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Ingenium ensemble

Vilma Bukovec ob 95. rojstnem dnevu Vesele maškare

Premiera KUD Ivan Cankar Kvartet Glasbene šole Trebnje

Vsem mamam, dekletom in ženam iskreno čestitamo ob 
dnevu žena in materinskem dnevu, ki je tudi praznik družine. 
Ob dnevu mučenikov pa iskrene čestitke tudi moškim!

Uredništvo Glasila občanov
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Uredništvo Glasila občanov občine Trebnje,  
Goliev trg 4, 8210 Trebnje
Ustanovitelj in izdajatelj: Občina Trebnje, Goliev trg 
5, 8210 Trebnje
Odgovorna urednica: Ivanka Višček
Uredniški svet: Bogdana Brilj, Zdenka Candellari, 
Mirko Gliha, Vida Hočevar, Mateja Kozlevčar, Da
rinka Krevs, Leon Lobe, Marija Mežnaršič, Franc 
Brane Praznik, Ivanka Višček, Mateja Zupančič
Lektorica: Marjeta Kmetič
Grafična realizacija: Tiskarna Januš, Ljubljana
Naklada: 4200 izvodov, ki se razdelijo brezplačno 
vsem gospodinjstvom in podjetjem v občini Trebnje

Uredništvo si pridržuje pravico do objave, neobjave, 
delne objave ali krajšanja nenaročenih prispevkov 
v skladu s prostorskimi možnostmi in uredniško 
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 objav
lja. 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 CMYKformatu. 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 
naslova: glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com ALI 
glasilo.obcanov@trebnje.si ali jih v elektronski ob
liki (CD, DVD, USB) oddate v poštni nabiralnik 
uredništva na naslovu: Glasilo občanov, Goliev trg 4, 
8210 Trebnje (prvi vhod desno za občinsko stavbo).

Rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko 
je 7. april 2015, izid pa 16. aprila. Prispevki, ki jih 
bomo v uredništvo prejeli po tem datumu, bodo uvr
ščeni v naslednjo številko, če bodo še aktualni.

AKTUALNO/ŽUPANOV KOTIČEK

občanov občine Trebnje

Spoštovane občanke in občani!

Mesec marec mineva v pričakovanju pomladi in toplejših dni, zemlja 
se suši in pripravlja na novo rast, nov začetek. Hkrati je to mesec, ko 
svoj praznik obeležujete vse žene in matere, zato dovolite, drage žene in 
drage matere, da vam zaželim lepo praznovanje tako 8. marca kot tudi 
materinskega dne.
Na žalost je v našem okolju in naših družinah še vedno precej nasilja, 
zato bom izkoristil to priložnost, da prosim vse, ki ste priča nasilju nad 
ženskami in otroki, da to nemudoma prijavite pristojnim institucijam. 
Za nasilje ni nobenega opravičila in storiti moramo vse, da žrtve zašči
timo oziroma nasilje preprečimo, kajti leto ni problem samo družine, v 
kateri se dogaja, ampak tudi okolice, sosedov, prijateljev …
Na Občini Trebnje smo v tem obdobju pripravili proračun za dve leti. 
Večina strank je osnutek podprla in leta je sedaj že v javni obravnavi. 
Osnutka ni podprla le skupina Drot, ki je to utemeljila z že znanim 
splošnim nasprotovanjem. Kljub temu si želim, da bi ga uskladili v čim 
širšem krogu. V prvem krogu posvetovanj sem povabil podpornike 
osnutka, da bi opravili diskusijo in uskladili odprte postavke bodočega 
proračuna. Še vedno si želim tudi sodelovanja Drota, tako v fazi načr
tovanja kakor tudi pri izvrševanju. V tem trenutku stojijo vsi projekti in 
za nadaljevanje razvoja potrebujemo proračun v čim krajšem možnem 
času. Vse prosim za strpnost in konstruktivnost.
Naj povem, da se gospodarsko naše okolje kar uspešno prebuja. Potre
bujemo pa večjo dodano vrednost pri produktih. To lahko dosežemo z 
več znanja in inovacijami v gospodarstvu in obrtništvu.  Znanstveniki 
so ugotovili, da ima vsak 16. človek talent, s katerim bi lahko celo razvil 
patent. Na žalost veliko teh potencialov ostane neizkoriščenih. Da bi 
naša družba znanja preživela, se morajo inovacije »razcveteti«. Tega se 
zavedamo, težje pa je ugotoviti, kako naj to dosežemo. Veliko že vemo o 
sodelovanju: obstajajo oblike, ko si mladi delijo pisarne, t. i. coworking, 
ko različna podjetja in posamezniki sodelujejo med seboj, da izboljšajo 
svoje izdelke. Kaj pa vemo o soustvarjanju?
Soustvarjanje je iskanje novih trgov, je nadgradnja kreativnega sode
lovanja, ko se med različnimi strokami, profili in uporabniki ustvarjajo 
nove oblike organizacij in nove oblike raziskovalnih platform. Soustvar
janje je interaktiven način preučevanja idej, priložnosti in ambicij. Tudi 
v našem prostoru moramo spodbuditi razpravo in poiskati odgovore 
na vprašanje, kako nastajajo inovacije. Kako lahko okolje soustvarjanja 
nastane znotraj izobraževalnih institucij? Ali lahko interaktivno pove
žemo različne stroke, fakultete in gospodarstvo? Vključiti in povezati se 
moramo v slovenski prostor inovacij. Kako daleč smo od takšne ideje in 
kako bi jo lahko uresničili? Menim, da med seboj premalo sodelujemo. 
Za uspešnost torej potrebujemo medsebojno zaupanje, sodelovanje in 
spodbujanje. 

Spoštovane in spoštovani, na pragu je pomlad in želim vam veliko lepih 
ur v naravi in uspehov pri vašem delu.

Alojzij Kastelic

Poročilo četrte redne seje 
OS Občine Trebnje
Na četrti redni seji Občinskega sveta Občine Trebnje, ki je potekala v sredo, 
25. 2. 2015, od 16.00 do 17.15 v veliki sejni sobi Občine Trebnje, je bilo priso
tnih 19 članic in članov od skupno 21. Na dnevnem redu je bilo predvidenih 8 
točk, vendar je župan v skladu s Poslovnikom predlagal umik 4. točke: Odlok 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavb nega 
zemljišča v Občini Trebnje – skrajšani postopek, s čimer so se svetnice in 
svetniki po krajši razpravi strinjali.  
Pod prvo točko je bil pregledan in potrjen zapisnik 3. redne seje Občinskega 
sveta Občine Trebnje, ki je potekala 4. 2. 2015. Nadalje je g. Starbek, vodja 
Oddelka za okolje, prostor in infrastrukturo, podal obrazložitev predloga Od-
loka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za »stanovanjsko sosesko 
v vasi Dobrava« ter povedal, da je namen odloka določiti pogoje za gradnjo 
enostanovanjskih stavb za mlade družine s pripadajočo infrastrukturo. Ga. 
Mateja Sušin Brence, načrtovalka Em Mundusa, pa je podala še grafično 
predstavitev in podrobnosti odloka. Odlok je bil s strani svetnic in svetnikov 
sprejet. Več si lahko o njem preberete v članku Stanovanjska soseska v vasi 
Dobrava (str. 3). 
Na Predlog Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2015 in Predlog 
Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2016 – 1. obravnava so določeni 
svetniki in svetnice sicer imeli nekaj pripomb, vendar sta bila na koncu oba 
predloga sprejeta in razgrnjena v javno obravnavo 26. 2. 2015 na uradni sple
tni strani Občine Trebnje. Javna razprava traja 15 dni od dneva objave predlo
gov proračunov na spletni strani Občine Trebnje (http:\\www.trebnje.si) in se 
bo zaključila 13. 3. 2015. Predloga proračunov z vsemi dokumenti sta dos
topna vsem zainteresiranim na spletni strani Občine Trebnje, v poslovnem 
času Občinske uprave Občine Trebnje pa tudi v sobi št. 2 (Občina Trebnje, 
Goliev trg 5, 8210 Trebnje). V času javne razprave se pripombe in predlogi k 
pred logoma proračunov podajajo pisno tako, da se vpisujejo v zvezek pripomb 
in predlogov, ki se nahaja v sobi št. 2, ali pa se jih v času javne razprave po 
pošti pisno pošlje županu Občine Trebnje ali posreduje po elektronski pošti na 
naslov: obcina.trebnje@trebnje.si.
Obravnavani bodo predlogi, ki bodo ustrezno podpisani in oprem ljeni s po
datki predlagatelja. 
Pod 4. točko je g. Pirc, direktor občinske uprave, svetnike seznanil s Sklepom 
za izplačilo sredstev iz proračunske rezerve, pod 5., 6. in 7. točko dnevnega 
reda pa daljših razprav ni bilo. 
Gradiva in zapisnike sej Občinskega sveta Občine Trebnje si lahko natančno 
preberete na spletni strani Občine Trebnje (www.trebnje.si) pod zavihkom 
ARHIVI, SEJE IN ZAPISNIKI OS. 
Sporočamo vam tudi popravek poročila o tretji redni seji Občinskega sveta 
Občine Trebnje, ki je potekala 4. 2. 2015. Besedilo je bilo objavljeno v febru
arski številki Glasila občanov (št. 102) na strani 2. Koncesija za opravljanje 
dejavnosti splošne ambulante v DSO Trebnje namreč ni bila dodeljena prav-
ni osebi Zdravost, d. o. o., temveč zavodu Promedico plus, znotraj katerega 
je nosilka oz. izvajalka koncesijske dejavnosti Tanja Petković, dr. med., spec. 
dr. med. Za navedbo napačnih podatkov se opravičujemo. 

Občinska uprava Občine Trebnje
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Kdo kroji življenje nas občanov Trebnjega
Že nekaj časa med ljudmi krožijo informacije o nameri Mini-
strstva za zdravje RS, ki naj bi ukinilo dežurno službo in nujno 
medicinsko pomoč v Zdravstvenem domu Trebnje. Prebivalci 
občine Trebnje in okolice smo se pripravljeni temu upreti in 
ostro nasprotovati, saj o življenju ljudi v nekaterih primerih 
največkrat odločajo sekunde, minute in ne ure.

V primeru, da so informacije točne in bo ministrstvo resnič
no centraliziralo dežurno službo v Novem mestu, bi bolniki iz 
Trebnjega in okolice ostali brez urgentne službe in pravočasne 
oskrbe, saj bi bil Zdravstveni dom Trebnje v tem primeru izven 
rednega delovnega časa zaprt. Delovni čas bi bil od ponedeljka 
do petka med 7. in 20. uro. Od 20. do 7. ure ter med vikendi 
in prazniki pa bi morali bolniki poiskati pomoč v Urgentnem 
centru Novo mesto. To pa je nedopustno do bolnikov iz naše 
občine in bližnje okolice.
Dežurno medicinsko službo lahko primerjamo z gasilci in po
licisti, ki so v vsakem trenutku v pripravljenosti. Tudi ob viken 

dih in praznikih, saj je v primeru nesreč zelo pomembna hitrost 
odziva. Stroka pravi, da je prvih šest minut zelo pomembnih, če 
že ne usodnih. Če bi ukinili urgentno službo, bi se našim ob
čanom podaljšal čas ustrezne obravnave, saj bi bili v najboljšem 
primeru oskrbovani v od pol do ene ure. Prepričani smo, da bi 
ta ukrep lahko marsikoga stal tudi življenja.
Na ministrstvu pravijo, da imamo prebivalci zagotovljeno pre
veliko udobje in da nismo bogata država, ki bi si to lahko pri
voščila. Glede na to, kako znajo politiki trošiti naš denar, je to, 
blago rečeno, nedopustno ravnanje. Očitno pa so za naša mini
strstva človeška življenja popolnoma brez vrednosti.
Zato si sami izborimo tisto, kar nujno potrebujemo, in ne bo
dimo ovce, ki morajo „požreti“ vse, kar si izmislijo „pametne“ 
glave v Ljubljani, ki imajo urgentno službo in UKC Ljubljana 
pred svojim pragom, da ne rečem nosom. Lahko se je poigravati 
s tujimi življenji.

Za Trebanjskih 21
Jože Grozde

Preklic članka Prostorski plan Občine Trebnje

V januarski številki Glasila občanov je bil pomotoma objav-
ljen članek z navedenim naslovom, ki je starejšega datuma 
in ni aktualen. Za napako se opravičujemo.

Uredništvo Glasila občanov

Stanovanjska soseska v vasi 
Dobrava
Občinski svet Občine Trebnje je na 4. redni seji sprejel Odlok o 
občinskem podrobnem prostorskem načrtu za »stanovanjsko so
sesko v vasi Dobrava (DOB015 SS)«. Namen OPPNja je do
ločiti pogoje za gradnjo enostanovanjskih stavb za mlade družine 
s pripadajočo infrastrukturo. Večina območja, ki se ga ureja s tem 
OPPNjem, je v lasti Občine Trebnje, tako da bo ob racionalni iz
vedbi potrebne infrastrukture lahko mladim družinam omogočen 
nakup opremljenih gradbenih parcel po dostopnih cenah.

Območje zajema še nepozidani jugozahodni del vasi Dobrava, ki 
ga na severu in zahodu omejuje regionalna cesta R3650/1159 
Žužemberk–Pluska–Trebnje, na vzhodu pa obstoječa pozidava 
vasi Dobrava. Južno od območja se nahaja obsežen kompleks 
kmetijskih zemljišč.

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

Tik pred vrati je humanitarna akcija Čisto veselje, ki so jo zasno
vali podjetje Gorenje Surovina, d. o. o., in izvajalci projekta Botr
stvo v Sloveniji. Akcija bo spodbujala ljudi, da med 16. in 21. mar
cem na zbirna mesta po vsej Sloveniji prinesejo odpadne surovine, 
ki jih hranijo v svojih kleteh ali na podstrešjih, kajti s tem bodo 
pomagali otrokom s čustvenimi in vedenjskimi motnjami iz dru
žin v stiski. Ves odpadni material, ki ga bodo ljudje v tem tednu 
prinesli, bo ovrednoten, izkupiček pa namenjen organiziranemu 
preživljanju počitnic otrok, ki bodo tako lahko v družbi zdravih 
vrstnikov in v neobremenjenem okolju. Prav otroci s čustvenimi 
in vedenjskimi motnjami so mnogokrat prikrajšani za organizi
rane prostočasne aktivnosti, saj njihove težave zahtevajo dodatno 
pomoč, katere strošek večinoma nosijo starši sami. Le s skupnimi 
močmi lahko tem otrokom pričaramo čisto veselje.
 
Informacije o projektu, seznam zbirnih mest ter podrobnosti o 
odpadnih materialih najdete tudi na spletni strani www.cistove-
selje.si.

Maruša Kaučič
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MODRA CONA pred 
občinsko stavbo 
Navodila za označevanje časa 
parkiranja

Z željo, da omogočimo večjo fre
kvenco pri zagotavljanju nemo
tenega parkiranja čim večjemu 
številu obiskovalcev centra mesta 
Trebnje ter uporabnikom storitev 
javnih služb, se je na centralnem 
parkirišču pred občinsko stav
bo uvedel režim kratkotrajnega 
parkiranja, t. i. modra cona, kjer 
lahko vozniki nemoteno par-
kirajo svoje vozilo za čas 1 ure, 
pri čemer pa morajo označiti čas 
prihoda vozila na vidnem mestu v vozilu. Modra cona je pred
videna še na območju avtobusnega postajališča v Trebnjem, pred 
Zdravstvenim domom Trebnje ter vzdolž Gubčeve ceste.
Navedeni način parkiranja velja v času od ponedeljka do petka od 
6.00 do 17.00, ob sobotah, nedeljah in praznikih čas parkiranja 
ni omejen.
Čas prihoda vozila lahko označi vsak občan sam na vidnem mestu 
v vozilu na listu papirja ali s parkirno uro, ki jo lahko kupite v 
Papirnici Pingo, v DZS in na pošti v Trebnjem. Po izteku dovo
ljenega časa mora voznik vozilo odpeljati.
Voznike o načinu oz. pravilih parkiranja seznanja in opozarja tudi 
prometna signalizacija na parkirišču. Neupoštevanje pravil na ob
močju kratkotrajnega parkiranja predstavlja skladno z državnim 
Zakonom o pravilih cestnega prometa prekršek, in sicer se voz
nika, ki ne označi na vidnem mestu v vozilu časa prihoda ali po 
izteku dovoljenega časa vozilo ne odpelje, lahko kaznuje z globo 
40 evrov.

Brezplačno predavanje o 
učinkoviti rabi energije
Občina Trebnje vas v sodelovanju z Inštitutom INOVEKS vabi 
na brezplačno predavanje o učinkoviti rabi energije in uporabi 
obnovljivih virov energije v stavbah. Na predavanju bo posebna 
pozornost namenjena pravilnemu vrstnemu redu ukrepov ener
getske sanacije objekta in predstavljen preračun tipične stanovanj
ske hiše. Predstavljene bodo tudi osnovne značilnosti obnovljivih 
virov energije in možnosti uporabe leteh. Predstavljena bo nova 
zakonodaja z energetskega področja s poudarkom na delu, ki se 
tiče energetskih izkaznic. Po koncu predavanja vam bodo preda
vatelji na voljo za morebitna vprašanja.

Predavanje bo potekalo 16. 4. 2015 
v veliki sejni sobi Občine Trebnje 
v prit ličju upravne stavbe Občine 
Trebnje s pričetkom ob 16.00. 

Lepo vabljeni!
Občinska uprava Občine Trebnje

Veteranski zbor v Trebnjem
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo je imelo v so
boto, 7. 3. 2015, v Domu starejših občanov Trebnje svoj redni letni 
občni zbor, ki je bil namenjen predvsem pregledu opravljenega 
dela in načrtovanju dejavnosti do naslednjega občnega zbora. Vo
dil ga je Leopold Pungerčar. Ker območno združenje zelo dobro 
sodeluje s sosednjimi združenji in Združenjem Sever, so se leta 
zbora udeležila v velikem številu, navzoča pa sta bila tudi pod
predsednik republiškega združenja Marjan Grabnar ter novi po
veljnik vojašnice v Novem mestu Vasilij Maraš. Članov se ga je v 
letošnjem letu udeležilo manj kot v preteklih letih, zato bo moralo 
vodstvo v naslednjem obdobju ugotoviti razloge za to.

V imenu vseh štirih županov z območja je prisotne pozdravil 
župan Občine Mirna Dušan Skerbiš, tudi sam član veteranske 
organizacije. Tokrat se je dotaknil izobešanja državnih zastav ter 
opozoril, da tudi na takšen način državljani izražamo domoljubje 
in da bi jim morali biti veterani pri tem zgled. 
Razveseljivo je dejstvo, da so se veterani letos veliko bolj množič
no udeleževali organiziranih prireditev in tekmovanj med letom, 
ki jih ni bilo malo. Na zboru so še podelili plakete in priznanja, 
med drugimi tudi DSO Trebnje, ki že več let zapored gosti sreča
nja veteranske organizacije. 

Nadzor nad upoštevanjem pravil pri parkiranju od 1. 2. 2015 iz
vaja medobčinsko redarstvo. Občani lahko svoja vprašanja ali po
bude posredujejo Medobčinskemu inšpektoratu in redarski službi 
v času uradnih ur, po telefonu na tel. št.: (07) 34 98 267 ali po 
elektronski pošti: inspektorat@mokronogtrebelno.si.
Več o Skupni občinski upravi Mirnska dolina, pod okriljem katere 
deluje redarska služba, si lahko preberete na spletni strani http://
www.trebnje.si/sl/core_web/skupnaobcinskaupravamirnska
dolina, kjer objavlja tudi vsa aktualna obvestila in novice, poveza
ne z delom SOU Mirnska dolina in Medobčinskega inšpektorata 
in redarstva.

Občinska uprava Občine Trebnje

PRODAM 

gozd v izmeri 18.366 m2. Nahaja se pri vasi Žabjek, pošta 
Velika Loka, občina Trebnje. 

Tel. št.: 031 508 456
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Na podlagi 13. člena Odloka o priznanjih Občine Trebnje (Urad ni list RS, štev. 
18/06, 33/09 in 42/12) Komisija za podelitev priznanj Občine Trebnje objavlja

JAVNI POZIV 
ZA VLOŽITEV PREDLOGOV ZA PODELITEV 

PRIZNANJ OBČINE TREBNJE V LETU 2015.

I. PREDMET POZIVA: 
vložitev pobud oz. predlogov za podelitev priznanj Občine Trebnje v letu 2015.

II. VRSTA PRIZNANJ:
1. častni občan občine Trebnje, 
2. plaketa Občine Trebnje,
3. priznanja Občine Trebnje.

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

IV.  POGOJI ZA PODELITEV PRIZNANJ
Priznanje častni občan občine Trebnje se podeljuje:
posamezniku, ki je s svojim dolgoletnim delom in dosežki pomembno prispeval k 
razvoju družbe, utrjevanju miru in razvoju na raznih področjih človekove ustvar
jalnosti oz. k ugledu in razvoju občine.
Naziv častnega občana občine Trebnje se lahko podeli tudi inovatorjem, izumite
ljem, znanstvenim in drugim delavcem, ki so s svojim dolgoletnim delom prispe
vali k napredku in razvoju ter ugledu občine. 
Priznanje častni občan občine Trebnje se podeljuje izjemoma.
 
Plaketa Občine Trebnje se podeljuje: 
• posameznikom za življenjsko delo in izjemne uspehe na 
 posameznih področjih življenja in dela, s katerimi so 
 pomembno prispevali k razvoju in ugledu občine;
• podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter 
 društvom za izjemne uspehe in dosežene rezultate, ki 
 so bistveno prispevali k razvoju, ugledu in prepoznavnosti 
 občine Trebnje. 
Podeli se lahko največ tri plakete, in sicer dve po prvi alineji in eno po drugi alineji.

Priznanja Občine Trebnje se podeljuje:
• posameznikom, združenjem občanov ali pravnim osebam iz 
 občine Trebnje za enkratne dosežke na katerem koli 
 področju, za posamezne vrhunske dosežke pri delu v 
 občinskem in drugem prostoru. 
Podeli se lahko največ šest priznanj.

V kolikor na javni poziv ne bo prispelo zadostno število predlogov, lahko člani 
Komisije za podelitev priznanj Občine Trebnje na sami seji predlagajo kandidate 
za manjkajoča priznanja.

V.  ROK ZA ODDAJO POBUDE
Pobude lahko oddate do ponedeljka, 13. 4. 2015, do 12. ure.
Za pravočasno oddano pobudo se šteje pobuda, ki je do 13. 4. 2015 do 12. ure 
oddana priporočeno na pošti ali osebno v glavni pisarni občine do 12. ure.

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

Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje – z oznako: 
NE ODPIRAJ – POBUDA ZA PODELITEV PRIZNANJ.

Javni poziv bo objavljen v Glasilu občanov in na spletni strani Občine Trebnje 
(www.trebnje.si) ter poslan krajevnim skupnostim in na sedeže političnih strank 
v občini Trebnje.

Alojzij Kastelic, l.r.,
župan

Lionizem
 
Lions klub je mednarodna humanitarna organi
zacija, ki šteje 1,35 milijona članov in deluje v 197 
držav sveta. Ustanovljena je bila leta 1917 v Chicagu 
z namenom, da bi motivirali poslovneže k huma
nitarnosti. Prve aktivnosti lionov so bile usmerjene 
v pomoč vojakom, poslanim na fronto po vstopu 
Amerike v vojno, zbiranje kovin in druge aktivnosti 
za vojake. Prelomno leto je bilo leto 1925, ko je na 
konvenciji v Ohiu s svojim govorom dala novo smer 
lionizmu Helen Keller, ki je bila slepa in gluha. Nova 
smer je bila boj proti slepoti.
Beseda LIONS je kratica, ki pomeni naslednje:

Liberty, Intelligence, Our Nation's Safety. 

Prevedemo jo lahko na sledeči način: svoboda, razumnost in varnost našega na
roda.

Cilji lionizma so zajeti v šestih točkah:
• ustvarjati in krepiti duha sporazumevanja med ljudmi vsega sveta,
• podpirati državnike in državljane pri njihovem delu v korist skupnosti,
• zavzemati se za javno, kulturno, socialno in moralno blaginjo,
• povezovati klube v prijateljstvu, zdravem tovarištvu in medsebojnem 
 razumevanju,
• omogočati odkrito obravnavo vseh vprašanj, vendar brez politične, strankarske 
 ali verske nestrpnosti,
• uveljavljati v zasebnem in javnem življenju visoka etična načela ter spodbujati 
 ljudi k prostovoljnemu delu za skupnost.

V Sloveniji se je lionizem pojavil pred 26 leti in danes povezuje 53 Lions in 22 Leo 
klubov, ki štejejo 1408 članov.
Program delovanja organizacije je usmerjen v pomoč vsem, ki jo potrebujejo. Te
meljnemu programu so slovenski lioni dodali še številne druge programe: pomoč 
slušno prizadetim, socialne programe, boj proti drogam, pomoč pri nabavi medi
cinske opreme, študijsko izmenjavo mladih, plakat miru ...
Lions klub Trebnje je bil ustanovljen leta 1999 in s cilji lionizma smo se člani  
kluba spoprijeli z vso zagnanostjo. Letos obeležujemo 16letnico delovanja.
V tem obdobju smo zbrali čez 100.000 evrov za različne namene. Naša glavna do
brodelna prireditev je dobrodelni ples, ki ga imamo vsako leto v oktobru. Denarna 
sredstva zbiramo tudi na koncertih, dobrodelnem pohodu in bazarju. Aktivni smo 
tudi pri zbiranju oblačil, obutve, pohištva in posteljnine. V vseh teh letih smo 
štipendirali nadarjene dijake, pomagali ob poplavah doma in v tujini, prizadetim 
v požaru ali potresu, pomagali invalidoma pri nakupu dvigala in vozička, uredili 
kopalnici, zbirali sredstva za obšolske dejavnosti, osrečevali  družine v socialni sti
ski, popeljali otroke na morje, bili botri devetim dijakom in  nakupili pripomočke 
različnim organizacijam.

Delo za blagor skupnosti je nekaj izredno lepega in plemenitega.

Darinka Krevs, 
predsednica kluba
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2015
Zaključek Jurčkovega nahrbtnika 
Zaključek projekta družinskega branja 

V torek, 7. aprila 2015, ob 17.00, 
 v športni dvorani PŠ Dol. Nemška vas. 

Predstavitev ilustratorskega opusa Maje 
Kastelic. 
Pogovor bo vodil Jože Zupan. 

V sredo, 8. aprila 2015, ob 17.00, 
v Osrednji knjižnici Trebnje. 

OSREDNJA PRIREDITEV  
Zaključek projekta bralne značke za odrasle 
»Bralna potepanja« z gostjo Sašo Pavček« 

V petek, 10. aprila 2015, ob 19.00, 
v Osrednji knjižnici Trebnje. 

Občina Trebnje 
in 

Vstop prost! 

S svojo prisotnostjo nas boste počastili in dali 
dogodku veljavo. 

GOLIEVI DNEVI
od 7. do 10. aprila 

KORK VELIKI GABER  VAS VABI 
NA BREZPLAČNO PREDAVANJE,

ki bo potekalo v petek, 20. 3. 2015, ob 18. 
uri v večnamenski dvorani KS Veliki Gaber 

POLEPŠAJMO DOMOVE, 
VRTOVE S CVETJEM IN SADIKAMI

Predaval bo strokovnjak, vrtnar, poznavalec in velik 
ljubitelj narave g. Tone Klinc iz Moravč pri Gabrovki.

Tema predavanja:
vzgoja begonij, surfinij, pokončnih pelargonij, bršljank, ze
lenjavnih sadik, kako doseči najboljšo rast rastline, primerne 
zasaditve glede na lego hiše oz. stran neba … 
Z veseljem bo odgovoril na vprašanja, podal brezplačne nas
vete o tem, kaj, kdaj, kako in kam posaditi, kako rastline ne
govati, da bo vaš dom in vrt lep in da vam bodo sadike dobro 
uspevale ter rodile. 

Na predavanju boste lahko po promocijski ceni kupili viseče 
gorenjske nageljne!

Vljudno vabljeni!
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Pustno rajanje v 
Šentlovrencu
Majhni in veliki otroci iz Šentlovrenca 
ter okolice smo se na pustno soboto, 14. 
februarja 2015, zbrali pred kulturnim do
mom in se v povorki odpravili po Šentlo
vrencu. Sledilo je veselo rajanje z glasbo, 
petjem, plesom in razposajenim smehom 
v dvorani kulturnega doma. Otroci so tako 
dobili priložnost  odpotovati v pravljični 
svet, v katerem so se poveselili ter poslad
kali s svojimi junaki, starši pa smo dodob
ra izkoristili čas za prijetno kramljanje in 
sproščeno zabavo z otroki. Za brezskrbno 
norčavo popoldne gre zahvala predvsem 
Mateji Oven, Sabini Lovšin in Katji Jarm, 
ki so poskrbele za organizacijo in anima
cijo več kot 60 pustnih šem. Za nekatere 
maškare je bilo to že drugo pustovanje v 
dveh dneh, saj so učitelji in učenci Podru
žnične šole Šentlovrenc že dan prej glasno 
odganjali starko zimo in v deželo klica
li pomlad. In res jim je uspelo priklicati 
sončne zimske počitnice.

Irena Dular

Foto: Brane Praznik

Pojasnilo
V februarski številki Glasila občanov smo članek TD Šentlovrenc z naslovom Pestro 
dogajanje v Šentlovrencu skrajšali zaradi prostorske stiske in ker je vseboval tudi ča
sovno že nekoliko oddaljene decembrske aktivnosti. S tem pa nikakor nismo želeli 
razvrednotiti prizadevanja članov TD, ki skupaj s Podružnično šolo Šentlovrenc in 
ostalimi krajani ustvarjajo razgibano dogajanje v kraju. Pri tem pa je izpadlo tudi ime 
fotografa.

Ivanka Višček, odg. urednica Glasila občanov

Delavnica o aloji arborescens

Meritve krvnega tlaka
V nedeljo, 1. 3. 2015, so v KORK Knežja vas izvajali meritve krv
nega tlaka, holesterola in sladkorja v krvi. Meritve so izvajali v no
vih prostorih vaškega središča v Dolenjih selcih, kar je pomenilo 
dodatno udobje in zadovoljstvo krajanov, ki so prišli na pregled. 
Meritve je izvajala gospa Vlasta Rajkovič, diplomirana medicin
ska sestra, za kar se ji iskreno zahvaljujejo.

Izvajanje preventivnih pregledov in osveščanje o zdravem načinu 
življenja sta pomembna, saj vodita do boljšega zdravja občanov.

Melita Zupančič Anžlovar
Foto: Sonja Ogorevc 

V petek, 27. februarja, je KORK Veliki 
Gaber organiziral delavnico o aloji ar
borescens. Predavatelj, velik poznavalec 
ter avtor več knjig o aloji arborescens, g. 
Matija Šega je podrobno predstavil ra
stlino, vse njene učinkovine, recepte in 
pripravil napitek iz te rastline.

»Spekter delovanja aloje arborescens je 
zelo širok. Pravimo, da deluje od znotraj. 
Na ta način okrepi imunski sistem in te
lesu omogoči, da se s težavo oz. boleznijo 

lažje sooči. Zato je v prvi vrsti namenjena  
vsem, ki imajo slab imunski sistem in bi ga 
želeli okrepiti,« je povedal g. Matija.

Alojo arborescens so v preteklosti že poz
nali in uporabljali skoraj v vsaki hiši. Žal so 
se znanja sčasoma izgubila. Danes večina 
znanja o tej rastlini izhaja iz poznavanja 
bolj znane aloje vera. Moč aloje arbo
rescens znova spoznavamo šele v zadnjem 
času, ko so bile ponovno odkrite preneka
tere pozitivne lastnosti, ki jih ima rastlina 

na naše zdravje. Brazilski pater Romano 
Zago je predstavil starodavni recept za 
pripravek iz aloje z medom, s pomočjo 
katerega lahko danes sadove te čudovi
te rastline uživamo vsi. Tudi mi smo na 
tej delavnici poizkusili alojino meso in 
mešanico aloje in medu po receptu patra 
Romana Zaga.

Vsak udeleženec si je lahko vzel tudi 
gradivo z opisom in uporabnimi infor
macijami o aloji arborescens in kupil 
knjige omenjenega predavatelja.

Mojca Smolič
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Ptujski kurenti v KS Štefan

V četrtek, 12. 2. 2015, so v popoldanskih urah obiskali krajevno 
skupnost Štefan ptujski kurenti, ki s svojim plesom in zvonjenjem 
odganjajo zimo in kličejo pomlad ter prosijo za dobro letino. Na 
sebi imajo ovčjo kožo, okrog pasu pripete zvonce, na glavi masko 
in na nogah gamaše. Člani Turističnega, kulturnega in športnega 
društva Štefan so v sodelovanju s člani KS Štefan in prisotnimi 
krajani veselo pričakali deset ptujskih kurentov, ki so s plesom 
odganjali zimo in razveseljevali občinstvo. Najbolj so jih bili ve
seli prav pustno razpoloženi najmlajši. Kurente sta poleg prisotne 
množice pozdravila še predsednik TŠKD Štefan g. Miro Šalehar 
in predsednik KS Štefan g. Dean Verbič. Da je vse potekalo ne
moteno, je poskrbel domačin in podjetnik g. Tone Kek s Pluske. 
Torej lahko pričakujemo, da bo zime v našem kraju kmalu konec, 
saj so za to poskrbeli tudi ptujski kurenti.

Tekst: Leon LOBE, TŠKD Štefan
Foto: Miro ŠALEHAR

V Trebnjem kurenti odgnali 
zimo
Tako kot marsikje drugje po Sloveniji smo tudi v Trebnjem pred 
pustom odganjali zimo. V pomoč so nam bili kurenti iz društva 
Koranti Poetovio Ptuj, ki že leta sodelujejo s Turistično zvezo Do
lenjske in Bele krajine ter tradicionalno obiskujejo Novo mesto, 
Stražo in Žužemberk. Letos pa so se na debeli četrtek, 12. 2. 2015, 
ustavili še v Trebnjem. Skupaj z njimi smo v mestnem parku s 
plesom in dobro voljo ustvarjali toplo ozračje ter klicali pomlad. 
Kot kaže, smo bili uspešni, saj se zima že poslavlja. Ob koncu 
plesa in glasnega zvonjenja so vsem skupaj zaželeli srečo in dobro 
letino. Da pa je bilo kratko rajanje z njimi še slajše, so se najmlajši 
obiskovalci posladkali s krofi. 

TD Trebnje

Ene pisane pesmi
Tako se je glasil naslov pevskega dogodka, ki je potekal v okvi
ru kulturnega praznika v Šentlovrencu. Zasnovala ter vodila ga 
je Duška Lah Peček, zborovodkinja MePZ DU Šentrupert. Na 
koncertu so nastopili še domači Zagriški fantje, ki delujejo pod 
okriljem KUD Marije Kmetove. Poseben gost je bil prof. Jože Zu
pan, ki je v nagovoru predstavil pomembne ljudi iz širše okolice 
Šentlovrenca, ki so vključeni v Rastočo knjigo. 

 
Zasnova in izvedba koncerta sta bili prava paša za oči in ušesa. 
Nagovor prof. Jožeta Zupana in predstavitev številnih pomemb
nih ljudi, ki so izhajajo iz tega okolja in so na različne načine 
vplivali na njegov razvoj, sta presenetila obiskovalce koncerta, kar 
so še posebej izrazili med prijetnim druženjem po prireditvi. 

B. P.



št. 103 / marec 2015 9
občanov občine Trebnje

IZ KRAJEVNIH SKUPNOSTI

Dolenjski pušelj
      

Prva tržnica v Trebnjem je bila organizirana na cvetno soboto leta 2003. Bilo je veselo, pestro in obetajoče. Ob 12. obletnici ustanovitve 
Kmečke in rokodelske tržnice v Trebnjem vas lepo vabimo v mestni park, kjer bodo otroci letošnjih birmanskih skupin obudili bogato 
dolenjsko izročilo in stare običaje, polne simbolike, ter za vas in pred vami izdelovali butare. 

Če je v soboto, 14. februarja, v mestnem parku v Trebnjem dišalo po dobrotah in ljubezni, bo sobota, 28. marca, v znamenju bogate 
dolenjske tradicije ob velikem krščanskem prazniku in simbolike dolenjskih pušljev.
Zadnja, šesta nedelja v postnem času je v cerkvenem koledarju imenovana cvetna nedelja. Kristjani se spominjajo Kristusove poti od 
Oljske gore do vhoda v Jeruzalem, kjer je doživel navdušen sprejem množice, ki je predenj metala palmove in oljčne vejice. V Sloveniji 
ni kraja, kjer na cvetno nedeljo ne bi nosili k blagoslovu šopov in snopov pomladnega zelenja. Dolenjska se lahko pohvali s še posebej 
bogato tradicijo in neverjetno pestrostjo običajev ob tem velikem prazniku.

Otroci bodo pripravili vse potrebno zelenje, preučili bodo tudi pomen in simboliko posameznih sestavin butaric. Tako bodo butarice, ki 
jih bodo izdelovali, v skladu z dolenjskim ljudskim izročilom in tradicijo, na cvetno soboto dopoldne od 8. do 12. ure v mestnem parku 
v Trebnjem na voljo vsem občanom na Kmečki in rokodelski tržnici ter v nedeljo pred vsako sveto mašo pred cerkvijo. Birmanci bodo 
pripravili tudi gradivo, ki bo vsakemu na voljo in v katerem bo pojasnjena vsa simbolika zelenja, zvezanega v butarico. Priprava snopov 
je bila in še vedno je resno opravilo, nošnja v cerkev pa veselje in ponos mladine.  

ZATO LEPO VABLJENI NA CVETNO SOBOTO, 28. MARCA 2015, NA KMEČKO IN ROKODELSKO TRŽNICO V 
TREBNJE, KJER BO OD 8.00 DO 12.00 PESTRO, VESELO IN ZANIMIVO:
 Pričakala vas bo pestra ponudba domačih dobrot in izdelkov na bogato obloženih stojnicah.
 Blizu 50 letošnjih birmancev bo skupaj z mentorji in mojstri v parku izdelovalo dolenjske pušlje, butare po starih dolenjskih 
 običajih – PRIDRUŽITE SE TUDI VI!
  PUŠLJI bodo na prodaj na stojnicah, kjer bo za vsakega pripravljeno tudi gradivo, v katerem bo pojasnjena vsa simbolika zelenja, 
 zvezanega v butarico. Izvedeli boste, iz česa in kako so včasih izdelovali butarice, kakšna je njihova simbolika, kdo jih je nesel v cerkev, 
 kako so jih odnesli iz cerkve, kaj so z njimi naredili in čemu so služile …

Ali ste vedeli: 
- Cvetni snop prvotno ni bil samo sveženj šibja in pomladanskega cvetja. 
 Na njem je zmeraj viselo tudi pecivo, ki je bilo skupaj s šibjem in cvetjem 
 deležno blagoslova.
- Vsi deli butare imajo svoj pomen.
- Na Dolenjskem je običaj, da mora imeti žegen triintrideset enoletnih 
 leskovih šib v spomin na Jezusovih 33 let bivanja na zemlji. Bel trak, s 
 katerim se poveže paličice in drugo zelenje, predstavlja vezi, s katerimi je 
 bil Jezus povezan. Na vrhu mora biti križ – znamenje odrešenja. 
- V okolici Dobrniča so naredili pušelj v glavnem iz mačkovih šib. V sredo 
 pride dren, nekaj sena, toliko krompirjev, kolikor je prašičev pri hiši, in 
 toliko jabolk, kolikor je družinskih članov. Prav na sredi pušlja so tri 
 leskove šibe, od katerih mora imeti vsaka v vrhu tri popke – očesa, ki 
 predstavljajo »troje Božjih oči, ki gledajo čredo«: Bog Oče, Bog Sin in Sveti 
 Duh. Šibe zataknejo tako, da molijo očesa iz pušlja. Ko bi leskove šibe ne 
 imele popkov, bi pastirju živina zbezljala, ko popki ne bi bili vidni, bi 
 živino izgubil. V pušlju je povezanih še toliko šib drobutovine, kolikor 
 glav živine redijo pri hiši. Ko delajo pušelj, naredijo najprej glavo. Za to 
 uporabijo najlepši bršljan, pušpan, tri leskove šibe in šibe drobutovine. 
- Dolenjska posebnost so križci iz oljčnih listov, ki jih zatikajo tja, kjer si žele 
 posebnega blagoslova. Nekateri ga zataknejo za šipo, nekateri na 
 podstrešje, nekateri na vsak steber kozolca, da »kozolca veter ne podre« …
- Na Dolenjskem mladina iz cerkve s pušlji vedno hiti in hitro teče domov. 
 Kdor je prvi doma, tistega živina bo najurnejša, krave bolj zdrave, gibčne …
- Nekateri zelenje posušijo in shranijo v bogkov kot, na podstrešje, pred 
 hišo … Kmetje velike pušeljce brž razvežejo in osmukane mačice in zelenje 
 dajo živini, leskove veje podtaknejo po njivah. V Trebnjem dajo živini 
 mačic, da ne bi dobile sajevca, bolezni v vimenu. Nekateri ga shranijo pod 
 streho, da jih varuje pred strelo.

TO JE LE DELČEK BOGATEGA IZROČILA. VSE TO IN ŠE 
MNOGO, MNOGO VEČ BOSTE IZVEDELI, VIDELI IN DO
ŽIVELI SKUPAJ Z LETOŠNJIMI BIRMANCI NA CVETNO SO
BOTO V MESTNEM PARKU.

Tako bomo z velikim spoštovanjem do ljudskega izročila, tradicije, šeg 
in navad ob tem velikem krščanskem prazniku z vami in za vas obu-
dili pravi pomen in simboliko dolenjske butarice – DOLENJSKEGA 
PUŠLJA.

VABILO                    

Vse krajane krajevne skupnosti Štefan vabimo na veliko spo-
mladansko čistilno akcijo, ki bo v      

soboto, 11. aprila 2015.
Zbor udeležencev bo ob 8. uri na parkirišču Gostilne Mišič. S 
seboj prinesite obilo dobre volje. Priporočamo vam primerno 
terensko obutev in obleko ter zaščitne rokavice.
Malica za vse udeležence bo po končani čistilni akciji predvi
doma ob 11. uri.

TŠKD Štefan



občanov občine Trebnje

št. 103 / marec 201510

KULTURA

Foto: Sašo Barle

Sprejem gospe Vilme Bukovec Kambič 
ob njenem 95. rojstnem dnevu
Gospe Vilmi Bukovec Kambič, častni ob
čanki občine Trebnje, je na predvečer nje
nega rojstnega dne, 26. 2. 2015, Občina 
Trebnje pod vodstvom Mateje Zupančič 
v Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje 
pripravila sprejem. Pričakali so jo številni 
obiskovalci. Program so oblikovali učenci 
Glasbene šole Trebnje (Barbara Kek, Tja
ša Starič in Rok Kocjan pod mentorstvom 
Barbare Lotrič in ob klavirski spremljavi 
Mance Kranjec Trček), Glasbena skupi
na Ragle (Karolina Gliha, Marjana Saje, 
Neža Bandel, Jera Rot in Zala Kastelec) in 
deklamatorka Maruša Jeras.  
Program je bil zelo lep, mladim pevcem pa 
je bilo peti pred tako priznano pevko pra
vo doživetje. Povezovalec Luka Bregar je 
zajemal iz njenih »Spominov velike umet
nice« in obiskovalce skupaj z gostjo po
peljal po njeni življenjski poti, ki je vedno 
sledila njenemu največjemu veselju – petju. 

Tako piše: »Vsakič, ko sem prejela izvleček s 
partituro opere, ki naj bi jo pela, sem ga iz 
veselja pritisnila na prsi, tako kot ljubo živo  

 

 
 
 

 

bitje.« Ob predvajanju dveh arhivskih po
snetkov, na katerih poje, so bili vsi obisko
valci ganjeni in so ji ponovno zaploskali. 
Tako zapeta glasba je pač nesmrtna. 

 
 
 
V vlogi slavnostnih govornikov sta jo poz
dravila prijatelja, Bogdan Osolnik in Jože 
Zupan. Nazadnje ji je namenil nekaj besed 
tudi g. župan Alojzij Kastelic. Prav vseh  
se je prisrčno razveselila in se jim ganjena 
zahvaljevala.
V svojih spominih je zapisala: »Mnogo sem 
prejela, pa tudi veliko dala.« Lahko samo še 
dodamo, da tudi ni veliko zahtevala, saj jo 
vsaka pozornost napolni s hvaležnostjo.

Zdenka Candellari, foto: Franci Rakar

Kvartet flavt Traverso
V torek, 24. feb ruarja, se je v avli Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje predstavil 
kvartet flavt Traverso, ki ga sestavljajo profesorice flavte Tanja Repe, Jasmina Šubic, 
Mateja Crnčan in Špela Lampret. Slednja je tudi učiteljica na Glasbeni šoli Trebnje.
Kvartet, ki je leta 2012 na mednarodnem tekmovanju Svirel osvojil zlato nagrado v 
najvišji starostni kategoriji Spacal, se je na v Trebnjem predstavil z izredno pestrim 
programom. Koncerta se je udeležilo izjemno veliko učencev Glasbene šole Trebnje, ki 
so z zanimanjem prisluhnili zvokom pikola, flavte ter alt in bas flavte. 
Obiskovalci smo bili nad koncertom navdušeni, zato bomo veseli, če nas bodo flavtistke 
kvarteta Traverso kmalu spet obiskale.  

GS

Nastopajoči

Trebnje je slavljenko počastilo tudi s Cesto Vilme Bukovec. Na fotografiji sedita Vilma Bukovec 
Kambič ter Bogdan Osolnik; od leve stojijo prof. Jože Zupan, Alojzij Kastelic, Patricija Pavlič, 
Maruša Stupica, pomočnica slavljenke ter Mateja Zupančič.
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INTERVJU Z MAJO KASTELIC

Deček in hiša
Predstavitev nagrajene slikanice in njene ustvarjalke Maje Kastelic

Prejšnji mesec sem si v Državni založbi v Trebnjem kupila čudovito 
slikanico z naslovom Deček in hiša trebanjske avtorice Maje Kastelic. 
Slikanica je brez besedila, a ni brez besed! Te nas skrite spremljajo na 
vsaki strani in namigujejo, razsvetljujejo, prav tako kot luč, ki se pokaže 
na koncu temne sobe.

To je slikanica najrazličnejših skrivnosti, ki smo jo z najmlajšimi otroki 
večkrat »prebrali«, ker smo vsakič lahko sledili čemu novemu. Najprej 
seveda detektivski zgodbi dečka, ki ga muc pred priprtimi vrati zvabi v 
tujo hišo. Tam začne slediti izgubljenim risbam, ki ga vodijo vedno višje 
iz pritličja na podstrešje, iz teme v svetlobo, iz noči v dan. Pripeljejo ga 
iz osamljenosti k človeškemu odnosu in končno k pravemu preseneče
nju in veliki nagradi – radoživi otroški igri, v kateri vedno sije sonce.    
Prav zadnja ilustracija je za bralca prava nagrada za dušo in paša za oči. 
Igriva svetloba – vse sence so za nami, sicer vrhunsko upodobljene, a so 
vendar le še povečevale naše hrepenenje po dokončni dnevni svetlobi in 
toplini odnosa.  

Maja, kako dolgo je nastajala zgodba?
Od skic pa do zadnjih detajlov je trajalo približno dve leti, intenzivno sli-
kanje samih ilustracij pa dva meseca. Slikanica je sicer v meni dolgo zorela. 
Najprej sem naredila tri ilustracije, ki so bile potem nagrajene na 10. biena-
lu. Priznanje Hinka Smrekarja me je opogumilo, da sem pisala na Mladin-
sko knjigo in takoj naletela na ogromno spodbude in sodelovanja. Po mnogih 
sestankih in celotnem uredniškem procesu, v katerem sem se tudi ogromno 
naučila, smo se letos vsi zelo razveselili slikanice. Obenem sem takrat pisala 
tudi na uredništvo otroških revij Ciciban in Cicido, za kateri zdaj že dve 
leti ustvarjam mesečne prispevke. Tega sem vesela, saj je to obenem dobra 
vaja in tudi relativno stalen vir zaslužka. 

Ali si ilustracijo študirala?
Študirala sem slikarstvo in teorijo vizualne kulture. Sem pa ilustracijo in 
ilustratorje vedno izjemno cenila. Dolgo časa se mi ni zdelo, da lahko tudi 
sebe že štejem mednje. Od lani, ko sem vpisana v razvid samozaposlenih 
MK kot slikarka in ilustratorka, pa je ta dilema vsaj formalno razrešena.

Kako se je razvijalo tvoje slikanje?
Vedno sem rada risala. Seveda že v osnovni šoli, kot vsi otroci. Zadnji dve 
leti gimnazije pa je ta strast prišla povsem v ospredje. Morda sem bila malo 
uporniška. Bila sem odlična, študirala bi lahko kar koli, ampak sem res ve-
sela, da sem se odločila tako. Nisem želela biti preračunljiva, kajti menim, 
da pri tem ne smeš biti. Nekako sem čutila, da je to tisto, kar bom z veseljem 
počela celo življenje.

Kako doživljaš risanje?
Risanje je zame sicer delo, a tudi užitek, igra. Tudi otrokom, ko jih imam na 
likovnih delavnicah, hočem podati to. Zelo pomembno je ohraniti igrivost, 
saj ta pomeni eksperimentiranje in pot do novih spoznanj, novih rešitev. 

Ne gre samo za to, da bi bilo narisano zgolj »lepo«, in ni prav s takimi sod-
bami posegati v otroško percepcijo sveta in njihovo ustvarjalnost. Največji 
umetniki, kot npr. Picasso, so ogromno časa porabili za to, da so se v sebi po-
novno dokopali do otroške izvirnosti, neposrednosti in suverenosti. Risanje 
je aktivna dejavnost, je razmišljanje, ki pušča sled, potovanje čez papirna 
prostranstva. Črta, ki jo otrok potegne po papirju, je zanj, kot da bi zarezal 
v vesolje. In vse se lahko zgodi. Papir vse prenese. In super je, da je tako.

Zanimiva se mi zdi ilustracija v slikanici, ko deček teče mimo razstave 
slik. Mnoge slike sem prepoznala. Najprej po vsebini, potem pa sem 
povezala njihove avtorje s tisto skrito besedo, ki se spet pojavi kar tako 
mimogrede, »velikani«. 
Na tej strani sem upodobila dela slovenskih in tujih ilustratorjev, ki jih 
imam rada. Želela sem, da bi bila ta stena nekakšen hommage ilustraciji 
in ilustratorjem in izraz mojega prepričanja o pomembnosti te umetniške 
zvrsti.

V tvoji slikanici je polno knjig. Prebirala sem naslove knjig, ki so vse-
povsod – na knjižnih policah, na mizah in na tleh.  
Knjige – te pa so zagotovo največja strast, ki me spremlja že od najzgodnej-
šega otroštva. Pogosto sem iz šole hodila po cesti z nosom v knjigi. Dobre 
knjige preprosto obožujem in zato se v ustvarjanju ilustracije za knjigo in 
še bolj pri ustvarjanju avtorskih slikanic počutim res izpolnjeno. No, tudi v 
kupovanju in zbiranju knjig. Knjige in risanje skupaj – kakšna sreča! 

Kako se ti je porodil navdih za to zgodbo?  Najprej v glavi ali na pa-
pirju?
Najprej se seveda prikrade misel, ampak nič se ne zgodi brez risanja. Po 
navadi je tako, da takrat, »ko sem čisto noter«, ko zelo veliko rišem, nastanejo 
tudi ideje ali nove rešitve in obrati. Zelo pomembna je kilometrina in tudi 
jaz zmečem stran mnogo počečkanega ali poslikanega papirja, preden nasta-
ne kaj zadovoljivega. Kolikor poznam druge umetnike, so vsi precej kritični 
do svojega dela. Takšni smo, nikoli povsem zadovoljni. To je dobro, ker te sili 
k napredovanju, obenem pa zna biti precej »tečno«. Sicer pa cenim to obrtno 
komponento, potrebo po izurjenosti, ki je pri ilustraciji zelo očitna.

Kako uskladiš svoje delo z materinstvom? 
Sem samozaposlena v kulturi. Ustvarjam doma ali v ateljeju, lepo vsak dan 
od pol osmih do pol štirih. Otroka sta takrat v vrtcu in šoli. Rutina je za 
umetnika zelo pomembna, ker da ustvarjalnosti nek okvir in te sili k ne-
nehnemu delu.

Kaj načrtuješ za naprej?
Načrtujem novo avtorsko slikanico. Ampak to je malo v ozadju zaradi vsega 
drugega dela in tudi zato, ker takšno delo potrebuje svoj čas. Marca grem v 
Bologno, kjer so med drugimi razstavljene tudi moje ilustracije iz Dečka in 
hiše.

Draga Maja, želimo ti srečno in uspešno pot v Bologno, predvsem pa 
obilo užitka ob risanju in mnogo dobrih navdihov, ki jih boš delila z 
nami.

Zdenka Candellari
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KULTURNI UTRINKI IZ GLASBENE ŠOLE TREBNJE

Galerijska paleta
V Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje smo v četrtek, 19. fe
bruarja 2015, ob 18. uri odprli razstavo Nove pridobitve 2013–
2014. Prisotne je pozdravila Patricija Pavlič, direktorica CIK 
Trebnje, ki je med drugim poudarila, da gre večji del zaslug za 
pripravo odlične razstave, poleg avtorjem del seveda, kustosinji 
Andrejki Vabič Nose, ki je postavitev predstavila, slavnostno pa 
je razstavo odprl župan Občine Trebnje Alojzij Kastelic. Odprtja 
razstave sta se udeležila tudi Judita Rajnar, udeleženka 47. Med
narodnega tabora, ter Brane Praznik, udeleženec 46. Mednarod
nega tabora likovnih samorastnikov. 

Glasbeni program na odprtju je pripravil kvartet Glasbene šole 
Trebnje v sestavi Kristina Gregorčič, kljunasta flavta, Urša Tr
ček, violina, Tilen Artač, violončelo, Manca Kranjec Trček, klavir 
(Foto na naslovnici). Glasbeniki so poslušalce z občutenim igra
njem popeljali v svet nemškega baroka in tako v galeriji ustvarili 
prijetno vzdušje. Trio sonato št. 5. v amolu Georga Philippa Te
lemanna so zaigrali z veliko virtuoznosti in energije ter tako še 
dodatno obogatili likovni umetnosti posvečen večer.
Več o razstavi, 27 delih in 16 avtorjih boste lahko izvedeli na jav
nem vodstvu 9. aprila 2015 ob 18. uri. Razstava bo na ogled do 
10. maja 2015.

Besedilo in foto: Andrejka Vabič Nose

Koncert komornih skupin
Glasbena šola Trebnje je v torek,  10. februarja, in v sredo, 11. feb
ruarja, v avli Osnovne šole Trebnje izvedla 2 koncerta, posvečena 
skupinskemu muziciranju. 
Na torkovem koncertu je nastopilo 80 učencev,  ki sodelujejo v 
različnih komornih skupinah glasbene šole. Tako so se predstavili 
trio flavt, trobilni kvartet, orkester saksofonov, trobilni kvintet, ki
tarski orkester, harmonikarski orkester in pihalni orkester Glasbe
ne šole Trebnje. Nastopajoče je za koncert pripravilo 8 mentorjev.  
Na sredinem koncertu so se predstavili učenci treh pevskih zbo
rov, otroški godalni orkester in učenci prvih razredov inštrumen
talnega pouka. Skupno se je na odru predstavilo 90 učencev, ki jih 
je za nastop pripravilo 13 učiteljev.
Avla Osnovne šole Trebnje je bila ponovno skorajda premajhna 
za veliko število obiskovalcev, ki so bili nad koncertoma izjemno 
navdušeni. Veliko zanimanje za tovrstne koncerte vsekakor kaže 
na to, da je glasbena šola nepogrešljiv organizator kulturnih do
godkov, ki še dodatno pripomorejo k duhovni rasti vsakega posa
meznika.
Zahvala za uspešno izvedbo koncerta gre predvsem prizadevnim 
učencem in njihovim mentorjem, pa tudi ravnatelju OŠ Trebnje 
gospodu Radu Kostrevcu, ki nam je za izvedbo koncertov prijazno 
odstopil prostor. 

TM

Regijsko tekmovanje mladih 
glasbenikov Dolenjske
2. marca 2015 je Glasbena šola Trebnje v avli Centra za izobraže
vanje in kulturo Trebnje gostila koncert nagrajencev 18. Regijske
ga tekmovanja mladih glasbenikov Dolenjske. Na njem so nasto
pili učenci iz glasbenih šol Črnomelj, Krško, Sevnica in Trebnje, ki 
so na regijskem tekmovanju prejeli zlato priznanje in se s tem tudi 
uvrstili na 44. Državno tekmovanje mladih glasbenikov Slovenije. 

Zaključni koncert je privabil veliko število obiskovalcev. Med nji
mi so bili najštevilčnejši zlasti učenci Glasbene šole Trebnje, ki so 
z velikim zanimanjem poslušali vrstnike iz sosednjih regij.
Na koncertu sta se zelo uspešno predstavili tudi učenki Glasbene 
šole Trebnje, violinistki Manca Penca Kocjan in Lana Rupnik. 
Njuni mentorici sta prof. Lucija Mlakar in prof. Ivana Krhin Pod
lesnik, ki bosta učenki še naprej pripravljali za nastop na držav
nem tekmovanju, ki bo potekalo med 9. in 20. marcem 2015 na 
glasbenih šolah primorske regije. 
Ravnateljica Tatjana Mihelčič Gregorčič je znova dokazala, da 
je odlična tudi pri organizaciji obsežnejših glasbenih prireditev. 
Kljub izredno velikemu številu nastopajočih je koncert namreč 
potekal povsem brezhibno, kar je pripomoglo k nemotenemu uži
vanju v muziciranju mladih dolenjskih glasbenikov. Upamo, da 
bomo še velikokrat deležni takšnih glasbenih poslastic.

VG
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KMETIJSTVO

Prikaz obrezovanja 
sadnega drevja na Liscu

Sekcija za turizem in prireditve, ki deluje v okviru Društva vino
gradnikov »Lisec« Dobrnič, je v nedeljo, 1. 3. 2015, organizirala 
prikaz obrezovanja sadnega drevja na Liscu. Udeležilo se ga je 
prek 70 ljubiteljev vzgoje sadnega drevja. Razveseljivo je, da je 
bilo med njimi veliko mladih. V sadovnjaku Gazvodovih, ki se 
ukvarjajo tudi z zidaniškim turizmom, je obrezala sadno drevje 
ga. Marjeta Uhan iz Sadjarske kmetije Uhan. Udeleženci so po
zorno spremljali prikaz obrezovanja sadnega drevja in zastavljali 
vprašanja, na katera je ga. Marjeta strokovno odgovarjala, za kar 
se ji zahvaljujemo.

Anica Maraž

VABILO NA ELEKTRONSKI 
VNOS ZBIRNE VLOGE 2015

V letu 2015 poteka oddaja zbirnih vlog prek elektronskega vno-
sa, ki bo potekal na izpostavi KSS v Trebnjem, Temeniška pot 1, 
8210 Trebnje, od 2. marca do 6. maja 2015. Na vnos vlagatelje 
vabimo po abecednem vrstnem redu vasi od A do Ž.

PRED PRIHODOM NA VNOS PREVERITE:

• GERK-e (prevzem ali oddaja površin) ter uskladite rabo 
 kmetijskih zemljišč z  dejansko rabo v naravi na UE Trebnje 
 ali UE NM za območje Žužemberka.

• ZAHTEVE ZELENE KOMPONENTE: kmetije nad 
 10 ha njivskih površin morajo izpolnjevati zahtevo o 
 diverzifikaciji kmetijskih rastlin: prva kultura lahko zavzema 
 največ 75 %, druga pa 25 % njivske površine, kmetije nad 
 15 ha njivskih površin morajo izpolnjevati tudi zahteve 
 površin z ekološkim pomenom (površine v prahi, setev rastlin, 
 ki vežejo dušik, dosevki, posevki 2 vrst rastlin). 
 PLAČILA ZELENE KOMPONENTE DOBIJO VSE 
 KMETIJE, ZAHTEVE IZ NJE PA MORAJO 
 IZPOLNJEVATI SAMO KMETIJE NAD 10 OZ. 
 15 HA NJIVSKIH POVRŠIN.

• KMETIJE, VKLJUČENE v program KOPOP, in 
 EKOLOŠKE kmetije morajo pred oddajo zbirne vloge imeti 
 v aplikacijo vnesen program aktivnosti (analize tal, gnojilne 
 načrte v primeru gnojenja z mineralnimi gnojili, sestavljen 
 5letni kolobar – Ukrep poljedelstvo in zelenjadarstvo). 
 Vključevanje v ukrepe KOPOP bo možno tudi v letu 2016.

S SEBOJ PRINESITE:

• ZBIRNO VLOGO 2014
• BANČNO KARTICO, GSM-ŠTEVILKO in E-NASLOV
• podatke o POSEJANIH KULTURAH NA NJIVAH
• V PRIMERU vključenosti v PROGRAMA KOPOP in 
 PAS UŠESNE ŠT. ŽIVALI

PROSIMO VAS, DA SI ZA VABLJENI TERMIN VZA-
METE ČAS IN SE DRŽITE ROKOV. BREZ TEHTNE-
GA RAZLOGA VAM GA NE BOMO SPREMINJALI 
OZ. VAM BOMO LAHKO ZAGOTOVILI VNOS PO RE-
DNEM ROKU –  to je po 7. 5. 2015.
VSAK ZAMUDNI DAN POSLEDIČNO POMENI 
3 % znižanje plačil za plačilne pravice in 1 % znižanje plačil za 
ostale vloge (KOPOP, EK, OMD) na delovni dan. 

Ana Moder, vodja Izpostave Trebnje

VABIMO VAS 

NA PRIKAZ OBREZOVANJA 
SADNEGA DREVJA,

ki bo v sredo, 18. marca 2015, ob 9. uri v nasadu 

KMETIJE UHAN  
V RODINAH PRI TREBNJEM. 

Na srečanju bomo govorili o aktualnih tehnoloških opravilih 
v sadovnjaku. Strokovno srečanje bo vodila Andreja Brence, 
svetovalka za sadjarstvo iz Kmetijskogozdarskega zavoda 
Novo mesto.

Ana Moder, univ. dipl. inž. zoot.
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MALE ŽIVALI/VABILO SOŽITJA

Šola za pse Smrček
Šola za pse Smrček (Gorenje Kamenje pri Dobrniču 11, 8211 
Dobrnič) je pričela delovati v letu 2010. Prostora za šolanje psov 
imajo veliko, saj obsega posestvo, namenjeno šolanju psov, 5.500 
m2. V celoti je ograjeno in tako lahko psi prosto tekajo, brez bo
jazni, da bi vam ušli ali da bi se pripetila kakšna druga nevšečnost. 
Nahaja se sredi narave, obdano je s travniki in gozdom, ki ponuja
jo veliko možnosti za treninge in sprehode v naravi.
Pri šolanju psov je na prvem mestu pozitivna motivacija na podla
gi igre in nagrade s hrano, vendar se pri delu prilagajajo vsakemu 
psu in lastniku posebej. Težave, kot so vlečenje psa, agresivno ve
denje in druge oblike odklonskega vedenja, uspešno odpravljajo.
Nudijo tudi možnost nakupa že izšolanega psa, psa za varovanje 
oseb, objekta ali druge namene in potrebe. Šolajo tudi pse za var
nostne službe. Za več informacij lahko pokličete na tel. št.: 041 
471234 ali pišete na elektronski naslov: s3tof@siol.net.

Hotel za pse
V istem kompleksu so zgradili popolnoma nov hotel za pse, ki 
ustreza vsem standardom. Hotel je zidan in ima zunanji in not
ranji del, boksi pa so različnih velikosti in prilagojeni velikosti  
psov. Boksi so zidani tako, da so poleti hladni, za zimske dni pa 
imajo vgrajeno talno gretje. Psi imajo ves čas v boksu in ob izpu
stu na razpolago svežo vodo. Hotel je ograjen in obsega 1500 m2 
izpusta. Čez dan pse peljejo tudi na sprehode in na vadbišče, kjer 
lahko prosto tekajo. 

Iščem topel dom
Sem psička, ki so me zavrženo našli na Selu pri Mirni. Stara 
sem dobri 2 leti. Sem manjše do srednje rasti, umirjena in 
zelo prijazna, pa tudi sterilizirana, tako da sem že čisto prip
ravljena, da odidem v svoj novi dom. Čakam v zavetišču Meli 
center na Repčah. 
Za več informacij pokličite v času uradnih ur (od ponedeljka 
do petka: 10.00–14.00, v soboto: 8.00–12.00): 041 779 884 
(Dušan), 031 331 336 (oskrbnik). Lahko pišete tudi na elek
tronski naslov: meli.center.repce@gmail.com.

M. K.

 

 


SOŽITJE za večjo varnost v cestnem prometu 

Komu je projekt namenjen? 
 
Starejšim voznikom in voznicam, 
ki bi radi ostali im dlje mobilni in 
varni na cestah. 
 

Kdaj in kje? 
 
19. marec 2015, ob 9. uri  
 
Prostori Društva upokojencev Trebnje 

(Baragov trg 6) 

 
Spremljajte obvestila v lokalnih medijih in 
pri društvu upokojencev. 
 

Vsebina? 
 

Kako? 
 
Enodnevni dogodki v vaši regiji in 
praktini del vožnje z 
inštruktorjem po dogovoru 
 

VLJUDNO 
VABLJENI! 

 
Preventivni dogodki so 

brezplani. 

Ve informacij: info.avp@avp-rs.si 
ali na 01 4788 961 

Obina Trebnje 
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ŠOLSTVO / KULTURA

Zimske počitnice v 
Velikem Gabru
V času zimskih počitnic je bilo za malčke iz Velikega Gabra lepo
poskrbljeno. Za to sta zaslužni predvsem  ga. Silva Jeras ter  Kar
men Papež.

Pod okriljem knjižnice Trebnje, ki ima izpostavo tudi v Velikem 
Gabru, so otroci  v ustvarjalnih delavnicah  z velikim navdušenjem 
ustvarjali svoje umetnine. Za konec so pridni nadebudneži odnesli 
domov vsak svoj izdelek z lastnimi podobami v obliki fotografije.  
V začetku jim bodo čudoviti izdelki krasili otroške sobice, pozneje  
bo to le  lep spomin na brezskrbno mladost.

Mirko Gliha

London
V ponedeljek, 16. 2. 2015, smo se učenci Osnovne šole Trebnje 
odpravili v London. Kar 81 učencev s petimi učiteljicami, ki so 
nas spremljale, je nestrpno čakalo vzlet z ljubljanskega letališča 
Brnik. Takoj po pristanku letala na londonskem letališču smo bili 
zelo vznemirjeni, saj smo komaj čakali, da se naša 4dnevna dogo
divščina začne. Ker je London London, nas je pričakalo oblačno 
nebo, kar nam ni pokvarilo razpoloženja. Prvi dan je bil namenjen 
nakupovanju. Do trgovin smo se peljali s podzemno železnico. 
Vožnja z njo je bila za vse nas zelo zanimiva, saj se močno razliku
je od vožnje z vlakom v Sloveniji. Ko pa smo postali lačni, smo še 
odšli v KFC, restavracijo s hitro prehrano. Drugi dan nas je zjutraj 
pozdravilo sonce. Odšli smo na London Eye, kjer smo si v polurni 
vožnji ogledali Big Ben, reko Temzo in velik del Londona. Takoj 
po sestopu z velikega kolesa pa smo si ogledali kratek 4Dfilm. Po 
filmu smo pot nadaljevali do Big Bena, ki je v vsej svoji veličini za
senčil druge stavbe, poleg pa smo videli tudi Palace of Westmin
ster. Sprehodili smo se po londonskih ulicah, kjer smo videli veli
ko zanimivih stvari in bolje začutili utrip Londona. Popoldne smo 
si ogledali zunanjost Buckinghamske  palače, v kateri se je kraljica 
zadrževala ravno v času našega obiska. Po ogledu Buckinghamske 
palače smo se odpravili ogledat Muzej voščenih lutk, v katerem 
so lutke znanih igralcev, pevcev in športnikov. Utrujeni smo nato 
večerjali v pubu, značilni gostilni za Veliko Britanijo. V sredo smo 
se po reki Temzi peljali vse do Tower of London, ki se nahaja v 
neposredni bližini Tower Bridgea. Na zadnji dan našega potepa
nja po Londonu smo si ogledali dva muzeja: naravoslovni muzej 
in muzej znanosti. Oba sta bila zelo zanimiva. Po ogledu smo se 
odpravili na letališče, s katerega smo poleteli v Italijo. V Trebnje 
smo se vrnili v poznih urah z avtobusom polni novih vtisov in 
izkušenj, zaradi katerih bomo London ohranili v lepem spominu.   

Zala Ribič, Lana Rajer, 9. b OŠ Trebnje

Županova gostilna na 
Veliki Loki
Premiera in pravzaprav krstna uprizoritev in ponovitev komedije 
Županova gostilna KUD Ivan Cankar na Veliki Loki, ki jo je za 
domači oder napisala Melita Pangerc, je mimo. Avtorici je treba 
sneti klobuk za vsebino, da poguma ne omenjamo. »Krščen« je 
bil tudi »novopečeni« režiser Tone Štrekelj, ki ga sicer poznamo 
iz odrskih predstav. Prvič pa je bilo na odru še nekaj igralcev … 

Dvorana je minulo soboto domala »pokala« po šivih, tako je bila 
polna. Na oko bi rekli, da je bilo blizu 200 zelo zadovoljnih gledal

cev, ki so se nasmejali številnim kočljivim, predvsem pa humor
nim prizorom v predstavi in jih nagrajevali z burnim aplavzom. 
V predstavi so zaigrali: župana Bojan Rus, njegovo ženo Alenka 
Tomc, njuno hči Katarina Rus, mesarja Stane Šlajpah, bogatega 
prišleka Matej Pangerc, vaško opravljivko Hana Sinjur, sultano
vega lastnika Jožko Medvešek, poštarja Gregor Kovačič, policaja 
Marjan Hostnik in psa Sultana mala psička Lala.

Že to soboto, 14. 3., ob 19.30  bodo gostovali na trebanjskem 
odru. Vabljeni!

Brane Praznik
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VRTEC

Rojstni dan v Domu 
starejših občanov Trebnje
Prijatelja Ivana pogosto srečamo na sprehodih v okolici vrtca. 
Vedno je zelo vesel snidenja in otroških pozdravov. Nedavno na
zaj pa smo prejeli povabilo, če bi ga otroci Vrtca Mavrica Trebnje 
razveselili z nastopom, saj je slavil rojstni dan. Tako smo mu zape
li, zaplesali in nato izrekli še voščilo. Tovrstne oblike povezovanja 
vrtec in DSO Trebnje izvajata že vrsto let, saj s tem krepita čut 
za starejše generacije ter drug drugemu obogatita in oplemenitita 
dopoldneve.

Majhni in veliki iz oddelka Poskokci

Skupaj zmoremo več
Mesec februar že sam po sebi nudi veliko možnosti skupnih te
matskih delavnic. Tako smo tudi v Bhodniku (Vrtec Mavrica 
Trebnje) poskušale strokovne delavke otrokom pričarati čim bolj 
zanimiv Prešernov praznik – z »njegovim« obiskom, poslušanjem 
himne in poezije, pokušanjem suhih fig, risanjem z ogljem itn. 
Nato smo se v likovnih delavnicah z izdelovanjem srčkov počasi 
že pripravljali na valentinov oziroma srčkov ples. 

Na ples nas je prišla povabit Vila ljubezni in prijateljstva. Ob tem 
smo prejeli čarobne paličice, ki nam bodo v pomoč pri rabi pri
jaznih besed in veselih dogodkih. In že smo se udeležili srčkov
ega plesa v AVsobi, na katerem smo plesali v parih in skupinah, 
poslušali raznovrstno glasbo … Mmm … Pa je zadišalo že po 
krofih! Na pusta hrusta smo se spremenili v zanimive maškare, se 
predstavili ostalim prijateljem vrtca, pa malce večjim prijateljem 
iz Doma starejših občanov Trebnje in nato presenetili tudi znan
ce v Občini Trebnje. Trenutno poteka teden zimskih počitnic, ko 
ravno tako izvajamo skupne področne aktivnosti ter negujemo 
prijateljske stike še naprej.  

Vzgojiteljica 
Marta Rogelj Lipoglavšek 

Zimska olimpiada Bhodnika
Gibanje je izraz zadovoljstva, svobode, igrivosti, ustvarjalnosti. 
Gibanje na zraku še dodatno vpliva na dobro počutje, toliko bolj 
pa, če se ob tem lahko zabavajo otroci s starši. Zaposleni smo se že 
v začetku šolskega leta skupaj s starši in otroki odločili, da bomo 
imeli športno olimpijado na snegu. Tako smo se med zimskim 
pohodom preizkusili v ciljanju tarče, risanju snežnih motivov s 
stopinjami, tovarni snežnih topov, prepevanju zimskih pesmi in 
zaključnem postavljanju oddelčnih snežakov na igrišču vrtca. Za
dovoljni in ponosni otroci so še nekaj dni vztrajno spremljali sne
žake, kako so spreminjali obliko. 

Prijatelji iz Bhodnika
Vrtca Mavrica Trebnje
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NASVETI

Policija svetuje
S prvimi dnevi toplega vremena so občani 
intenzivno pričeli z raznovrstnimi gospodarskimi deli. 
Gre predvsem za dela v vinogradih, sadovnjakih in na 
poljih. Glede na to, da smo v preteklih letih beležili večje število 
kaznivih dejanj vlomov v vozila in tatvin iz vozil ter tudi vlomov v 
zidanice oz. stanovanjske hiše ravno v tem času, občane opozarja
mo predvsem na naslednja samozaščit na ravnanja: 
‒ Iz vozila vedno izvlecite kontaktne ključe, zaprite vsa okna in 
 vrata ter zaklenite vozilo. Pri tem ne pozabite na prtljažnik.
‒ V vozilu ne puščajte vrednejših predmetov, denarnic, kreditnih 
 kartic, torbic, kovčkov, jaknen ... Ti predmeti privabljajo tatove 
 in povečujejo verjetnost, da bo vlomljeno ravno v vaše vozilo.      
‒ Ko opravljate raznovrstna dela, ne puščajte objektov 
 odklenjenih, niti v primeru, ko jih zapustite za krajši čas. 
 Veliko tatvin smo beležili ravno v takšnih primerih.

Ob tem še posebej opozarjamo na primerno varovanje bančnih 
kartic. V nobenem primeru ne hranite skupaj bančne kartice in 
PINštevilke (nekateri občani imajo PINštevilko napisano kar 
na kartici). V primeru tatvine storilci običajno opravijo dvig de
narja na bančnih avtomatih, še preden žrtev uspe preklicati banč
no kartico.

1. januarja 2015 so pričele veljati določbe glede posebne označitve 
počasnih vozil v prometu skladno s Pravilnikom o delih in opremi 
vozil. 
Meseca maja 2013 je bil namreč v Uradnem listu Republike Slove
nije objavljen Pravilnik o delih in opremi vozil (Uradni list RS, št. 
44/13 in 36/14), katerega skoraj večina določb je pričala veljati 1. 
oktobra 2013. Določbe glede obvezne opreme traktorjev, traktor
skih priklopnikov in vlečenih traktorskih priključkov (podložne 
zagozde) ter glede označevanja počasnih vozil so pričele veljati 
1. januarja 2015, določbe glede varnostnih elementov traktorjev, 
označevanja širših traktorjev in delovnih strojev ter opremljenosti 
traktorskih priklopnikov in vlečenih traktorskih priključkov z za
vorami pa bodo pričele veljati šele 1. januarja 2016.
Označevanje počasnih vozil določa 25. člen navedenega pravil-
nika, ki pravi, da morajo imeti vsa vozila (razen enoslednih vozil), 
katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 40 km/h, in 
tudi njihova priklopna vozila na zadnji strani tablo za označeva-
nje počasnih vozil, ki mora biti homologirana v skladu s Pravil
nikom UN/ECE R 69. Pravilnik prav tako pravi, da pri skupini 
vozil velja zahteva iz prejšnjega odstavka samo za zadnje vozilo v 
skupini. Tabla za označevanje počasnih vozil ima po pravilniku 
UN/ECE R 69 določene tako mere, obliko in barvo kot tudi od
sevnost. Poenostavljeno povedano ima obliko enakostraničnega 
trikotnika s prisekanimi vogali, notranja površina je rdeče fluo-
rescenčne barve, zunanji pasovi pa so rdeče barve in odsevni.
Navedene označbe so v prvi vrsti namenjene preprečevanju na-
letov od zadaj oziroma temu, da vozniki, ki vozijo za počasnimi 
vozili, pravočasno opazijo, da je pred njimi počasno vozilo, in 
ustrezno prilagodijo hitrost vožnje ter vozilo na primernem mes-
tu prehitijo. Še enkrat poudarjamo, da morajo imeti vsa vozila, za 
katera pravilnik določa namestitev teh tabel, lete nameščene od 
1. januarja 2015 naprej. Za traktorje to pomeni, da bo nameščena 
tabla za počasna vozila eden od pogojev za uspešno opravljen teh
nični pregled pri podaljšanju registracije v letu 2015.

Janez Mirtič in Dejan Kavšek, vodji policijskega okoliša

Gasilci opozarjamo
Požarna varnost v domačem okolju

Statistični podatki navajajo, da nastane okoli 60 % požarov v do
mačem okolju, da je okoli 70 % smrtnih žrtev zaradi požarov v 
domačem okolju in da ena četrtina požarov v domačem okolju 
nastane med 22. in 6. uro.

Najpogostejši vzroki požarov v domačem okolju so: nepazljivost 
pri uporabi električnih in grelnih naprav, njihova dotrajanost, poš
kodovana in preobremenjena električna napeljava, kajenje v pos
telji, neočiščeni in slabo vzdrževani dimniki, nepazljiva uporaba 
sveč.

Do požara pride pogosto v kuhinji, kar je razumljivo, saj je v njej 
veliko naprav, ki oddajajo toploto. Načeloma so varni tako plinski 
kot električni štedilniki, če so tehnično brezhibni in če z njimi 
rokujemo po predpisih varnega dela. Najbolj nevarni za nastanek 
požara pri kuhanju so klasični električni štedilniki. To so štedil
niki, pri katerih kuhalna plošča še nima termostata za kontrolo 
temperature. Velik napredek z vidika požarne varnosti pomeni in
dukcijska kuhalna plošča, saj deluje le takrat, ko je na njej ustrezna 
posoda, obenem pa ima večji izkoristek energije. 
Če smo prisotni ob vžigu olja ali masti, takoj pokrijmo posodo z 
mokro krpo ali pokrovko. Goreče posode nikakor ne prenašajmo! 
Če imamo pri hiši gasilnik na prah, gasimo levo ali desno, s kraj
šimi presledki, vstran od sebe, dva do tri korake od ognja.
Pomembno je redno čiščenje kuhinjskih nap in odstranjevanje 
maščobe, ki se nabira na filtrih. Če filter ne zadržuje maščobe, se 
leta nabira na ventilatorju, kar lahko povzroči požar. 

Preventiva v domačem okolju

Med pomembne preventivne ukrepe v domačem okolju uvršča
mo:
 ločitve v požarne sektorje;
 požarne alarmne naprave: naprave, ki odkrivajo produkte, ki 
 nastajajo med gorenjem, in imajo vgrajeno sireno za 
 obveščanje; namestimo jih na strope prostorov, kot so spalnice, 
 otroške sobe ipd., ne pa v kote ali v bližino štedilnikov 
 (kupimo jih lahko v vseh večjih trgovinah s tehničnim 
 blagom);
 gasilnike: nameščeni naj bodo na vidnem in dostopnem mestu, 
 v bližini izhodnih vrat; pri izbiri primernega gasilnika za 
 domačo uporabo lahko svetujejo gasilci, prodajalci ali 
 proizvajalci;
 vgrajene naprave za gašenje: naprave, imenovane sprinklerji, 
 imajo lasten vir oskrbe z vodo – razvod cevi po objektu in šobe, 
 ki se zaradi vpliva toplote aktivirajo samodejno; 
 da odmaknemo vnetljive snovi od virov vžiga;
 čiščenje in vzdrževanje objektov;
 ločevanje virov vžiga od gorljivih snovi;
 urejene evakuacijske poti, ki morajo biti proste in prehodne ter 
 označene (pri večstanovanjskih objektih).

Največ lahko za požarno varnost doma naredimo sami s skrbnim 
ravnanjem z napravami, z ravnanjem po navodilih proizvajalca, z 
rednim vzdrževanjem naprav ter ozaveščanjem otrok in odraslih. 
Letemu posvečajo pri svojem delu veliko pozornosti tudi tre
banjski gasilci.

Mojca Smolič
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RAZISKOVANJE / TURIZEM

Ob izgradnji vodovoda našli 
ostanke iz rimskih časov
Izgradnja vodovoda je v Trebnje prinesla zanimiva zgodovinska 
odkritja. Ob izkopu so izvajalci del pred Rimljanko (na Rimski 
cesti nasproti Doma obrtnikov) naleteli na zanimive ostanke iz 
rimskih časov. Najprej so odkrili 13 rimskih grobov, nato pa še 
pravo rimsko naselje. KS Trebnje je do odkritij pristopila odgo
vorno in z vsem spoštovanjem do zgodovine. 
Predsednik KS Trebnje g. Dejan Smuk je navezal stike z odgo
vornimi osebami izkopavanj in pridobil informacije, da gre za os
tanke rimskih hiš, ki so izredno dobro ohranjeni, prava posebnost, 
kot so mu razložili, pa je to, da so izredno dobro ohranjeni tudi 
zidovi in ne le temelji.

»Naravna in kulturna dediščina sta bogastvo vsakega naroda. Za-
radi zgodovinske, kulturne in civilizacijske sporočilne vrednosti je 
spoštovanje in varovanje dediščine zaveza tako naroda kot vsakega 
posameznika. Zato želim, da raziščemo in ohranimo najdišče v Treb-
njem. Sklical sem sestanek, na katerem smo se sestali g. Olić, vodja 
izkopavanj, g. Bavec, predstavnik novomeške območne enote Zavoda 
za varstvo kulturne dediščine Slovenije, župan in jaz. Pogovor je bil 
potreben, kajti potrebno je pravočasno zaključiti projekt izgradnje vo-
dovoda (do 31. 3. 2015), saj se ga financira tudi z evropskimi sredstvi. 
Da pa se končno enkrat resno lotimo naše zgodovine in zapuščine iz 
rimskega obdobja in ugotovimo, kaj imamo trenutno še očem skritega, 
bomo še letos pričeli z geofizikalnimi raziskavami ožjega območja, na 
katerem so sedaj našli ostanke hiš oz. naselja. To območje naj bi za-
jemalo Rimsko cesto do križišča pri cerkvi, območje okrog cerkve in 
župnišča, avtobusno postajo ter območje okrog starih blokov na Rimski 
cesti. Strokovnjaki namreč menijo, da naj bi bil v tem delu, glede na 
do sedaj najdene izkopanine, center mesta Praetorium Latobicorum, 
najverjetneje tudi z Jupitrovim templjem,« je še povedal g. Smuk.

Mateja Kozlevčar

Sabina Berus – 
dobitnica zlate 
značke
27. septembra 2014 je v Lju
bljani potekalo prvo državno 
tekmovanje Turistični vodnik, 
namenjeno mladim od 15. do 29. 
leta. Deset kandidatov se je po
merilo v vodenju na temo Ljub
ljana za mlade. Ob zaključku 
vodenja je komisija razglasila najboljše mlade turistične vodnike. 
Zlato značko je prejela Sabina Berus, članica Turističnega društva 
Trebnje. Turističnogostinska zbornica Slovenije jo je nagradila s 
tečajem in prvim opravljanjem izpita za turističnega vodnika z dr
žavno licenco, ki ju namerava opraviti poleti po opravljeni maturi.
Ker o srednješolki Sabini in njenem odmevnem uspehu v našem 
glasilu še nismo pisali, sem jo prosila, da se predstavi. 
»Ko mi je spomladi podpredsednica Turističnega društva Treb
nje sporočila, da Turistična zveza Slovenije prireja tekmovanje za 
turistične vodnike, sem si rekla, zakaj pa ne. Čeprav nameravam 
študirati pravo, zares zelo veliko potujem in bi mi licenca pome
nila možnost občasnega dela za dušo, ko bi razkazovala turistom 
znamenitosti, ki jih ponuja Slovenija. Ker se vsake stvari, ki si jo 
zadam, lotim po svojih najboljših močeh, sem se odločila, da naše 
majhno mestece povzdignem in kot mlada občanka pokažem tudi 
drugim. Če vam po resnici povem, sem imela občutek, da rinem 
v težave. Večina prijateljev, ki sem jim omenila, da sem si za pro
jektno nalogo izbrala prav Trebnje, je menila, da bi se na držav
no tekmovanje lažje uvrstila s kakšnim večjim mestom. Priznam, 
tudi sama ga nisem prav dobro poznala, čeprav je to moj domači 
kraj. Ko sem se prebijala skozi literaturo, sem ugotovila, da imamo 
stvari, ki so privlačne za turiste, ne samo iz Slovenije, ampak tudi 
za tujce. Seminarska naloga je bila narejena in za piko na i sem 
posnela še video, v katerega sem vključila znamenitosti in zanimi-
vosti Trebnjega in okolice: Vrhtrebnje, Obeležje 15. poldnevnika, Ho-
tel Opara, Trimo, Galerija likovnih samorastnikov, Kmetija Marn, 
vinske gorice Gradišča, Ranč Aladin in Zaplaz. Rekla sem si, da če 
nič drugega, bom vsaj ljudem, ki me povprašajo o mojem kraju, 
povedala, da to ni samo zdolgočaseno Trebnje, ampak prečudovit 
kraj, ki ima kljub majhnosti nekaj naravnih, zgodovinskih in kul
turnih znamenitosti, ohranjenih obrti, čudovit vinorodni okoliš, 
razgledne točke, številne športne, kulturne in druge za občane in 
turiste zanimive dogodke, bogato gostinsko, kulinarično ponudbo 
in zanimivo zgodovino. Pri pripravi seminarske naloge mi je bil v 
veliko pomoč g. Kukman, ki ima na tem področju veliko izkušenj, 
ki jih nesebično poklanja dalje. 
To, da sem prišla na državno tekmovanje, mi je pomenilo veliko. 
Vedela sem, da sem skoraj edina, ki ne obiskuje turistične šole, 
ampak jo je na tekmovanje prijavilo društvo. 
Zares sem vesela, da mi je nagrada prinesla možnost opravljanja 
tečaja in izpita za turističnega vodnika Slovenije. To, da sedaj poz
nam Ljubljano in se prve študentske dni prihodnjega leta ne bom 
lovila po Ljubljani, je pa tudi super. Taka tekmovanja so za nas 
mlade zares dobra odskočna deska, še posebej za tiste, ki želimo 
iz sebe nekaj narediti.«
Sabina, želimo ti uspešen študij in veliko lepih doživetij v vlogi 
turistične vodnice.

Ivanka Višček, odg. urednica Glasila občanov
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U11 osvojila 2. mesto na 4. 
tradicionalnem nogometnem 
turnirju KS Trebnje
Na zadnjo februarsko soboto, 28. 2. 2015, je v športni dvorani 
v Trebnjem potekal 4. tradicionalni dvoranski nogometni turnir 
Krajevne skupnosti Trebnje v organizaciji NK Trebnje, ki se ga je 
udeležilo prek 18 ekip iz 13 različnih nogometnih klubov. Prve 
tekme so se pričele že v jutranjih urah. Tekmovali sta tudi dve naši 
skupni ekipi, ki sta v predtekmovanju osvojili odlično 1. mesto v 
skupini in se tako obe neposredno uvrstili v četrtfinale turnirja. 
Tu je ena izmed njih končala tekmovanje, druga pa se je uvrstila v 
polfinale in kasneje v finale. V finalu turnirja je naša ekipa igrala 
proti močni ekipi NK Krško. Nekaj časa se ji je uspešno upirala, 
vendar je kasneje morala priznati premoč. 

Kljub temu čestitamo skupni ekipi NK TrebnjeIvančna Gorica 
in njenemu trenerju za doseženo 2. mesto, vsem staršem pa se 
zahvaljujemo za podporo in pomoč pri organizaciji turnirja. Zah
vala velja tudi Krajevni skupnosti Trebnje za njeno pokroviteljstvo 
in dosedanjo podporo. 

Rezultati:
1. mesto – NK Krško 1
2. mesto – NK Trebnje-Ivančna Gorica, zeleni
3. mesto – NK Brežice 1919 1
4. mesto – NK Komenda
5. mesto – NK Krško 2

U13 zmagala na 4. tradicional
nem nogometnem turnirju KS 
Trebnje

Na pustno in valentinovo soboto, 14. 2. 2015, je v športni dvorani v 
Trebnjem potekal 4. tradicionalni dvoranski nogometni turnir Kra
jevne skupnosti Trebnje v organizaciji NK Trebnje, ki se ga je ude
ležilo prek 16 ekip iz 10 različnih nogometnih klubov. Že v jutra
njih urah so se med seboj pomerile prve ekipe in prikazale zanimivo 
ter dinamično igro. Naš klub sta zastopali dve ekipi, od katerih se je 
eni uspelo uvrstiti v nadaljnje tekmovanje. Že v četrtfinalni tekmi se 
je srečala z ekipo NK Mirna in jo premagala šele po kazenskih stre
lih. S tem se je uvrstila v polfinale, kjer so igralci suvereno premagali 
do takrat nepremagljivo ekipo NK Komenda. V finalu turnirja je 
domača ekipa igrala proti močni in favorizirani ekipi NK Rudar 
Trbovlje, ki se ponaša z več osvojenimi turnirji doma in v tujini. Po 
izenačeni tekmi so o zmagovalcu turnirja odločali kazenski streli, 
pri katerih je bila bolj suverena in uspešna domača ekipa. 

Ob takšnem uspehu je prav, da se zahvalimo vsem za sodelovanje 
in pomoč pri izvedbi turnirja, posebna zahvala pa velja Krajevni 
skupnosti Trebnje za pokroviteljstvo in dosedanjo podporo. 

Rezultati:
1. mesto – NK Trebnje
2. mesto – NK Rudar Trbovlje 1
3. mesto – NK Komenda
4. mesto – NK Rudar Trbovlje 2
5. mesto – NK Mirna 

Najboljši igralec turnirja: Anže Perpar iz NK Trebnje
Najboljši strelec turnirja: Teo Razpotnik iz NK Rudar Trbovlje
Najboljši vratar turnirja: Florian Umek iz NK Trebnje

Tekst: Leon LOBE, NK Trebnje
Foto: Damjan MIKLIČ

Milijoni za odvoz zavržene 
hrane  rešitev je v prepreče
vanju in zmanjševanju 
Ekologi brez meja v sklopu projekta Volk sit, koza cela nada-
ljujemo z delom na področju preprečevanja zavržene hrane. 
V drugem delu projekta se bomo tako posvetili zmanjševa-
nju količin odpadne hrane v šolah in vrtcih. Velik poudarek 
pa bomo namenili tudi združevanju vseh deležnikov ‘od vil 
do vilic’ z Nacionalno platformo za Slovenijo brez zavržene 
hrane.
V preteklih mesecih smo Ekologi brez meja v sodelovanju s 
projektnim partnerjem eTRI opravili pilotne preglede na slo-
venskih šolah in vrtcih z uporabo anketnih vprašalnikov in 
pilotnih pregledov. Na vprašalnike je odgovorilo 30 ustanov, 
v pilotni pregled pa je privolilo 17 šol in vrtcev. Izkazalo se je:
• da se v večini šol in vrtcev zavedajo problema, a da so 
 rešitve velikokrat omejene s predpisi, priporočili in 
 navadami šolarjev,
• da zavržejo največ zelenjavnih prikuh in prilog, 
 enolončnic in polnozrnatega kruha,
• da stroški nabave hrane v šolah dosegajo visoke zneske in 
 da skupaj z zavrženo hrano zavržejo še vanjo vloženo 
 delo, energijo, vodo,
• da skoraj nobena šola ne uporablja kompostnika za 
 kompostiranje zavržene hrane, češ, da je to prepovedano.

Najboljši igralec turnirja: Hajat Sulejmanoski iz NK Trebnje- 
Ivančna Gorica
Najboljši strelec turnirja: Lan Lekše iz NK Krško 
Najboljši vratar turnirja: Jan Verbič iz NK Trebnje-Ivančna Go-
rica

Tekst: Leon LOBE, NK Trebnje
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5. Dobrodelno 12urno 
kolesarjenje v Trebnjem
V soboto, 4. 4. 2015, bo v Trebnjem že petič zapored potekalo 
nekoliko nenavadno kolesarsko druženje, a z dobrim namenom!

Čeprav ob misli na 12 ur kolesarjenja marsikoga zmrazi, se v 
Trebnjem vsako leto zbere večje število kolesarjev. V srcih imajo 
dober namen, v nogah pa navidezno neomejene zaloge energije! 
Čeprav srečanje poteka 12 ur, to ne pomeni, da je potrebno ves čas 
kolesariti. Ker gre za netekmovalno kolesarjenje, so v ospredju re
kreacija, druženje ter seveda humanitarnost. Kolesarska trasa po
teka po mirnih cestah na relaciji Trebnje–Štefan–Občine–Želez
no–Dobrnič–Rdeči Kal–Dečja vas–Gorenje Ponikve–Trebnje in 
je dolga 24 km. Primerna je za kolesarje vseh vrst in zmogljivosti. 
Startnine ni, vsi prostovoljni prispevki pa bodo namenjeni soci
alno šibkejšim prebivalcem naše občine. Pridružite se nam kadar 
koli med 7. in 19. uro, prekolesarite krog ali dva ter naredite ne
kaj zase ter za soljudi. Več informacij najdete na spletnih straneh 
ŠD Adventure.si (www.adventure.si) in KD Gorenje Ponikve 
(www.kdgorenjeponikve.eu). V primeru slabega vremena bo pri
reditev potekala 11. aprila ob enakem času. Kdor kolesari, slabo 
ne misli. In kdor slabo ne misli, rad pomaga sočloveku. Prvih 100 
»dobrodelnih« kolesarjev bo letos prejelo tudi praktično darilo! 

Vabljeni!    

Medobčinsko prvenstvo v ma
lem nogometu za mlajše dečke
V četrtek, 26. 2. 2015, je na OŠ Trebnje potekalo medobčinsko 
prvenstvo v nogometu za mlajše dečke, ki so se ga udeležile ekipe OŠ 
Mirna, OŠ Šentrupert in OŠ Trebnje.

Prva tekma je potekala med ekipama OŠ Mirna in OŠ Trebnje. 
Zmagala je slednja z rezultatom 2 : 0 (1 : 0). Strelca sta bila Rok 
Kresal in Anže Perpar.

V drugi tekmi sta se pomerili ekipi OŠ Mirna in OŠ Šentrupert. 
Boljša je bila ekipa OŠ Šentrupert, ki je nasprotnike premagala s 
5 : 0 (4 : 0). 

Zadnja tekma je odločala o prvemu mestu. Ekipa OŠ Trebnje se 
je pomerila z ekipo OŠ Šentrupert. Po lepi igri z obeh strani so 
zmagali učenci OŠ Trebnje s 3 : 0 (1 : 0). Strelca sta bila Peter 
Murn (1 : 0, 2 : 0) in Anže Perpar (3 : 0).

Tako je prvo mesto pripadlo učencem OŠ Trebnje, drugo mesto so 
zasedli učenci OŠ Šentrupert in tretje učenci OŠ Mirna.
Ekipi OŠ Šentrupert in OŠ Trebnje sta se tudi uvrstili na področno 
tekmovanje, ki bo potekalo 10. 3. 2015 v Črnomlju.

Našo šolo so zastopali: Marcel Barle, Kristijan Kastigar, Jure 
Smolič, Tio Berk, Mark Kolenc, Rok Kresal, Florian Umek, Peter 
Murn, Samuel Pate, Anže Perpar, Alen Čulk, Domen Pirc Verdi
nek, Klemen Erman in Tilen Smolič.

S. Pristavnik

Pripravljeni na sezono golfa 2015
Člani kluba so bili letos aktivni tudi v zimski sezoni. Tečaji za 
otroke potekajo po osnovnih šolah, redna tedenska vadba otrok, ki 
so že obiskovali tečaj, pa je potekala na Osnovni šoli Veliki Gaber. 
Spomladi bodo ti učenci nadaljevali z vadbo na vadišču in igriščih 
za golf vsak četrtek popoldne. Člani imajo vsak mesec v zimskem 
obdobju organizirano vadbo v Racman golf centru v Ljubljani. 
Domicilno igrišče kluba je sedaj na Otočcu, zato bodo imeli tu 
člani in otroci določene ugodnosti. V jeseni so na klubskem va-
dišču zgradili pet zelenic, zato je sedaj možna kratka igra na 9 
luknjah, kar je velika dopolnitev vadišča. Letos bo klub organiziral 
6 turnirjev, večina turnirjev bo medklubskih. V juniju bo organizi
ran 7. turnir občine Trebnje. Potekali bodo tudi tečaji za odrasle, 
katerih cena je enaka kot v preteklih letih, in sicer 99 evrov. Tečaji 
in vadba bodo potekali pod vodstvom Racman golf šole, poučeval 
pa bo profesionalni učitelj Omer Demirovič. V času prireditve Iz 
trebanjskega koša bo dan odprtih vrat, potekalo bo tudi tradicio
nalno tekmovanje. Za organizirane skupine je možen po dogovo
ru prikaz osnov igranja golfa. 

Za otroke bo potekala redna tedenska vadba z vaditeljem in pro
fesionalnim učiteljem, za člane 1krat mesečno. Letos bo možna 
vadba tudi ob deževnem vremenu, saj je vadišče za vadbo pokrito. 
O tem, kdaj bo možno vaditi ali igrati na 9 zelenic, si boste zain
teresirani lahko prebrali na oglasnih tablah in spletni strani kluba. 
Člani kluba vabijo vse, ki jih zanima golf, da se jim pridružijo. 

Tone Zaletel
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Vanja Brodnik zasedla odlično 
12. mesto na svetovnem 
prvenstvu
Od 2. 2. do 15. 2. 2015 je v Vailu in Beaver Creeku v Združenih 
državah Amerike potekalo svetovno prvenstvo v alpskem smuča
nju. Trebanjci smo še posebej močno stiskali pesti ne le za Tino 
Maze, temveč tudi za domačinko Vanjo Brodnik. Z Vanjo sem 
spregovorila nekaj besed o njenem dosežku, načrtih in težavah, s 
katerimi se sooča kot vrhunska športnica.

Po šolski poti Josipa Jurčiča 
več kot 6.000 pohodnikov
Ivančna Gorica, 7. marec 2015
Na tradicionalno 15kilometrsko pešpot od Višnje Gore do Mu
ljave in Krke, letošnja je bila že 22. po vrsti, se je na sončno so
boto podalo okoli 6.000 rekreacije željnih pohodnikov. Danes je 
Jurčičeva pot tudi del krožne poti Prijetno domače, ki povezuje 
12 turističnih središč na območju občine Ivančna Gorica. Tako so 
si pohodniki med potjo lahko ogledali številne krajinske in zgo
dovinske zanimivosti, ki so bile vir ustvarjalnega navdiha tudi za  
pisatelja Jurčiča. 
Pri organizaciji letošnjega Jurčičevega pohoda je sodelovalo oko
li 150 prostovoljcev in članov turističnih, kulturnih in gasilskih 
društev ter posameznikov, ki so s svojimi strokovnimi znanji in 
veščinami uspeli pripraviti varno pot ter prijetno in domače kul
turnorekreacijsko doživetje za pohodnike iz vse Slovenije. Poho
da se je udeležilo tudi veliko Trebanjcev.

Kaj ti pomeni letošnji dosežek – 12. mesto na svetovnem prven-
stvu?
Na letošnjem svetovnem prvenstvu Vail/Beaver Creek 2015 sem za-
sedla 12. mesto v superkombinaciji (smuk in slalom). Zelo sem bila ve-
sela te uvrstitve, ker sem imela pred to sezono veliko težav z zdravjem. 
Že pred začetkom sezone sem vedela, da bo nekako prelomna zame. V 
preteklosti sem imela veliko težav s poškodbami, kar je gotovo ustavilo 
moj razvoj in preboj med najboljše na svetu. Ravno zato sem vesela, 
da se je zgodil ta trenutek, in vem, da jih bo še veliko!  

Koliko časa že tekmuješ na evropskih in svetovnih tekmovanjih? 
Kateri so tvoji največji uspehi?
Tekmujem že od malih nog. Moj prvi nastop v svetovnem pokalu je 
bil leta 2007, leto prej pa na tekmah za evropski pokal. Za svoje večje 
uspehe štejem seveda 12. mesto na omenjenem svetovnem prvenstvu,  
3 zmage v evropskem pokalu (2 v veleslalomu in 1 v smuku) in 16. 
mesto na tekmi za svetovni pokal v Banskem pretekli vikend (1. 3. 
2015, op. p.) v kombinaciji.  

S kakšnimi težavami se soočaš? Brali smo, da ste si nekatere tek-
movalke stroške svetovnega prvenstva morale kriti same. Lahko 
poveš kaj o tem?
Sama sem si morala kriti stroške prevoza v Ameriko, torej letalsko 
karto, stroške prenočitve pa sem imela krite s strani organizatorja. De-
narne težave nas pestijo že kar nekaj let. Tako to sezono kot tudi v 
preteklosti sem morala veliko sama prispevati, če sem hotela trenirati 
kot ostala dekleta iz drugih reprezentanc in jim biti konkurenčna. To 
vzameš v zakup in se trudiš poiskati kakšno denarno pomoč, donacijo 
ali sponzorstvo. Brez družine mi gotovo ne bi uspelo, saj mi stoji ob 
strani, zato ji gre velika zasluga za moje uspehe! Nekaj sredstev mi 
nameni Občina Trebnje iz razpisa za šport. Ob tej priložnosti se ji 
lepo zahvaljujem za podporo!

Kakšni so načrti in želje za naprej?
Načrti so trenutno usmerjeni v zaključek sezone, saj me čaka še kar ne-
kaj tekem. Prihodnji konec tedna (7.–8. 3. 2015, op. p.) bosta potekali 
zadnji tekmi za svetovni pokal v Nemčiji. Nato še finale evropske-
ga pokala in državno prvenstvo. No, dela je še ogromno. Želim pa si 
predvsem, da bi bila zdrava. Volje in motivacije mi ne manjka in vsi 
vemo, da se z močno voljo daleč pride. 
 
Vanja, srečno še naprej! Ponosni smo nate in bomo zate še naprej 
stiskali pesti!
Hvala vsem, ki me spremljate in navijate zame!

Mateja Kozlevčar
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Rominje iz naselja Vejar 
vključene v evropski projekt
 
Od decembra 2014 dalje pod okriljem CIK Trebnje poteka 10me
sečna pilotna izvedba MENTORSKEGA SISTEMA ZA ROM-
SKA DEKLETA (MS4ROW). Projekt je sofinanciran s strani 
evropskega Programa Vseživljenjskega učenja, izvajajo pa ga tudi v 
partnerskih državah  na Madžarskem, v Španiji in Turčiji.

Mentorski sistem poteka na treh nivojih:
 usposabljanje mentorjev z vsebinami in pristopi za kakovostno delo 
pri svetovanju ter spremljanju udeleženk v mentorskem sistemu. 
 testiranje spletne aplikacije, ki omogoča načrtovanje in spremljanje 
izobraževalnih aktivnosti ter poklicne poti, hkrati pa nudi okolje za 
eizobraževanje z ustreznimi učnimi gradivi. 
 individualna srečanja, skupinske delavnice, tečaji in izobraževanja 
skozi katera mentorji vodijo in spodbujajo romska dekleta na začrtani 
poti, dekleta pa usvajajo različne spretnosti, znanja in kompetence.

V projekt je v Sloveniji vključenih 22 Rominj iz naselja Vejar. Nabor 
deklet je potekal v sodelovanju s Centrom za socialno delo Trebnje. 
Dekleta in mlade žene skupaj s svojimi mentoricami, v vlogah kate

rih smo Barbara Jerovšek, Martina Podlesnik, Senada Kovačič (CIK 
Trebnje) in Mateja Kozlevčar (CSD Trebnje), razvijajo svoje spret
nosti ter kompetence za aktivno vključevanje na trg dela, načrtujejo 
svojo izobraževalno in poklicno pot, mentorice pa smo jim v pomoč 
tudi pri načrtovanju in urejanju vsakdanjih opravil, kot je npr. ureja
nje osebnih dokumentov, odpiranje bančnih računov,... Udeleženke 
so trenutno vključene v tečaj osnovnega opismenjevanja, računalni
ški tečaj, imajo mesečna individualna srečanja z mentoricami, enkrat 
mesečno pa poteka skupinska delavnica. 
Dne 12.2.2015 je tako potekala prav posebna mesečna delavnica 
na kateri smo gostili Tino Friedreich in Megi Kovač iz Romskega 
akademskega kluba iz Murske Sobote. Da se je ustvarilo potrebno 
sproščeno vzdušje, je delavnica potekala v obliki čajanke, kjer smo se 
pogostile s kavo, čajem in pecivom. Gostji sta se predstavili in spre
govorili o svojem življenju. Udeleženkam sta tudi s svojim osebnim 
foto albumom pokazali, da tudi onidve prihajata iz romskega okolja, 
da sta obe odraščali v romskem naselju in se med otroštvom in od
raščanjem soočali z istimi težavami kot one. Vseeno pa je njuna pot 
po končani osnovni šoli potekala nekoliko drugače kot se običajno 
odvije pot pri Romih, ki prihajajo iz našega okoliša. Tina in Megi sta 
po končani osnovni šoli nadaljevali s srednješolskim izobraževanjem, 
Tina je odšla na gimnazijo in nato naprej na Filozofsko fakulteto, 
kjer ima za opraviti le še diplomo iz ruščine in nemščine, Megi pa je 
ekonomski tehnik. Izhajali sta iz sebe in razlagali kako pomemben 
dogodek je bil za njiju maturantski ples, kako sta se takrat počutili kot 
princesi. Razlagali sta o svojem življenju v dijaškem in študentskem 
domu, ki je našim dekletom povesem nepoznano. Pa o pomembnosti 
vozniškega izpita in službe, kar ju dela neodvisne od moških. Tina 
je spregovorila tudi o svoji poti po ZDA, kjer je raziskovala življenje 
tamkajšnjih Romov, kamor je prepričana, da ne bi bila povabljena, če 
bi se po končani osnovni šoli odločila za prekinitev izobraževanja in 
zgodnje materinstvo, kot je običajno v romskem svetu.
Čajanka in zgodbi obeh gostij sta se naših udeleženk dotaknili prav 
zaradi tega, ker sta bili to osebni zgodbi dveh Rominj. Zgodbi o svetu, 
ki ga same še niso doživele, niti si mogoče niso dovolile razmišljati, 
da bi ga lahko. O poti izobraževanja. O poklicni poti. Prav gotovo 
je vsaka domov »odnesla« nekaj materiala za razmišljanje, kako ima 
lahko tudi sama vpliv na svoje življenje, kako njena pot ni že vnaprej 
začrtana in kako se da tudi drugače. Tina in Megi sta jim bili prav 
gotovo najboljši zgled.
Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina 
komunikacije je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne 
predstavlja stališč Evropske komisije.

Mateja Kozlevčar
Foto: Barbara Jerovšek

Podpiramo!
Na spletni strani Občine Mokronog 
Trebelno smo opazili prispevek »Vas zani
ma turizem v zidanicah?«, ki govori o tem, 
da so se v dvorani UKS Mokronog zbrali 
lastniki zidanic in spregovorili o projektu 
Turizem v zidanicah. Okroglo mizo je spodbudila Občina Mo
kronogTrebelno. Župan je izrazil željo, da se v projekt vključi čim 
več občanov, lastnikov zidanic. Želimo izraziti podporo projektu, 
saj je času primeren. Ne zahteva veliko vlaganj, saj je zidanic do
volj, morda je le kakšna potrebna preureditve. Omogoča razvoj 
tako pohodniškega kot kolesarskega turizma, ki praviloma prina
ša prihodek v gostinstvu. Žal hkrati izražamo obžalovanje, da po
dobne pobude nismo doživeli v Trebnjem, in na tem mestu spod
bujamo župana, da zadolži osebo za podoben projekt. Z relativno 
majhnim vložkom v reklamne brošure in označbe zidanic in poti 
bomo bolj privlačni za domače in tuje pohodnike ter kolesarje.

Stranka SMC je nova stranka in tako njeni člani prvič soustvar
jamo občinsko politiko, saj želimo, da skupaj zgradimo boljšo pri
hodnost. Časi niso lahki, napak zadnjih dvajsetih let ni mogoče 
odpraviti takoj, temveč le postopoma. Potrebno je vsako situacijo 
razrešiti strpno in s pozitivno naravnanostjo. V Občini Trebnje 
se sprejema proračun, okrnjen, z nižjimi prihodki iz državne 
blagajne. Zavedamo se, da je uravnovesiti prihodke z željami in 
potrebami nemogoče. Vendar upamo, da bodo naše želje po na
predku uresničene, da bomo v teh štirih letih mandata pripomogli 
k temu, da se bo zgradil v Trebnjem nov kulturni dom, dozidal 
vrtec v Velikem Gabru, obnovil kulturni dom na Veliki Loki, iz
boljšala infrastruktura ...

Vsem občankam in občanom želimo vesele velikonočne praznike 
– da bi jih doživljali v toplini doma in družbi srčnih prijateljev.  
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Letna skupščina DSD Trebnje
Člani DSD Trebnje smo se 28. 2. 2015 zbrali na letni skupščini. 
Podana so bila poročila o delovanju v preteklem letu – letu volitev. 
Razprava je tekla o delovanju stranke na lokalni in državni ravni ter 
znotraj koalicije Združena levica, katere partnerica je tudi Demokra
tična stranka dela – DSD.   
Izvedli smo volitve ter zastavili cilje tega mandata. Pripravili bomo 
večje število okroglih miz in izobraževalnih srečanj, pomagali pomoči 
potrebnim občanom ter bili še naprej ostri do neracionalnega trošnja 
proračunskega denarja in vztrajali pri zahtevi, da se na sejah občin
skega sveta omogoči občanom možnost podajanja mnenj in postav
ljanja vprašanj.
Podrobno poročilo dogodka je na voljo tudi na spletni strani: http://
dsdtrebnje.si.

IO DSD Trebnje

POLITIČNE STRANKE

Pred leti so otroci burili politične duhove, ko se je razvnela 
razprava, da so otroku kršene človekove pravice, ko ga star
ši peljejo mimo njegove volje k svetemu krstu. Danes večina 
ljudi iste politične struje zagovarja kršenje otrokovih pravic, 
ko zakonsko omogoča posvojitev istospolnim partnerjem. To 
je še en dokaz, da je v naši družbi nastal pravi kaos. Točneje 
rečeno – nekaj je z našo zakonodajo zelo narobe. Tako majhen 
narod bi se moral zavzemati za zdrav razvoj družbe. Če hoče
mo Slovenci obstati, bomo morali povsem drugače pristopiti 
k razvoju družbe in družine kot osnovne celice razvoja. Tako 
so nas učili že v osnovni šoli. Zato smo v stranki DeSUS v 
Trebnjem pozdravili pobudo, naj se poslanci naše stranke v 
DZ odločijo po svoji vesti. Žal je bilo zdrave kmečke pameti 
tudi to pot premalo.  

Pločnik na Ponikvah
Krajani in svetniki iz Dolenje Nemške vasi že vrsto let opozarjamo, 
da ni poskrbljeno za varnost udeležencev v prometu, zlasti pešcev na 
relaciji Dolenja Nemška vas–Ponikve. Že od leta 2010 opozarjamo 
na omenjeno problematiko, vendar za nekatere očitno varnost otrok 
in ostalih udeležencev ni dovolj pomembna, da bi prišlo do izgradnje 
pločnika. Spomnimo naj na sklepe seje OS v Trimu maja 2010, na 
obljube iz javne razprave o preureditvi hitre ceste H 1 in prekategori
zaciji nekaterih odsekov regionalnih cest v občinske ceste junija 2010 
v prostorih gasilskega doma na Ponikvah, na predvolilne obljube v 
letih 2011 in 2014. V predlogu občinskega proračuna za leti 2015 in 
2016 ponovno ni predvidenih sredstev za izgradnjo pločnika. Dejstvo 
je, da če ne bo v občinskem proračunu zagotovljenih sredstev, ploč
nika še dolgo ne bo, ker Zakon o cestah zavezuje Občino Trebnje v 
izgradnjo pločnika ob državni cesti znotraj naselja. 

Konstruktivno v 
občinskem svetu
 

Zadnja seja občinskega sveta se je ponovno začela s predlogom do
pustitve možnosti, da bi lahko na sejah razpravljal vsak občan. 
V SLS ne nasprotujemo povečanju transparentnosti in javnosti, ven
dar je treba pri delu občinskega sveta upoštevati učinkovitost. Trenu
tno so zagotovljena zadostna druga sredstva, ki omogočajo sodelova
nje javnosti.
V nadaljevanju smo podprli predlog proračuna za leti 2015 in 2016. 
Zavedamo se, da noben predlog ne more biti pripravljen tako, da bi 
zadovoljil potrebe in želje vseh, vendar smo ocenili, da je primeren 
za nadaljnjo obravnavo skozi javno razpravo. Le tako se lahko ob 
konstruktivnem sodelovanju vseh proračun dopolni in v najkrajšem 
možnem času sprejme.

Matija Miklič,
OO SLS Trebnje

Vabimo vas na
javno tribuno s predsednikom SDS 

Janezom Janšo

v torek, 17. marca 2015, ob 19. uri 
v dvorani Kulturnega doma Trebnje, Goliev trg 7.

 
Na javni tribuni bo Janez Janša predstavil svoje zadnje knjige 
in komentiral aktualne politične razmere. Javno tribuno bo 

moderiral dr. Božo Predalič.
Predsednik SDS bo po javni tribuni na voljo za podpisovanje 
svojih knjig. Knjige, ki so izšle pri Založbi Nova obzorja, bo 

možno tudi kupiti. 

Veseli bomo, če boste s seboj pripeljali tudi svoje 
družinske člane, prijatelje in znance!

OO SDS Trebnje

      OTROCI IMAJO 
     PREDNOST PRED  
   VSEMI DRUGIMI …
V Državnem zboru so poslanci z 51 glasovi ZA in 28 PROTI 
potrdili novelo Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmer
jih, ki jo je predlagala Združena levica. Zakonska zveza je po 
novem določena kot življenjska skupnost dveh oseb ne glede 
na spol.
V NSi noveli ostro nasprotujemo, saj bistveno spremeni razu
mevanje slovenske družine oziroma zakonske zveze in razvre
dnoti njeno naravno in biološko usmerjenost v novo življenje. 
Pogled na družino, ki ga bo uzakonila novela, je v popolnem 
nasprotju s pojmovanjem katoliške vere. Krščanski demokrati 
vztrajamo na stališču, da imajo otroci pravico do očeta in matere 
in da je posvojitev pravica otroka.
V NSi smo prepričani, da je sprememba zakona zloraba odloč
be Ustavnega sodišča RS, saj jo vsebinsko presega. 
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JUBILANTI

Zlata poroka 
Milene in Alojzija Pateta

V mesecu februarju 2015 sta dopolnila 50 let skupnega življenja 
naša občana, Milena in Alojzij PATE. Dogodek sta praznovala 
21. 2. 2015. Poročne zaobljube sta obnovila v trebanjski cerkvi 
ob 12. uri, nato pa praznovanje nadaljevala s kosilom v Gostilni 
Meglič. V zakonu sta se jima rodili dve hčerki, ki sta bili njuni 
priči, imata pa tudi šest vnukov. Želimo jima še veliko zdravih in 
srečnih let.

90 let Jožefe Dimec iz Zagorice 
pri Čatežu
Jožefa Dimec se je rodila 15. 2. 1925 na Vodicah pri Gabrovki. V 
zakonu so se ji rodili trije otroci. Živi sta še dve hčerki, Ivanka in 
Joži. Vse življenje je delala na kmetiji, kar jo je tudi veselilo in kre
pilo. Po amputaciji noge pred desetimi leti je še vedno opravljala 
lažja dela na polju, pred petimi leti pa jo je bolezen popolnoma 
priklenila na posteljo. Svoj čas je zato posvetila pletenju in izde
lovanju gobelinov. Zanjo lepo skrbita hčerka Ivanka in vnuk Nace 
z družino.

Ob praznovanju so jo obiskali predsednica RK Trebnje Mojca 
Mihevc, predsednica KORK Čatež Marjana Kamin in predsed
nik DU Velika Loka Marjan Rozman.

Besedilo in fotografija: Marjan Rozman

Visoki jubilej Ane Uljančič 
V četrtek, 26. 2. 2015, je svoj častitljivi 90. rojstni dan praznovala 
Ana Uljančič iz Artmanje vasi pri Dobrniču. Njeni sorodniki in 
prijatelji so se na ta dan zbrali pri njej doma in ji pripravili kar 
nekaj presenečenj, med drugim so ji zapeli člani ansambla Inge
nium. Vsem prisotnim so prišle solze v oči, ko je mama skupaj s 
pevci zapela svojo priljubljeno pesem Zabučale gore.

Njeno razigrano mladost je prekinila 2. svetovna vojna. Ob našem 
obisku je povedala, da sta njena dva brata odšla od doma. Nje pa 
mama ni pustila. Ko sta ostali sami, je morala na kmetiji poprijeti 
za vsako delo. Da je prišel še kakšen dodaten dinar k hiši, je poleti 
nabirala gozdne jagode, jurčke in ostale gobe ter jih prodajala na 
tržnici v Ljubljani. Včasih je lahko prodala kar vse naenkrat, seve
da je morala v tem primeru malo spustiti ceno. Dodaten vir zas
lužka je predstavljalo tudi pogozdovanje. Najraje je pogozdovala 
skupaj s Tišlarjevim Antonom. Po mamini smrti se je zaposlila pri 
Oparatovih v Trebnjem kot kuharica in tam ostala do upokojitve. 
Tam je spoznala tudi svojega moža, ki pa ga je zaradi bolezni, na 
žalost, kmalu izgubila. 
Veliko veselja je v njeno življenje prinesla hčerka Zdenka. Srečna 
je, da jo ima. Vse življenje sta neločljivo povezani. Pred štirimi leti 
sta se hčerka in njen mož Vine preselila k njej, da ni osamljena 
in da opravita, kar ona ne zmore. Hčerka ji zjutraj pripravi zajtrk, 
čaj postavi na toplo peč in tako ima vse, ko zjutraj vstane, pri roki. 
Pri njih res velja rek, da se dobro z dobrim vrača. V veliko veselje 
sta ji vnukinja Teja, ki trenutno študira v tujini, in vnuk Žan, ki 
je uspešen glasbenik. Na oba je zelo ponosna in komaj čaka, da jo 
obiščeta.
Ob njenem visokem jubileju jo je obiskal predsednik Sveta KS 
Dobrnič Darko Glivar in ji v imenu vseh krajanov in krajank vo
ščil ter ji izročil darilo. Voščilu sva se pridružili še Melita Jarc in 
jaz. 
Spoštovana gospa Ana! Še enkrat Vam voščimo vse najboljše za 
Vaš 90. rojstni dan.
Želimo Vam, da ostanete tako čili in zdravi še naprej ter da s 
svojo prijaznostjo, milino in toplino še dolgo  razveseljujete svoje 
najbližje. 

Lojzka Prpar, KS Dobrnič
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Pavlu Jarcu 
v slovo
V torek, 10. februar
ja 2015, je nenadoma, 
brez slovesa, odšel naš 
član Pavle Jarc. Do
godek nas je globoko 
pretresel in v nas zare
zal ostro bolečino. 

Pavle Jarc je bil usta
novni član LK Trebnje. 
Na zadnjem dobro
delnem plesu je iz rok 
aktualnega guvernerja 
prejel priznanje kot ustanovni član LK Trebnje za svoje neutrud
no 15letno delovanje v lionizmu.

Radi smo ga imeli, saj je bil odprt in prijazen, delaven in zanesljiv. 
Njegova nenadna smrt nas je zelo prizadela. 
Pogrešali bomo njegov vedno konstruktivni dialog, njegovo to
varištvo in zavzetost pri opravljanju različnih nalog v klubu, po
grešali ga bomo pri izvajanju konkretnih nalog, pri organiziranju 
dobrodelnih prireditev, pri zbiranju dobitkov za srečelov, pri orga
nizaciji in izvedbi letega in še marsikje. 

Predvsem pa ga bomo pogrešali kot prijatelja in tovariša. 

Njegov plemenit in posnemanja vreden zgled bo ostal v naših 
srcih kot spodbuda, da se bomo še naprej trudili za dobro širše 
skupnosti in verjeli, da se splača svoj način življenja zastaviti v 
blagor skupnosti in izpolnjevanju idej lionizma.

Pavle, hvala za tvojo dobrodelnost, za tvoje predano delo. Ostal 
boš z nami!

Anton Maver, LK Trebnje

ZAHVALE/NEKROLOG

Za vedno, brez bolečin, 
je zaspala                                                                                                                                          

Justi Podpadec, 
poročena Slak

Taka smrt, žal prezgodnja, je nagrada za poštenega in dobrega človeka in 
takšna je bila Justi. Rodila se je 24. 9. 1936 v Grmu pri Ponikvah materi 
Ani in očetu Vilčetu.
Osnovno šolo in nižjo gimnazijo je končala v Trebnjem, šolo za otroško 
negovalko, ki so jo takrat še vodile nune, pa je obiskovala v Ljubljani. 
Zaposlila se je v Splošni bolnišnici Novo mesto, kirurgija – otroški od
delek, kot medicinska sestra in v tej ustanovi delala do upokojitve.
Po smrti svojih staršev se je preselila iz Novega mesta v Praproče, kjer je 
živela vse do prerane smrti. Veliko ljudi se je spominja kot sestre Justi. 
Tako so jo tudi pozdravljali – nekdaj mali pacienti, sedaj odrasli ljudje. 
Niso pozabili, koliko sta jim pomenila njena dobrota in ljubezen.

Sestra Lojzka

Svoje zemeljsko romanje je dokončala,
svoj dober boj dobojevala, 
Boga, v katerega je verovala, 
zdaj gleda iz obličja v obličje.

ZAHVALA

V 94. letu starosti se je od nas za vedno poslovila 
AMALIJA PEKOLJ, rojena Lesjak, iz Velike 
Ševnice 7, Trebnje.
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem in znan
cem, ki ste nam ob slovesu od naše mame stali ob strani, zanjo molili, iz
rekli besede sožalja, prinesli sveče, cvetje ter darovali svete maše. Hvaležni 
smo dr. Kustrovi, medicinski sestri Marjeti in patronažni sestri Vlasti, ki so 
pripomogle k skrbni negi naše mame na domu. Posebej se zahvaljujemo 
župniku Milošu Koširju za duhovno bogat nagovor, njegovemu pomočniku 
Tadeju Strniši ter ministrantu Jakobu, maminemu pravnuku. Iskrena hvala 
Gregorju Ficku za ganljive besede slovesa in pogrebni službi Novak. Hvala 
družinama Hrast in Zupančič za nesebično pomoč.
Hvala vsem, ki ste jo v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti 
in jo boste ohranili v lepem spominu.

Vsi njeni

Prišla bo pomlad, na delo vabila,
a ne bo te zbudila.
Z menoj bo jokala, z menoj šepetala 
bo tvoje ime Mama.

ZAHVALA

V 93. letu starosti se je od nas poslovila naša draga mama, 
stara mama in prababica NEŽA PRIMC iz Zagorice pri 
Dobrniču.
Ob boleči izgubi izrekamo iskreno zahvalo vsem sorodni
kom, sosedom, prijateljem in znancem za podarjene sveče, 
maše in izrečena sožalja.
Iskrena hvala sodelavkam in sodelavcem iz PU Ljubljana, 
pogrebni službi Marije Novak, pevcem in župniku Florjanu 
za lepo opravljen obred.

Vsi njeni

Zdaj si spočij izmučeno srce,
zdaj spočij si zdelane roke. 
Zaprl trudne si oči,
odšel si, dragi Stane,
a še vedno z mano si!
  (Angelca) 

ZAHVALA

V 83. letu starosti nas je zapustil STANE VINŠEK iz Dolenje 
Nemške vasi 1, Trebnje.
Ob boleči izgubi moža, strica, brata in prijatelja se iskreno zahva
ljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za vsa izre
čena pisna in ustna sožalja, za pomoč v težkih trenutkih slovesa, za 
darovano cvetje, sveče in svete maše.
Hvala tudi gospodu Slavku Kimovcu za lepo opravljen obred, SB
Novo mesto, ZD Trebnje, med. sestri Majdi Gačnik in pogrebni 
službi Novak.     

Vsi, ki smo ga imeli radi.
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TURIZEM

4. razstava 
ocenjenega kruha
Društvo podeželskih žena TAVŽEN
TROŽA je februarja 2015 organiziralo že 
4. ocenjevanje in razstavo kruha. Tokrat je dogodek organiziralo v 
prostorih Galaksije v Trebnjem.
Članice so v ocenitev prinesle vzorce kruha iz različnih vrst žita. 
Po društvenem pravilniku za ocenjevanje je kruh razdeljen v 6 ka
tegorij, in sicer: pšenični kruh, rženi kruh, kruh iz drugih krušnih 
žit, mešani kruh, kruh posebnih vrst in praznični kruh. 

Od 47 različnih vzorcev, ki so jih v ocenjevanje prinesle članice 
društva, je kar 43 vzorcev ustrezalo kriterijem za priznanje (zlato, 
srebrno in bronasto). Med njimi je bilo največ kruha posebnih 
vrst. To je kruh s posebnimi lastnostmi, ki so mu dodane surovine, 
kot so: mleko, razne maščobe, semena itd.
Navdušena je bila tudi strokovna komisija pod vodstvom Elizabe
te Vrščaj, ker je bilo veliko kruha pečenega v krušni peči. Ocenje
vala je različne lastnosti – tako zunanji videz in samo obliko kruha 
kot tudi vonj in okus skorje ter sredice.
Ocenjeni kruh so članice postavile na ogled na razstavi, ki je bila 
21. 2. 2015 v prostorih Galaksije v Trebnjem.
Namen tovrstnega ocenjevanja je, da se članice preizkusijo v peki 
kruha. Sodelujejo tudi na državnem tekmovanju v peki kruha in 
pletenic. Ob vsem tem pa je ne nazadnje pomembno tudi druže
nje. 
Podelitev priznanj za ocenjeni kruh je potekala v sklopu 41. obč
nega zbora društva.

Besedilo: Anica Maraž
Foto: Cvetka Lah

Kako lepa je Slovenija
 
O tem pripovedujeta popotnika, ki kljub mrazu potujeta te dni  
z dobro obteženima kolesoma po naši deželi. Srečal sem ju na 
Medvedjeku. Prihajata iz Argentine, iz Buenos Airesa. Kljub 
mrazu sta se počutila čudovito. Na vsak način sta želela zaviti na 
avtocesto. Ko sem ju vprašal, če je to v Argentini dovoljeno, sta 
hladnokrvno odgovorila, da je. Še dobro, da imamo avtocesto za
mreženo. Nista se mogla načuditi, da ima tako majhna država v 
sebi tako bogato in lepo naravo. Preden smo se poslovili, sta po

Valentinov pohod 
Društvo vinogradnikov Trebnje organizira kar nekaj aktivnosti, 
med drugimi tudi že tradicionalni Valentinov pohod. Letos je 
potekal v soboto, 14. 2. 2015. Zaradi številnih vinskih goric na 
obeh straneh reke Temenice je urejenih kar pet različnih smeri 
pohodov in vsako leto se pohodniki odpravijo po eni izmed njih. 
Pohodniki z različnih koncev Slovenije, ki jih je bilo okoli 200, 
so 15 km dolgo pot začeli ob 9. uri v vasi Rodine. Ko so prispeli 
do Lanšpreža, so nadaljevali pot po zasneženi idilični dolini po
toka Polter vse do vinske gore Dolga Njiva. Tam so se na krajšem 
postanku okrepčali z domačo kranjsko klobaso in napitki. Pot je 
vodila naprej v smeri Gradišča skozi Staro Goro po razgibani as
faltirani cesti, ob kateri se razprostirajo vinogradi in zidanice. Naši 
vinogradniki so z veseljem odprli vrata kleti in postregli z odlični
mi vini, predvsem s cvičkom. V eni izmed zidanic so si z zanima
njem ogledali tudi zbirko starih kmetijskih strojev in predmetov, 
ki so jih nekoč uporabljali na kmetiji. Po 4urni hoji so prispeli na 
cilj, do cerkvice svetega Jožefa v Gradišču in Cvičkove brajde. V 
njej je posajena potomka Stare trte iz Maribora, ki so si jo poho
dniki radi ogledali. Pohod se je zaključil v veselem razpoloženju 
ob odlično pripravljenem bograču in kozarčku cvička. 
Vsem vinogradnikom še enkrat hvala za gostoljubje, ki ste ga nu
dili pohodnikom. 

Božidar Bartolj

novno občudovala prečudovit pogled na Kamniške Alpe. Ko sem 
jima zaželel srečno pot, sta prijazno pomahala in zavrtela pedala 
proti cilju, ki ga ob našem snidenju še nista določila.

Mirko Gliha



št. 103 / marec 2015 27
občanov občine Trebnje

KRIŽANKA

Geslo križanke pošljite na: Glasilo občanov, Goliev trg 4, 8210 Trebnje ali na naš 
elektronski naslov glasilo.obcanov@trebnje.si ali glasilo.obcanov.trebnje@gmail.
com do 7. aprila 2015.

Pravilno rešitev februarske križanke 
KUPUJEMO SLOVENSKO V VETEKSU nam je 
po klasični in elektronski pošti poslalo 63 reševalcev.

Srečne nagrajenke (tokrat so imele več sreče ženske) so:
1. nagrado – garnituro posteljnine prejme Mira Cugelj, Dol. Medvedje selo 1, 
8210 Trebnje; 2. in 3. nagrado pa prejmeta: Marinka Rogelj, Češnjevek 1, 8210 
Trebnje in Slavka Kukman, Slakova 3, 8210 Trebnje.
Nagrajenkam čestitamo! Nagrado lahko dvignete osebno v trgovini Veteks na 
Gubčevi cesti 7 a.

Tokratni sponzor je Vrtni center Tika, ki je 
za izžrebane pripravil spomladanske sadike, 
s katerimi si boste polepšali dom ali vaš vrt:
1. nagrada v vrednosti 25 evrov,
2. nagrada v vrednosti 15 evrov in 
3. nagrada v vrednosti 10 evrov.                                                          

V Vrtnem centru TIKA dobite vso ponud
bo sadik zelenjave, sadnega drevja, okrasnega 
rastlinja, zemlje in gnojil in ostalega potroš
nega materiala za vrt.
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Prireditelji si pridržujejo pravico do sprememb.

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

Datum Ura Prireditev Lokacija

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

14. 3. 2015 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje

16. 3. 2015 19.00 Predstavitev knjige Milene Miklavčič z naslovom 
Ogenj, rit in kače niso za igrače Knjižnica Pavla Golie Trebnje

19. 3. 2015 9.00 Sožitje za večjo varnost v cestnem prometu prostori DU Trebnje

19. 3. 2015 13.00 Jožefov pohod Vinogradniški dom na Čatežu

21. 3. 2015 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje

21. 3. 2015 18.30 Letni koncert ženskega pevskega zbora 
(KUD dr. Petra Držaja) Kulturna dvorana Veliki Gaber

22. 3. 2015 19.00 Materinski dan Galerija likovnih samorastnikov 
Trebnje

Kulturni 
dom Trebnje Ocenjevanje kruha Galaksija Trebnje

23. 3. 2015 17.00 Ura pravljic Knjižnica Pavla Golie Trebnje

25. 3. 2015 15.00 Ura pravljic Knjižnica Ivana Zorca Veliki Gaber

27. 3. 2015 19.00 4. dobrodelni koncert telovadnica PŠ Dolenja Nemška vas

28. 3. 2015 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje

4. 4. 2015 7.00–19.00 5. Dobrodelno 12urno kolesarjenje po občini 
Trebnje Trebnje

4. 4. 2015 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje

4. 4. 2015 19.00 Rokometna tekma – 
RK Trimo Trebnje : RK Celje Pivovarna Laško športna dvorana OŠ Trebnje

6. 4. 2015 9.00 7. Šentlovrenski krog Krtina

7. 4. 2015 17.10–18.10 Potujoča knjižnica Dobrnič

7. 4. 2015 17.00 Zaključek Jurčkovega nahrbtnika telovadnica PŠ Dolenja Nemška vas

7. 4. 2015 19.00 Rokometna tekma – 
RK Trimo Trebnje : RK Celje Pivovarna Laško športna dvorana OŠ Trebnje

8. 4. 2015 19.00 Predstavitev ilustratorskega opusa Maje Kastelic Knjižnica Pavla Golie Trebnje

9. 4. 2015 18.00 Vodstvo po razstavi Nove pridobitve 2013–2014 Galerija likovnih samorastnikov 
Trebnje

10. 4. 2015 19.00 Zaključek bralne značke za odrasle 
Bralna potepanja: Ona piše Knjižnica Pavla Golie Trebnje

11. 4. 2015 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje

Napovednik dogodkov v občini Trebnje v marcu in aprilu 2015

NAPOVEDNIK


