtekmovanju dosegali lepe rezultate, ven-
dar tudi tokrat je drugi ekipi ponagajala športna sreča. Za preboj 
v polfinale je poskrbela igralka Lara Lobe. Prva ekipa se je v pol-
finalu zelo dobro upirala in vse je kazalo, da se bo uvrstila v finale, 
vendar je to preprečil neodločen rezultat, saj so sledili kazenski 
streli, pri katerih pa ekipa ni imela sreče. Tudi končno 4. mesto je 
odličen rezultat.

U-13 NK Trebnje dosegla 
odličen uspeh
V nedeljo, 25. 1. 2015, pa sta se za odlične rezultate v Brežicah 
borili ekipi selekcije U-13. V predtekmovanju je obema ekipama 
kazalo dobro, vendar se je tudi tokrat uspelo v nadaljnje tekmo-
vanje uvrstiti samo eni. Najbolj razburljiva tekma je bila zagotovo 
četrtfinalna tekma proti močni ekipi NK Mirna. 
Obe ekipi obeh klubov sta si potihoma želeli, da do te tekme ne bi 
prišlo, vsaj do polfinalne ne, vendar je žreb odločil drugače. Tekma 
je bila bolj ali manj izenačena, o uvrstitvi v polfinale so odločali 
kazenski streli, pri katerih so bili bolj uspešni trebanjski nogome-
taši. V polfinalu je bil boj zopet izenačen s poznejšimi zmagovalci 
turnirja, ki so zmagoviti zadetek dali v 35. sekundi pred koncem 
tekme. 
Razočaranje je bilo tako veliko, da je zmanjkalo moči za boj za 
3. mesto in je ekipa tako osvojila nehvaležno 4. mesto, ki pa tudi 
nekaj pomeni v tako močni konkurenci ekip in klubov iz Slovenije 
in tujine.   

Pestro dogajanje v Šentlovrencu
V soboto, 24. 1. 2015, so v Šentlovrencu prisluhnili predavanju 
predsednika Dolenjske sekcije Društva za opazovanje in prouče-
vanje ptic Slovenije g. Gregorju Bernardu. Zatem je vsaka družina 
ob njegovi pomoči in pomoči g. Roberta Rožaja izdelala krmil-
nico za ptice. V okolici Šentlovrenca ptice tako ne bodo lačne, saj 
bo vsaj 20 novih krmilnic redno polnih z njihovo hrano. Zopet 
so združili prijetno s koristnim, kar je v Šentlovrencu postala že 
lepa navada. 
V začetku januarja pa so domači alpinisti za vse ljubitelje gora 
pripravili predavanje o njihovi poti na gori Mönch in Mont Blanc 
v Alpah.  

Irena Dular
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REKREACIJA

12. tradicionalni vino- 
gradniški pohod na  
gorico Lisec
Društvo vinogradnikov »Lisec« Dobrnič je 10. 1. 2015 organizi-
ralo že 12. pohod na gorico Lisec, ki poteka od Male vasi (rojstne 
hiše škofa Friderika Barage) do Lisca. Tokrat se je pohoda udele-
žilo prek 300 pohodnikov, 50 več kot lansko leto.

Ob jutranjem zbiranju smo popili topel čaj, za kar vsako leto po-
skrbi ga. Martina Lah. Po opravljenih formalnostih smo se pričeli 
vzpenjati proti Krušnemu Vrhu. Tam so nas že pričakale vaščanke 
s svojimi dobrotami ter toplimi in drugimi napitki. Po postan-
ku smo nadaljevali pot mimo Babne Gore in se ustavili na ranču 
Skauba domačije Gorc iz Selc. Tudi tu so nas pogostili z napitki 
in obloženimi kruhki. Po krajšem počitku smo nadaljevali in se 
povzpeli na vrh Kozjeka. Šli smo mimo razvalin gradu, se spustili 
v dolino skozi Dolenje Kamenje in nadaljevali pot proti Liscu. 
Pod Liscem so nas na poti k cerkvi pričakali prebivalci Lisca s 
toplimi napitki, kar nas je okrepčalo pred vzponom na vrh Lisca 
(565 m). Na vrhu Lisca smo se lahko vpisali v planinsko knjigo, 
za katero skrbi Kulturno-turistično društvo Dobrnič. Tu smo tudi 
pozvonili z zvoncem in si kaj zaželeli ter na tabli zemljevida Lisca 
prebrali zanimivosti o tej vinogradniški gori. Nato smo se spustili 
proti južnemu delu Lisca med zidanice in vinograde po zagoriški 
poti ter v križišču zavili na dobravško pot, kjer nas je pri zidanici 
družine Gazvoda čakala topla malica in dobra liška kapljica.
V društveni sekciji za turizem in prireditve smo si zadali nalogo, 
da se do naslednjega pohoda spust z vrha Lisca začrta po sever-
nem delu Lisca. Tako si bodo pohodniki lahko ogledali tudi drugi 
del gorice.

Foto: Drago Stopar

Zahvaljujem se vsem, ki ste bili pripravljeni priskočiti na pomoč, 
da je pohod potekal v tako prijetnem vzdušju. 

Tekst: Anica Maraž 

Zimske radosti za vse generacije
V soboto, 7. 2. 2015, dan po »zgodovinskem« sneženju, je Trebnje 
dobilo tekaško stezo in sankališče. Vsi ljubitelji teka na smučeh in 
ostalih zimskih vragolij ste dobrodošli na šolskem igrišču v Treb-
njem. Zaradi osvetljenosti igrišča bo tek možen tudi v večernih in 
nočnih urah.

Pobudnik in organizator projekta je KS Trebnje, ki obljublja pe-
stro in zabavno dogajanje po vzoru velikih avstrijskih smučišč. 
»Neverjetno, koliko ljudi si v današnjem času ne more privoščiti 
zimskih počitnic. Rad bi, da se ljudje kljub vsemu zabavajo, zato 
se bomo potrudili, da bomo naredili ta februarski čas, ki nam ga 
je narava tako lepo obarvala, čim bolj pester,« pravi Dejan Smuk, 
predsednik KS Trebnje. 

Na prizorišču že stoji mobilna hišica, organizatorji pa razmišlja-
jo o vsakodnevnih veselih uricah, ko bi si bilo možno sposodi-
ti opremo za tek na smučeh, se pogreti s toplimi napitki in kaj 
prigrizniti. 14. 2., na valentinovo in prvi dan zimskih počitnic, pa 
bo verjetno potekal športni dan, ko naj bi bili za vse, ki so željni 
novih športnih veščin, na voljo tekaški vaditelji, ki bi delili svoje 
znanje. Zaradi zaključka redakcije nismo mogli dobiti končnega 
programa.

Organizatorji bodo progo sicer urejali, vseeno pa naprošajo obi-
skovalce igrišča in ostale pešce, naj ne hodijo po urejeni stezi in 
naj za prehod igrišča uporabljajo površine izven urejene proge.

Da pa ne bo pestro samo v Trebnjem, ampak tudi v bližnji okolici, 
je poskrbelo Mladinsko društvo Ponikve. Člani društva so na Po-
nikvah, v neposredni bližini izvoza za Dečjo vas, uredili približno 
700 m dolgo tekaško stezo, na katero so vabljeni vsi ljubitelji teka 
na smučeh, tako začetniki kot profesionalci. Proga je pripravljena 
za prosti in drsalni slog. Obisk proge je brezplačen, zbirajo pa pro-
stovoljne prispevke za urejanje proge. Člani Mladinskega društva 
Ponikve so pomagali urediti tudi progo v Trebnjem, za kar sem 
jim KS Trebnje iskreno zahvaljuje.

Mateja Kozlevčar
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KMETIJSTVO

Otvoritev ekološke kmetije 
Kukenberger 
V soboto, 17. 1. 2015, je v dopoldanskih urah potekala otvoritev in 
predstavitev ekološke kmetije Kukenberger na Ponikvah pri Treb-
njem. Dogodka se je udeležilo prek sto obiskovalcev, kar dokazuje, 
da se čedalje bolj zavedamo pomena zdrave domače hrane. Novi 
mladi gospodar g. Toni Kukenberger, ki na kmetiji predstavlja že 
tretjo generacijo, je vsem obiskovalcem obširno predstavil delo-
vanje ekološke kmetije. Dogodku so dali veljavo ugledni gostje, 
ki jih ni bilo malo. Tako je vse prisotne najprej nagovoril župan 
Občine Trebnje g. Alojzij Kastelic, nato pa še predsednik Kmetij-
sko-gozdarske zbornice Slovenije g. Cvetko Zupančič in direktor 
Kmetijsko-gozdarske zadruge Novo mesto g. Jože Simončič. V 
nadaljevanju je mladi gospodar kmetije predstavil namestitev ži-
vali v novem hlevu, ki jim  omogoča kar se da ugodno bivanje. 
Kmetija je usmerjena v ekološko pridelavo mleka, ki ga predelajo 
v mlečne izdelke, ki jih zainteresirani kupci lahko kupijo v Kme-
tijski zadrugi Trebnje, v Tuševi franšizi Market Maja Novo mesto 
ali pri njih doma na Ponikvah v prodajalni Mlečni raj. G. Toni 
Kukenberger se je na koncu zahvalil vsem, ki so sodelovali pri 
otvoritvi novega hleva ali pomagali pri preusmeritvi v ekološko 
kmetovanje, predvsem pa svoji družini, ki mu je stala ob strani. 

Za vse udeležence so poleg ogleda kmetije pripravili tudi mlečne 
prigrizke in kapljico rujnega. Ker se je v minulih dneh mlademu 
gospodarju kmetije rodil prvi potomec David, se v prihodnosti za 
četrto generacijo družine Kukenberger ni bati.

Tekst in foto: Leon Lobe

Občni zbor Govedorejskega 
društva Trebnje
Člani Govedorejskega društva Trebnje so se zbrali v soboto, 31. 1. 
2015, v Galaksiji na rednem občnem zboru društva. 
Seznanili so se z realizacijo plana za leto 2014 in sprejeli program 
dela za leto 2015.

Ga. Ana Moder iz trebanjske izpostave KGZ NM jim je predsta-
vila novosti pri neposrednih plačilih za leto 2015, proizvodni pro-
gram podjetja Agrossat pa je predstavil g. Andrej Vencelj.

Članom so predstavili svoje poglede na razvoj kmetijstva tudi po-
vabljeni gostje, in sicer: g. Cveto Zupančič, predsednik KGZS, g. 
Jože Simončič, direktor KGZ Novo mesto, Andrej Kastelic, vodja 
Oddelka za kmetijsko svetovanje KGZ NM, g. Ludvik Jerman, 
direktor KZ Trebnje, in ga. Ana Moder, vodja trebanjske izposta-
ve KGZ NM.
Priznanje za rejske uspehe so podelili rejcema Alojziju Kužniku 
in Stanku Jaki.
   UO GD Trebnje

Društvo podeželskih žena Tavžentroža in 
Kmetijsko-gozdarski zavod Novo mesto vas vabita na

4. DRUŠTVENO RAZSTAVO KRUHA
IZ RAZLIČNIH VRST ŽITA.

Četudi kruh ni najstarejša slovenska jed, je del našega vsakda-
na ter hkrati del naše kulturne dediščine. V Društvu podeželskih 
žena Tavžentroža se skupaj s KGZ Novo mesto trudimo, da bi bil 
kruh ponovno tako cenjen, kot je bil nekoč.

Vabimo vas, da si ogledate razstavo ocenjenega kruha in okusite 
dobrote »mojstric« peke kruha 

v soboto, 21. februarja 2015, od 13.00 do 19.00
v prostorih Galaksije v Trebnjem.

Podelitev priznanj bo potekala 
v soboto, 21. februarja 2015, ob 19.00.

Lepo vabljeni!
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Kako so se igrali včasih

Otroška igra se je v zadnjih desetletjih precej spremenila. Igra se 
je z dvorišč preselila v otroške sobe. Včasih so bili otroci ob igri 
srečni, ne glede na material, ki so ga imeli pred seboj. Igrali so se 
s fižolčki, gumbi, kamenčki, storži, igrali so se več gibalnih iger, 
današnji otroci pa imajo več kupljenih igrač, dvorišča samevajo. In 
danes so otroci vse bolj zahtevni, pri igri bolj osamljeni, stiki med 
prijatelji pa celo vse bolj virtualni.

In kako igra sprosti in poveže, preseže starostne in druge razlike, 
smo otroci in strokovne delavke skupin Zajčki in Kužki doživeli 
v četrtek, 22. 1. 2015. Naše dopoldanske delavnice, ki smo jih po-
imenovali »Kako so se igrali včasih?«, je popestril obisk babic in 
dedkov iz našega kraja. Babica Štefka Gliha nam je pripovedovala 
o igrah in življenju nekoč, skupaj smo zapeli nekaj ljudskih pesmi, 
potem pa smo se družili v različnih delavnicah, kjer sta se z nami 
družila še babica Marija Žefran in dedek Darko Praznik. Babica 
Štefka je z otroki izdelovala punčke iz cunj, prav take, kot so jih 
izdelovali včasih. In ko je med ustvarjanjem nastala tudi žoga iz 
cunj, so jo otroci takoj z navdušenjem upo-
rabili. Babica Marija se je z otroki igrala 
stare namizne igre: preizkusili so se v igrah 
človek ne jezi se in špana. S pomočjo ded-
ka Darka, očka Aleša Rozmana in našega 
hišnika Rajka pa so nastajale lesene ume-
tnine: gugalna konjička in enostavna vo-
zila iz lesa, ki jih bodo otroci uporabljali 
pri igri v vrtcu. Strokovne delavke smo za 
otroke pripravile še igro zadevanja s fračo, 
se z njimi igrale in jim pomagale pri izde-
lovanju igrač.

Strokovne delavke vrtca se zahvaljujemo 
vsem, ki ste pripomogli, da smo s to iz-
kušnjo postali bogatejši in da smo srečanje 
zaključili dobre volje, nasmejani do ušes: 
babici Štefki, babici Mariji, dedku Darku, 
očku Alešu, hišniku Rajku in očku Tone-
tu Kastelicu iz Loga, ki nam je brezplačno 
pripravil material za izdelavo lesenih vozil.

Tanja Novak, 
Vrtec Sončnica pri OŠ Veliki Gaber

VRTEC

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

vabi k vpisu predšolskih otrok za šolsko leto 
2015/2016. 

 
Vpis bo potekal od 1. 4. do 10. 4. 2015. 

V sredo, 1. 4. 2014, bo potekal od 9.00 do 17.00, v 
četrtek, 2. 4. 2014, od 8.30 do 16.30, ostale dneve od 

7.30 do 15.30 v prostorih svetovalne službe, Režunova 
ulica 8, 8210 Trebnje. 

 
 
V času od 1. 4. do 10. 4. 2014 se nam lahko pridružite na 
dnevih odprtih vrat v vseh enotah našega vrtca od 9.00 

do 11.00. 
 
 
Vlogo za sprejem otroka dobite pri svetovalni delavki in na naši spletni 
strani: www.vrtec-trebnje.si. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vabi k vpisu predšolskih otrok 
za šolsko leto 2015/2016. 

 
Vpis bo potekal od 1. 4. do 10. 4. 2015. 

 
Vlogo za sprejem otroka v vrtec najdete 

na spletni strani vrtca ali jo dobite pri vodji vrtca. 
Ne pozabite vloge dopolniti z vsemi potrebnimi 

dokazili. 
 

Oddate jo lahko po pošti ali jo prinesete osebno v 
vrtec ali tajništvo OŠ Veliki Gaber 

med 7.00 in 15.00. 
 

V petek, 3. 4. 2015, se nam lahko pridružite na 
dnevu odprtih vrat 

v obeh enotah našega vrtca od 9.00 do 11.00. 
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PLES / MODA

Plesni večer v Trebnjem
Plesni center Dolenjske je tako, kot je že v navadi, ob zaključku 
plesnega ciklusa organiziral plesni večer za vse plesne navdušence. 
Na Zimskem plesu je v petek, 23. 1. 2015, v restavraciji Galaksija 
v Trebnjem sukalo pete okoli 130 plesalk in plesalcev.

Foto: Damjan Cvetan

Za kakovostno plesno glasbo v živo je poskrbel duo Party Jam, 
za pester program med plesnimi odmori pa plesna para David 
Šegula in Lea Bizovičar ter Matevž Drenovec in Alenka Štrucelj, 
orientalske plesalke pod vodstvom Laure Štine ter nedeljska sku-
pina Plesnega centra Dolenjske z Radetzkym Marchem. 
 
Vrhunec večera je bila polnočna svečana Jenkova četvorka, ki jo je 
vodil plesni učitelj Gregor Vovk, najbolj vztrajni pa so se sukali v 
ritmih standardnih in latinsko-ameriških plesov še dolgo v noč.

Mateja Kozlevčar

Mladostna kreativnost: 
»Dada Fashion for young«
V soboto, 10. 1. 2015, se je v trebanjskem mladinskem centru z 
modno razstavo in revijo predstavila Bernarda Gabrijel. Bernarda 
oz. Dada, kot jo kličejo domači, že nekaj let ustvarja pod lastno 
blagovno znamko Dada Fashion.

Čeprav je bil za mlado Trebanjko to prvi tovrstni dogodek, je s 
svojo pomladno-poletno kolekcijo 2015 že postavila visoka me-
rila. Manekenke Veronika Gabrijel, Polona Lindič, Maruša No-
vak in Maša Rački so se na modni reviji sprehodile v dvanajstih 
oblačilih, in sicer v treh sklopih: prvi sklop se je imenoval modra 
kombinacija za poletne zabave, drugi spomladanska kolekcija za 
vsak dan ter tretji kombinacija glamurja. Dogodek so omogočili 
KUI, TREMS in KŠOT. Za povezovalni program je s svojimi ko-
mičnimi vložki poskrbel P.L.I.N.-ovec Aljaž Mlakar, za glasbeno 
sprostitev pa sta bila zadolžena ansambel Petka in Špela Koščak.
Bernarda, sicer dijakinja 4. letnika gimnazije v Ivančni Gorici, je 
svoj čut za modo prvič izrazila že kot majhna deklica, ko si je 
začela sama izbirati, kaj bo oblekla, in pri tem ni popuščala. Svo-
jo nadarjenost je začela razvijati s predelovanjem starih babičinih 
oblačil, kaj kmalu pa se je odločila preizkusiti tudi v samostoj-
ni izdelavi oblačil. Ideje za svoje obleke je črpala iz nadaljevanke 
Opravljivka. Trenutno je naredila okoli trideset oblačil, kar pa je, 
kot pravi, šele začetek. Ker želi svoje znanje nadgrajevati, se name-
rava po končani gimnaziji vpisati na študij modnega oblikovanja.
Bernarda ima pri svojih rosnih letih vse, kar je potrebno za uspeh: 
talent, močno željo in predanost. Tako je zgolj vprašanje časa, kdaj 
bo prišel trenutek, ko se ji bodo vrata v svet mode na široko odprla.

Eva Lavrih
Foto: Miha Götz

David Šegula in Lea Bizovičar
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IZOBRAŽEVANJE

Kulturna prireditev Univerze za 
tretje življenjsko obdobje
Univerza za tretje življenjsko obdobje, ki deluje v okviru CIK-a 
Trebnje, je v torek, 3. februarja 2015, organizirala kulturno pri-
reditev v počastitev slovenskega kulturnega praznika. Vodil jo je 
prof. Jože Zupan. Osrednji del prireditve je zavzemal pogovor z 
dr. Janezom Gabrijelčičem iz Novega mesta, idejnim vodjem in 
ustanoviteljem Rastoče knjige v Trebnjem.

Dr. Gabrijelčič je v zanimivem in prijetnem pogovoru izposta-
vil, kako lahko premagujemo težave v sodobnem času. Glavni cilj 
vsakogar mora biti težnja k odličnosti, da v bivanju dosežemo pre-
sežke, kajti samo kakovost ni dovolj.  Poudaril je, da bo Slovenija 
uspešna, ko bo dala svetu nekaj svojega in se ne bo samo podrejala 
drugim.
Življenjsko delo dr. Gabrijelčiča je Rastoča knjiga, katere stalna 
razstava se nahaja v Trebnjem že od leta 2003. 
Pogovor je vse udeležence prireditve spodbudil k pozitivnemu 
razmišljanju, da nikoli ne smemo izgubiti upanja v boljšo priho-
dnost.

Marija Mežnaršič

Uspešno z nami do vašega cilja
Na Centru za izobraževanje in kulturo (CIK) Trebnje tre-
nutno zaključujemo usposabljanje za pridobitev nacionalne 
poklicne kvalifikacije (NPK) socialni oskrbovalec na domu. 
Ker se zavedamo pomena praktičnega izobraževanja, že več 
let sodelujemo z Domom starejših občanov Trebnje, kjer naši 
udeleženci v okviru praktičnega dela pridobivajo konkretna 
znanja in spretnosti za poklicno usposobljenost. Udeleženka 
Anita Jazbec je povedala: »Trudila sem se, da bi v tem času 
zaznala vsako malenkost, ki bi mi prišla prav pri opravljanju 
dela kot socialne oskrbovalke na domu. Delo oskrbovalke zajema 
veliko podrobnosti, kot so zaznavanje potreb oskrbovancev/oskr-
bovank, vsakodnevnih opravil, ki jih ne zmorejo več opravljati 
(nakupovanje, pospravljanje, skrb za osebno higieno, ogrevanje 
prostora – kurjenje ognjišča, čiščenje ...). Gre za razgibano delo 
z veliko mero potrpežljivosti, prijaznosti ...« Z opazovanjem in 
sodelovanjem tako udeleženci povezujejo pridobljeno teore-
tično znanje in praktično delo.
Glede na povpraševanje v lokalnem okolju pripravljamo 
usposabljanje za pridobitev NPK varuh predšolskih otrok ter 
pomočnik kuharja. Slednji se začne 4. marca 2015. Pestrost 
programov CIK-a Trebnje se kaže tudi v izvajanju številnih 
tečajev in usposabljanj, kot so tečaji tujih jezikov – nemščina 
in angleščina, slovenščina za tujce, računalništvo, knjigovod-
ska dela ter tečaji za prosti čas: klekljanje, kvačkanje, šivanje. 
Vabljeni k vpisu v spomladanski semester. 

Utrinek s praktičnega usposabljanja, foto: H. S.

Več informacij o izobraževalni ponudbi CIK-a Trebnje lahko 
dobite na informativnem dnevu, ki bo 12. 2. 2015 ob 16.30. 
Pobrskate pa lahko tudi na www.ciktrebnje.si oz. pokličete 
vsak delovni dan na tel. št. 07 34 82 100.

Kristina Jerič in Martina Podlesnik, CIK Trebnje

Uspešno leto 2014 v dnevnem 
centru za romske otroke KHER 
ŠU BEŠI
Aprila 2014 smo praznovali 5 let delovanja dnevnega centra v 
romskem naselju Vejar. Za nami je zelo veliko vloženega truda in 
oranja ledine, lepih stikov, prepirov in postavljanja meja ter mali 
milijon opravljenih domačih nalog. Maja 2014 smo pridobili nove 
prostore, za kar se iz srca zahvaljujemo Občini Trebnje, ki jih je v 
celoti financirala. Zdaj imamo toaletne prostore in tekočo vodo, 
česar prej nismo imeli, tako da lahko otroke učimo higiene, skrbi 
za zdravje zob in čistočo.

Uspešno smo pridobili strokovno verifikacijo programa na So-
cialni zbornici Slovenije, kar pomeni, da so potrdili, da je center 
sposoben opravljati socialnovarstveni program v daljšem časov-
nem obdobju. S tem mu je hkrati omogočen vstop v javno mrežo 
socialnovarstvenih programov. 

Program financirata MDDSZ in Občina Trebnje.

Zelo veseli bomo vsakega novega prostovoljca, ki bi želel romskim 
otrokom pomagati do šolskih in socialnih uspehov. V naselju smo 
vsak dan od 12. do 17. ure (telefonska številka: 031/770-979).

Nataša Krese, univ. soc. del., 
vodja dnevnega centra Kher šu beši
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ČLANI KOMISIJ / ODBOROV

DELOVNA TELESA OBČINSKEGA SVETA  
OBČINE TREBNJE

Mandatno obdobje 2014–2018    

V skladu z določbami Statuta Občine Trebnje so člani Občinskega sveta Občine 
Trebnje imenovali člane odborov in komisij. 
Na prvi redni konstitutivni seji, ki je potekala 12. 11. 2014, so bili tako imenovani 
člani Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 

Na 2. redni seji Občinskega sveta Občine Trebnje, ki je potekala 17. 12. 2014, pa 
so bili imenovani še predsedniki in člani delovnih teles.

Zap. št. Ime in priimek Funkcija Predlagatelj
1. Miran Candellari predsednik Županova lista naprej
2. Štefanija Gliha članica NSi
3. Gregor Kaplan član DSD
4. Franci Kepa član SDS
5. dr. Jože Korbar član SLS
6. Rok Saje član SMC
7. Špela Smuk članica Drot

1. Komisija za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo
Zap. št. Ime in priimek Funkcija Predlagatelj

1. Mateja Povhe predsednica Drot
2. Milan Dragan član Županova lista
3. Rok Saje član SMC
4. Matija Miklič član SLS
5 Mirko Gliha član DeSUS

2. Odbor za proračun in finance
Zap. št. Ime in priimek Funkcija Predlagatelj

1. dr. Jože Korbar predsednik SLS
2. Mija Benedičič članica Drot
3. Franci Ostanek član SDS
4. Branko Longar član NSi
5 Andrej Jevnikar član Županova lista

3. Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo
Zap. št. Ime in priimek Funkcija Predlagatelj

1. Franci Kepa predsednik SDS
2. Gregor Kaplan član DSD
3. Milan Dragan član Županova lista
4. Janez Zakrajšek član Drot
5. Marjan Peter Pavlin član NSi
6. Silvester Prpar član SLS
7. Jože Trlep član Drot

4. Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo
Zap. št. Ime in priimek Funkcija Predlagatelj

1. Špela Smuk predsednica Drot
2. Brigita Murn članica NSi
3. Nino Zajc član SD
4. Miran Candellari član Županova lista
5. Danijel Ocepek član DSD
6. Branko Veselič član SMC
7. Marjana Kužnik članica SLS

5. Nadzorni odbor Občine Trebnje
Zap. št. Ime in priimek Funkcija Predlagatelj

1. Blaž Pavlin* predsednik NSi
2. mag. Jože Dimnik* podpredsednik SD
3. Jože Hribar član Drot
4. Boštjan Koncilja član SDS
5 mag. Igor Teršar član SMC

*Funkciji predsednika in podpredsednika sta bili potrjeni 14. 1. 2015 na 1. seji NO.

6. Uredniški svet Glasila občanov
Zap. št. Ime in priimek Funkcija Predlagatelj

1. Ivanka Višček* urednica NSi 
2. Leon Lobe član SLS
3. Darinka Krevs članica SMC
4. Zdenka Candellari članica Županova lista
5. Bogdana Brilj članica SDS
6. Mateja Kozlevčar članica Drot
7. Franc Brane Praznik član DSD
8. Marija Mežnaršič članica SD
9. Mirko Gliha član DeSUS

10. Vida Hočevar članica preds. romske 
skupnosti

11. Mateja Zupančič članica Občinska uprava 
Občine Trebnje

* Imenovana 4. 2. 2015 na 3. seji Občinskega sveta Občine Trebnje. 

7. Komisija za podelitev priznanj
Zap. št. Ime in priimek Funkcija Predlagatelj

1. Vida Šušteršič predsednica SMC
2. Marija Zupančič članica Drot
3. Mirko Gliha član DeSUS
4. Miran Candellari član Županova lista
5. Darko Špelič član SDS
6. Silva Kastelic članica SD
7. Alojzij Fortuna član Drot

8. Komisija za mladinska vprašanja
Zap. št. Ime in priimek Funkcija Predlagatelj

1. Andrej Šeligo* predsednik Trems 
2. Nino Zajc član SD
3. Gregor Lindič član Trems
4. Matej Novak član Trems
5. Janez Zakrajšek član Drot
6. Alojz Špec član SLS

7. Klavdija Tahan članica Občinska uprava 
Občine Trebnje

* Funkcija predsednika je bila potrjena 28. 1. 2015 na 1. seji Komisije za mladinska 
vprašanja.

Občinska uprava Občine Trebnje

Koliko oddelkov v vrtcu bomo potrebovali?
 
Vedno ena in ista pesem. Nič načrtovanja, gluha ušesa, starši pa od 
občine do vrtca in nazaj. Kot da ne bi vedeli, koliko otrok približno 
bo potrebovalo varstvo v vrtcu. Le-to lahko napovemo, dokazano in 
preverjeno, a na žalost ne v naših krajih. Zato spet gasimo požar.
Statistične napovedi so bile dane Svetu Vrtca Mavrica Trebnje že 
davno in kaže, da bo potrebno zelo na hitro odpreti oddelek ali dva 
v Šentlovrencu, enega tudi v Dobrniču ter še enega v Trebnjem, če 
se bo vse zlilo v prošnje za vpis. Tako bi lahko imel Vrtec Mavrica 
Trebnje kmalu 35 oddelkov. A dokler pristojni vseh prispelih prošenj 
ne preštejejo, pustimo štorkljam še naprej opravljati delo, kajti prileta 
večje jate Občina Trebnje lani očitno ni zaznala.

OO DSD Trebnje

PRODAM otroško posteljico, jogi 60 x 120 (nov), 
lupinico, stolček za hranjenje, voziček – košara in 
športni del. Vse je zelo dobro ohranjeno, cena po 
dogovoru. 

Alenka,  mobitel 041 599 708
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POLITIČNE STRANKE

Pogled na proračun

Želimo, da je proračun sprejet čim prej, 
da je naravnan razvojno in v korist ob-
čanov. To pomeni, da se izvajajo tiste investicije, ki imajo 
večkratni učinek, ustvarjajo nova delovna mesta in vplivajo 
na dodatno potrošnjo obiskovalcev Trebnjega. Pomembne so 
investicije v kakovost življenja v Trebnjem, vendar te hkrati 
ne smejo obremeniti proračuna v tolikšni meri, da bodočega 
razvoja ne bo ali bo upočasnjen. Žal je SD v tem mandatu 
prešibak, da bi mogel samostojno predlagati konkretne re-
šitve, bo pa to naše stališče vodilo pri podpori projektov, ne 
glede na to, kdo jih bo predlagal.

Vstali smo od mrtvih
Stranka DeSUS se pobira s pogorišča, ki je nastalo z odhodom 
g. Žnidaršiča na samostojno politično pot. To, da smo kljub 
temu dobili sedež v OS, je za nas zmaga in velika spodbuda. 
Že podatek, da smo dobili skoraj petkrat več glasov, kot ima-
mo trenutno članov, pove, da ljudje zaupajo DeSUS-u. Takoj 
smo resno pristopili k delu. Na željo Civilne iniciative Šentlo-
vrenc smo se udeležili sestanka glede problematike postavitve 
baznih postaj. Pripravljeni smo na sodelovanje z vsemi, ki de-
lujejo v dobrobit občanov. Za pobude in predloge ter sodelo-
vanje smo dosegljivi tudi na elektronskem naslovu glihatrans@
siol.net.

Sveti Valentin prinese ključe od korenin
V letošnjem letu se bomo trudili Kmečko in rokodelsko tržnico 
v Trebnjem obogatiti in popestriti, in sicer z novo in razširjeno 
ponudbo domačih dobrot ter dodatnimi vsebinami. Vsaj enkrat 
mesečno bomo pripravili tematski dan. V februarju bo to valenti-
nov sejem, posvečen prebujajoči se naravi in ljubezni.  
Poznan je namreč pregovor, da sv. Valentin, prvi pomladni svetnik, 
prinese ključ do korenin, zato se po starem kmečkem koledarju na 
ta dan začne prvo delo v vinogradih in na vrtovih. Valentinovo je 
v slovenskem ljudskem izročilu dan, ko se začne prebujati narava. 
Sv. Valentin pa je tudi, kot je vsem znano, zavetnik zaljubljencev.
Zato, kot vsako soboto, lepo vabljeni tudi 14. 2. na Kmečko in 
rokodelsko tržnico v mestni park, kjer boste lahko izbrali najlepše 
in najslajše darilo za svojega valentinčka – darilo s sporočilom 
našega podeželja, narave in ljubezni.  

Prvo srečanje predsed-
nika SLS s predsedniki 
občinskih, mestnih in 
regionalnih odborov

V Trebnjem je 29. 1. 2015 potekalo prvo srečanje predsednika SLS mag. Mar-
ka Zidanška s predsedniki občinskih, mestnih in regionalnih odborov SLS.
Predsednik SLS je v izjavi za medije izpostavil, da je poglaviten namen srečanj 
s predsedniki občinskih, mestnih in regionalnih odborov vzpostavitev bolj-
šega notranjega dialoga v stranki, zastavljanje ciljev in poti za naprej, pa tudi 
analiza rezultatov dosedanjega dela stranke v lokalnih okoljih. »Zadali smo 
si usmeritev, da smo moderna, široko odprta desnosredinska stranka s pro-
gramom, ki nagovarja najširši krog,« je dejal o ciljih novega vodstva stranke.
V OO SLS Trebnje smo ponosni, da je bilo prvo srečanje organizirano prav v 
Trebnjem. Dober volilni rezultat nam je uspelo oplemenititi z nekaterimi pro-
jekti, ki smo jih skupaj s podžupanom podpirali tudi v prejšnjem mandatu. V 
tem mandatu smo postali druga najmočnejša stranka v občinskem svetu, tako 
da imamo kar nekaj dobrih izhodišč, da bomo lahko naše volilne obljube tudi 
izpolnili v čim večji meri, pri čemer računamo tudi na sodelovanje z ostalimi 
strankami.

OO SLS Trebnje

        Samočistilne naprave

Na občinski seji v mesecu decembru smo odprli vprašanje 
subvencioniranja manjših samočistilnih naprav na obmo-
čjih, kjer se ni možno priključiti na večje čistilne sisteme. Ta 
problematika je poznana že nekaj let, saj je dala Slovenija 
zavezo EU, da bo zgradila velike čistilne naprave do konca 
l. 2015, manjše individualne pa do konca l. 2017. Mnogo 
občin po državi nudi te subvencije že nekaj let v različnih 
odstotkih, nekatere tudi do dveh tretjin vrednosti naprave 
(cca 1000 EUR). Upamo, da občani zaradi nevednosti ne 
bodo plačevali kazni in da se bo našel denar v bodočem 
proračunu tudi za ta namen.

OO SDS Trebnje

Člani in članice Občinskega sveta Občine Trebnje so na 3. redni 
seji potrdili predlog za odprtje 31. oddelka Vrtca Mavrica. OO 
NSi Trebnje predlog podpira, saj bo v preurejenih prostorih nek-
danje menze s 1. marcem dobilo varstvo še 14 otrok, zaposlitev pa 
vzgojiteljica in pomočnica. Podpiramo tudi sprejetje dokumenta 
identifikacije projekta (DIP) za gradnjo mrliške vežice v Selih pri 
Šumberku, saj bo tako še zadnja krajevna skupnost v občini dobila 
mrliško vežico. Poudariti moramo, da je OO NSi že pred leti na 
pobudo občanov izpostavil, da je potrebno zagotoviti proračunska 
sredstva za ta namen. 
OO NSi pa odločno nasprotuje županovemu predlogu, da bi se 
povečala cena nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč.

OO NSi Trebnje
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NEKROLOG

Nekrolog
Ob koncu lanskega leta se je v 74. letu starosti tiho poslovila Slav-
ka Kafrle. Bila je skoraj 20 let tajnica in blagajničarka Društva 
upokojencev Trebnje.

Njena smrt je globoko pretresla vse, ki smo jo poznali kot prijate-
ljico, sosedo in znanko z Maistrove ulice v Trebnjem. Najbolj pa 
je, poleg domačih, njen nenadni odhod prizadel člane DU Treb-
nje, saj smo povsem onemeli in se tiho spraševali, kako naprej.

Slavka, rojena Strmec, je svoja otroška leta preživela v vasi Vrho-
vec pri Dobrniču. Osnovno šolo je obiskovala v Dobrniču, šolanje 
nadaljevala v Novem mestu, pozneje pa se je izpopolnjevala v fi-
nančnem poslovanju še ob delu.
Ko je spoznala moža, sta v Trebnjem zgradila hišo in ustvarila 
topel dom za hčerko in sina. A otroka sta odrasla, si ustvarila dru-
žino in se odselila. Vnuki so prihajali k babici in dedku, oba sta se 
razdajala, povečana družina pa je živela srečno in delavno, dokler 
ni Slavko prizadela bolezen srčno-žilnega sistema. Ta je zelo ne-
varna, a po prvem posegu v ožilje je znova zaživela.
Ko se je upokojila kot finančna delavka Lekarne Novo mesto, je 
našla veliko veselja v delu na domačem vrtu, na moževem domu v 
Mirni Peči ter v obdelavi vinograda v Gradišču ob prijetni družbi 
prijateljev in znancev.

Kmalu po upokojitvi sem jo srečala na cesti in jo povprašala, če 
bi hotela prevzeti finance v DU Trebnje. Ni se branila, saj je delo 
finančnice opravljala z veliko vnemo in potrpežljivostjo še kot 
uslužbenka. Tako je povedala njena sodelavka, gospa Brajerjeva, 
tudi naša članica. 
S pošteno, marljivo in vsestransko nadarjeno delavko je društvo 
veliko pridobilo. Vsak predsednik društva, ki je delal z njo, je bil 
zadovoljen. Zaradi varčnosti in preračunljivosti je znala z majhni-
mi dohodki dobro krmariti tudi v najtežjih časih. Rada je sodelo-
vala s člani društva, zato se je redno udeleževala izletov, letovanj v 
Izoli, letnih srečanj, martinovanj in drugih akcij DU.
Pri organizaciji in vodenju izletov sta se odlično ujela z gospodom 
Kukmanom ter vsak izlet izpeljala v zadovoljstvo udeležencev in 
sebe.

Ob poslovilnem govoru je gospod Kukman poudaril, da je bila 
Slavka oseba, ki je znala ljudi navdušiti, povezovati in nasmejati, 
zato smo jo imeli radi in tako bomo ohranili v spominu.
Njeno humano delo ni ostalo skrito tudi širšemu prostoru, saj je 
za svoje nesebično razdajanje ob 60-letnici DU Trebnje (l. 2012) 
prejela od Zveze društev upokojencev Slovenije (ZDUS) veliko 
plaketo, to je priznanje, ki veliko pove o njenem delu v korist os-
tarelim in pomoči potrebnim.

Kogar imamo radi, nikoli ne umre, le neskončno daleč, daleč je. 
 

Ivanka Lazar, DU Trebnje

Pevski seminar
V soboto, 31. januarja 
2015, smo na Glasbeni šoli 
Trebnje na pobudo rav-
nateljice Tatjane Mihelčič 
Gregorčič in profesorice 
petja Barbare Lotrič prip-
ravili celodnevni pevski 
seminar za učence petja 
glasbenih šol Dolenjske, 
Bele krajine in Posavja. 
Seminar je vodila priznana 
pevska pedagoginja in pro-
fesorica na Konservatoriju 
za glasbo in balet Ljublja-
na, Tatjane Vasle.
Zaradi velikega števila 
udeležencev seminarja je 
bila dvorana Glasbene šole Trebnje na Golievem trgu 4 cel dan 
nabito polna. Preko 40 pasivnim udeležencem seminarja se je 
pridružilo tudi 7 pevskih pedagogov in 14 aktivnih udeležencev.
Po uvodnih besedah ravnateljice Tatjane Mihelčič Gregorčič se je 
seminar začel s krajšim predavanjem o razsežnostih petja, pravil-
nem dihanju in o poučevanju petja. Sledile so individualne učne 
ure z aktivnimi udeleženci seminarja. Vsak izmed učencev je za-
pel pripravljeno skladbo, ki jo je nato ob pomoči predavateljice 
tehnično in interpretacijsko tudi izpopolnil. Pri klavirju je učence 
spremljala prof. Taja Levstik, učiteljica Glasbene šole Trebnje.
Občinstvo je seminar, ki se je končal v poznih popoldanskih urah, 
spremljalo z velikim navdušenjem in zanimanjem. Delovni dan 
smo zaključili z željo po vnovičnem srečanju na podobnih delav-
nicah, ki še dodatno pripomorejo k ustvarjalni vnemi in zavzetosti 
tako učencev kot učiteljev. 

Barbara Lotrič

KORK Veliki Gaber  vas vabi na 
brezplačno predavanje o Aloji - 
aloe arborescens 

Zaradi precejšnjega zanimanja po predavanju o aloji arborescens in 
starodavnem pripravkuvas vabimo na delavnico, ki jo bomo ime-
li v stavbi KS Veliki Gaber, v PETEK, 27. februarja 2015 ob 17.  
uri. Predaval bo Matija Šega, poznavalec aloje arborescens  in avtor 
knjige Zamolčana skrivnost aloje arborescens
Kaj boste izvedeli na brezplačni delavnici?
• Prejeli boste krajše gradivo z opisom in uporabnimi 
 informacijami o aloji arborescens.
• Predstavili bomo rastlino in njene čudovite lastnosti.
• Ogledali si boste rastlino, najbolj pogumni boste imeli 
 možnost poizkusiti surov list te zdravilne rastline.
• Prikazan bo celoten postopek izdelave pripravka po 
 receptu Romana Zaga.
• Če boste želeli, boste pripravek lahko poizkusili.
• Prikaz ostalih izdelkov iz aloje arborescens.
Delavnica bo predvidoma trajala eno uro. Glavni namen brezplačne 
delavnice je predstaviti uporabne informacije o tej čudežni rastlini.

Vljudno vabljeni!
KORK VELIKI GABER

VABILO

KS Trebnje ob dnevu žena vabi 7. 3. 2015 ob 19. uri v Kul-
turni dom Trebnje na koncert skupine Ingenium Ensemble. 
Vabljeni!          

KS Trebnje
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ZAHVALE

Ni res, da je odšel – nikoli ne bo!                                                                                
Ujet v naša srca                                                                     
z najlepšimi spomini                                                         
bo vsak naš korak 
spremljal v tišini.                                                                                                                                         

ZAHVALA

V 36. letu starosti nas je zapustil 
GREGOR HOČEVAR iz Velikega Gabra 34.

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem, ki ste se v tako velikem številu 
poslovili od njega, nam izrekli ustno ali pisno sožalje, darovali za svete 
maše, cvetje, sveče ali denarno pomoč. Hvala vsem, ki ste nam v težkih 
trenutkih tudi kakor koli drugače pomagali.
Še posebej se zahvaljujemo sodelavcem Iskre, d. d., iz Šentvida pri 
Stični. Iskrena zahvala govornikoma Luciji Marolt in Jožetu Rusu.
Zahvaljujemo se g. župniku, pevcem in pogrebni službi Novak za lep 
obred. Še enkrat hvala vsem, ki ste ga imeli radi in ga boste ohranili v 
lepem spominu.

Vsi njegovi

Rad si delal, rad živel 
in vse nas rad imel.
Zdaj, ko tebe več med nami ni, 
pogrešali te bomo prav vsi.

Mnogo prezgodaj nas je v 67. letu starosti po težki 
bolezni zapustil zgleden mož, oče, brat, stric, tast 
in ata DRAGO GABRIJEL iz Ulice herojev 7, 
Trebnje.

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo osebju ZD Trebnje in SB Novo mesto, ki 
ste mu pomagali pri lajšanju bolezni.
Zahvaljujemo se tudi delavcem Komunale, pogrebni službi, pevcem, izva-
jalcu Tišine in duhovnikoma za opravljeno pogrebno mašo.
Hvala nekdanjim sodelavcem Trelesa in Laboda, sodelavcem OŠ Ferda Ve-
sela in OŠ Trebnje ter sodelavkam Usluge Novo mesto.
Posebna zahvala naj gre sorodnikom, krajanom iz Ulice herojev, sosedom, 
prijateljem, znancem in vsem, ki ste nam v zadnjih trenutkih stali ob strani, 
nam izrekli iskreno sožalje, darovali cvetje, sveče in sv. maše ter pokojnega 
pospremili k večnemu počitku. HVALA.

Žalujoči: žena in otroci z družinami

Odšel si med angele,
ostaja delo tvojih pridnih rok,
z nami ostajaš v srcu za vedno.

ZAHVALA

V 75. letu starosti nas je nenadoma zapustil 
naš dragi oče, tast, brat, stric, sorodnik, prija-
telj, sosed in znanec JOŽE GRANDOVEC 
iz Breze 9 pri Trebnjem. 
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, sosedom, 
prijateljem in znancem za izrečena pisna in ustna sožalja, za pomoč 
in podporo v težkih trenutkih slovesa, za darovano cvetje in sveče. 
Hvala tudi g. župniku za darovano sv. mašo, pogrebni službi Marije 
Novak za lepo organiziran pogreb ter pevcem za zapete žalostinke. 
Iskreno se zahvaljujemo zdravstvenemu osebju iz ZD Trebnje in 
novomeške bolnišnice, ki ste mu v zadnjih urah življenja stali ob 
strani in omilili bolečine. Hvala tudi vsem, ki ste ga pospremili k 
zadnjemu počitku in ga boste ohranili v lepem spominu.

Vsi njegovi

Dragi ata: zdaj si odšel tja,
kjer ni več trpljenja in bolečin,
kjer ni več solza in gorja,
tam je le božji mir …

ZAHVALA

21. 12. 2014 nas je v 92. letu starosti po 
kratki bolezni zapustil naš dragi ata, dedek, pradedek in stric 
IVAN MATOH iz Dolenje Nemške vasi. 
Vsem, ki ste ga imeli radi: svojcem, sorodnikom, prijateljem in 
sosedom, se iskreno zahvaljujemo za tolažilne besede slovesa, za 
darovano cvetje, sveče in svete maše.
Hvala gospodu župniku Milanu Koširju za lepo opravljen obred, 
pevcem za zapete žalostinke, praporščakom, trebanjskim rogistom 
in vsem lovcem. Posebej se zahvaljujemo Lovskemu društvu Treb-
nje ter govorniku Bogdanu Brezniku. Hvala vsem, ki ste ga v tako 
velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti. Ohranite ga v 
lepem spominu.

Žalujoči: sin Ivan in hči Marija z družinama

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage mame, 
babice in prababice

IVANKE MIKLIČ
iz Trebnjega

se iskreno zahvaljujemo ZD Trebnje, sorodnikom, sosedom 
in prijateljem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče. 
Zahvaljujemo se tudi njeni zdravnici dr. Elizabeti Žlajpah, 
pevcem, praporščakom, pogrebni službi in izvajalcu Tišine.
Hvala vsem, ki ste jo imeli radi in ste jo pospremili na njeni 
zadnji poti.

Žalujoči: hčerka Marija in sin Ivan z družinama Foto: Andrej Perko
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KRIŽANKA

Geslo križanke pošljite na: 
Glasilo občanov, 
Goliev trg 4, 8210 Trebnje 

ali na naš elektronski naslov 
glasilo.obcanov@trebnje.si
kjer pripišite svoje svoje podatke.

Nagrade, ki jih podarja VETEKS:

1. nagrada: garnitura posteljnine 
2. in 3. nagrada:  set brisač

ODSUNEK
VEČJA

GROBNICA
V KATA-

KOMBAH
TETOVAŽA OLGA

GRACELJ
MAJHEN

BOB

STRO-
KOVNJAK

ZA ETIMO-
LOGIJO

RAKAVO
TKIVO,

RAKAVINA

DESETI
MESEC
V LETU

DRAGINJA

TRAVA
SITA

MANJŠI
STOPNIČA-

STI SLAP

SAMEC
GOVEDA

AMERIŠKA
PEVKA
BAEZ

LEPOTNA
KRALJICA,

MISICA
ŠIVANKA

ODTOČNI
KANAL,

NAVADNO
V MESTU

DRUŽINA
ŽUŽELK

GLAVNO
MESTO
KONGA

GESLO

ŽENIN
OČE

MIKAV-
NOST,

PRIVLAČ-
NOST

OSMINA
KROGA

SLO-
VENSKA
VALUTA

NAKOV,
OKOVJE

REVNEJŠI
LJUDJE

ŠPANSKI
PEVEC
(JULIO)

PRED-
PLAČILO

RASTLINA
S SULIČAS-
TIMI LISTI

LILI
ISTENIČ

NEKDANJA
AZIJSKA
ENOTA

NADAL-
JEVANJE

GESLA

PESNIK
AŠKERC

ILO,
GLINA

REKA V
FRANCIJI

IN NEMČI-
JI, SARA

STADIJ
STAREJŠA

DOBA
MLAJŠEGA
TERCIARJA

FEVDALNI
TURŠKI

VELIKAŠ
REKA NA
TAJSKEM

ISTOČASNA IZSTRE-
LITEV NABOJEV IZ

VEČ TOPOV ALI PUŠK

POPOLNA
NEZAVEST
CIRKUŠKI

KOME-
DIJANT

KRAJ ZA-
HODNO OD

ORMOŽA
RAZRED

KAKOVOSTI

PASJE
MESO

TELEVI-
ZIJSKI

ZASLON

ZVRST
JAMAJŠKE

GLASBE

ISKALNA
PRIPRAVA
PRAVICA
DO UGO-

VORA

EVROPSKO
GORSTVO
AMERIŠKA
PLOŠČIN-

SKA MERA

KEMIJSKI
ZNAK ZA

ALUMINIJ

TANČIČNA
TKANINA

DOTIK
ŽOGICE

NA MREŽI

PISATELJ
CANKAR
PANIČNO

DVIGANJE
VLOG

SIMON
KOČEVAR

PTIČ

POSODA
VALJASTE
OBLIKE ZA
KUHANJE

KONZER-
VIRANA

RIBA SLED
KAREL
ČAPEK

TIRNICE,
TRAČNICE

LINDA
EVANS

NADAL-
JEVANJE

GESLA

KONTI-
NENT

PREBI-
VALEC

ANCONE

PREBI-
VALEC

AREZZA

Dragocenosti življenja so 
trenutki, ki dajejo spominom 
lepoto, prihodnosti pa smisel.

Prodajalna Veteks se naha-
ja na Gubčevi cesti 7a (pod 
Optiko Cirman). Imamo bogato ponudbo hišnega tekstila slo-
venskih blagovnih znamk, to so Svilanit, Odeja, Komet. Lahko pa 
se dogovorite za šivanje zaves po meri itd. Če boste v zadregi za 
darilo, smo pravi naslov, saj imamo še darilni program – izdelke 
Steklarne Rogaška ter spalne programe Meblo jogi. 
Ponujamo tudi darilne bone. 

Veteks, Barbara Veselič



Prireditelji si pridržujejo pravico do sprememb.

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

Datum Ura Prireditev Lokacija

12. 2. 2015 16.30 Informativni dan za vse programe 
izobraževanja in usposabljanja CIK Trebnje

12. 2. 2015 17.30 Predstavitev ptujskih kurentov Park Trebnje

14. 2. 2015 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje

14. 2. 2015 8.00 4. turnir KS Trebnje za selekcijo U-13 športna dvorana OŠ Trebnje

14. 2. 2015 9.00 22. tradicionalni Valentinov pohod Rodine–Gradišče

16. 2. 2015 19.00 Pesniški večer z Mišo Shaker: 
Malo nostalgije, a ne preveč Knjižnica Pavla Golie Trebnje

17.–19. 2. 2015 9.00–12.00 Delavnica z Zdenko Bukovec Galerija likovnih samorastnikov Trebnje

19. 2. 2015 18.00 Odprtje razstave: Nove pridobitve 2013–2014 Galerija likovnih samorastnikov Trebnje

20. 2. 2015 10.00–12.00 Ocenjevanje kruha Galaksija Trebnje

20. 2. 2015 17.00 5. Levčkova lutkovna predstava za otroke: 
Veseli cirkus otožnega klovna Kulturni dom Trebnje

21. 2. 2015 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje

21. 2. 2015 19.00 Rokometna tekma – 
RK Trimo Trebnje : RK Slovenj Gradec športna dvorana OŠ Trebnje

23. 2. 2015 17.00 Ura pravljic Knjižnica Pavla Golie Trebnje

23. 2. 2015 19.00 Predstavitev knjige Darje Rojec: 
Nasveti in izkušnje iz prve roke Knjižnica Pavla Golie Trebnje

24. 2. 2015 9.00 Predavanje Sanje Lončar z naslovom Zamolčane 
zdravilne moči začimb CIK Trebnje

25. 2. 2015 15.00 Ura pravljic Knjižnica Ivana Zorca Veliki Gaber

28. 2. 2015 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje

28. 2. 2015 8.00 4. turnir KS Trebnje za selekcijo U-11 športna dvorana OŠ Trebnje

4. 3. 2015 15.30 Pričetek usposabljanja za pridobitev NPK pomočnik 
kuharja CIK Trebnje

4. 3. 2015 19.00 Predstavitev knjige Tamare Guzelj: Kako do službe? prostori KS Veliki Gaber

7. 3. 2015 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje

7. 3. 2015 19.00 Salamiada 2015 Gostilna Meglič

7. 3. 2015 19.00 Rokometna tekma – 
RK Trimo Trebnje : RK Istrabenz plini Izola športna dvorana OŠ Trebnje

9. 3. 2015 17.00 Ura pravljic Knjižnica Pavla Golie Trebnje

10. 3. 2015 9.00 Proslava ob dnevu žena CIK Trebnje

10. 3. 2015 17.10–18.10 Potujoča knjižnica Dobrnič

12. 3. 2015 18.00

Predstavitev diplomske naloge Barbare Jerovšek z 
naslovom Analiza trajnostnih rešitev v turističnih 
nastanitvenih zmogljivostih: primerjava angleške in 
slovenske trajnostne turistične kmetije

Galerija likovnih samorastnikov 
Trebnje

Napovednik dogodkov v občini Trebnje v februarju in marcu 2015

NAPOVEDNIK


