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Uredništvo Glasila občanov občine Trebnje, Go-
liev trg 4, 8210 Trebnje
Ustanovitelj in izdajatelj: Občina Trebnje, Goliev 
trg 5, 8210 Trebnje
Uredniški svet: Bogdana Brilj, Zdenka Candel-
lari, Mirko Gliha, Vida Hočevar, Mateja Koz-
levčar, Darinka Krevs, Leon Lobe, Marija Me-
žnaršič, Franc Brane Praznik, Ivanka Višček , 
Mateja Zupančič
Lektorica: Marjeta Kmetič
Grafična realizacija: Tiskarna Januš, Ljubljana
Naklada: 4400 izvodov, ki se razdelijo brezplač-
no vsem gospodinjstvom in podjetjem v občini 
Trebnje.

Uredništvo si pridržuje pravico do objave, ne-
objave, delne objave ali krajšanja nenaročenih 
prispevkov v skladu s prostorskimi možnostmi 
in uredniško politiko. Priporočamo, da posame-
zni prispevki ne obsegajo več kot 1000 znakov s 
presledki ter fotografijo v formatu JPG ali po-
dobno.  Fotografij, pripetih v programu Word, 
zaradi slabe resolucije ne bomo objavili. Prispev-
ki političnih strank in neodvisnih 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 osmrtni-
ca ali zahvala ob smrti pokojnih občank ali obča-
nov občine Trebnje v obsegu 800 znakov s pres-
ledki. Spominskih objav ob obletnicah smrti se 
ne objav lja. Poslanih slik za objavo ne vračamo.
V Glasilu občanov se proti plačilu  v skladu s 
sprejetim cenikom objavljajo tudi oglasi, ki so  

pripravljeni za tisk, torej oblikovani in v pri-
mernih formatih: PDF v kakovosti za tisk in 
CMYK-formatu. Če kakovost ni ustrezna, se 
objavo oglasa zavrne. Naročnik oglasa je dolžan 
spoštovati avtorske pravice glede uporabe foto-
grafij in tekstov v oglasnih sporočilih.Oglasi niso 
lektorirani.

Prispevke lahko pošljete po elektronski pošti na 
naslov: glasilo.obcanov@trebnje.si ali jih v elek-
tronski obliki (CD, DVD, USB) oddate v poštni 
nabiralnik uredništva na naslovu: Glasilo obča-
nov, Goliev trg4, 8210 Trebnje (prvi vhod desno 
za občinsko stavbo).

Rok za oddajo prispevkov za naslednjo števil-
ko je 5. februar 2015, izid pa 12. februarja. Pri-
spevki, ki jih bomo v uredništvo prejeli po tem 
datumu, bodo uvrščeni v naslednjo številko, če 
bodo še aktualni.

AKTUALNO / OBVESTILA

občanov občine Trebnje

Obvestilo o izvedbi širokopasovnega optičnega omrežja 
elektronskih komunikacij v občini Trebnje
Gradnja odprtega širokopasovnega optičnega omrežja se je pri-
čela jeseni leta 2011. 1. junija 2011 je bila sklenjena pogodba 
o sofinanciranju projekta Gradnja odprtega širokopasovnega 
omrežja elektronskih komunikacij z Občino Mokronog-Tre-
belno kot nosilno občino v konzorciju občin Mokronog-Tre-
belno, Šentrupert, Mirna Peč, Trebnje, Mirna, Žužemberk in 
Sevnica ter Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehno-
logijo RS. 

Skladno z idejnim projektom, na podlagi katerega je bil izbran 
zasebni partner in izvajalec del GVO, d. o. o., je projekt v ob-
čini Trebnje zajemal skupaj 1089 gospodinjstev, ki se nahajajo 
na območju belih lis. Izgradnja hrbteničnega omrežja in hišnih 

priključkov na belih lisah je že zaključena. Sedaj se izvaja pri-
ključitev še ostalih zainteresiranih gospodinjstev.
Projekt gradnje odprtega širokopasovnega omrežja elektron-
skih komunikacij v občinah Mokronog-Trebelno, Šentrupert, 
Mirna Peč, Trebnje, Mirna, Žužemberk in Sevnica je najobsež-
nejši projekt gradnje telekomunikacijskega omrežja v Sloveniji, 
in sicer tako glede velikosti območja kot časovnih rokov. 
Obveščamo vse preostale zainteresirane občane občine Trebnje, 
ki jim priključitev na širokopasovni internet ni bila omogočena, 
da se do 31. 1. 2015 zglasijo v Občini Trebnje (I. nadstropje – 
pisarna št. 9).

Občinska uprava Občine Trebnje

Prostorski plan občine Trebnje
Prostorski  plan je razgrnjen in vsak ima možnost sodelovanja 
v postopku presojanja ustreznosti rešitev. Upoštevali smo vse 
predloge, ki so bili potrjeni s strani 45 soglasodajalcev, pred-
vsem državnih organov. Največjih ovir smo bili deležni s strani 
državnih organov s področja kmetijstva in kulture. Pa vendar 
smo uspeli z zelo ambicioznim načrtom, ki je danes pred vami. 
Grafični del je zaradi konkretnih rešitev na terenu v prvi fazi 
najpomembnejši. Drugi del je tekstovni del odloka, za katerega 
se je sicer v prejšnjih obdobjih izkazalo, da mnogokrat povzroči 
nerazumne zaplete.
Torej želimo vsem, ki imate kakršne koli pripombe oziroma 
mnenja, odgovoriti že sedaj. Posamezne malenkosti bomo se-
veda še popravili. Poudarjam pa, da želimo predvsem zelo jasno 
opredeliti tekstovni del. V Trebnjem bi na primer želeli omo-
gočiti tudi sodobno oblikovanje prostora (npr. ravne strehe, 
enokapnice in druge urbane ter prostorsko učinkovite arhitek-
turne elemente).

Vinogradniška območja imajo največ neskladnih gradenj, po 
naši oceni 500–600, trenutno pa poteka cca 200 postopkov 
pred inšpekcijo. Najpogostejše kršitve so nadzidava za 60 cm 
(kolenčni zid), prevelika kvadratura zidanice in nedovoljen 
nadstrešek. Z razgrnjenim prostorskim planom bomo spreme-
nili možno kvadraturo s 50 m2 na 60 m2 in omogočili nad-
zidavo za 60 cm (kolenčni zid), ravno tako bi bilo po novem 
možno postaviti nadstrešek v leseni izvedbi. Ostaja pa zahteva 
po pravokotni obliki in površina kleti v velikosti 60 m2 z doda-
tnimi 15 m2 za orodje. To je ta trenutek najoptimalnejša rešitev 
za navedena območja.
Sporočite nam vse dobronamerne pripombe, da jih bomo sku-
paj z urbanisti proučili in upoštevali.

Alojzij Kastelic
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AKTUALNO / OBVESTILA

Medobčinsko redarstvo pričelo 
z delovanjem
V okviru skupne občinske uprave, ki izvaja za občine Mirnsko-
-Temeniške doline naloge inšpekcije in redarstva, bo s februarjem 
pričelo delovati medobčinsko redarstvo. Naloge medobčinskega 
redarstva bodo usmerjene zlasti v preprečevanje nepravilnosti na 
področju cestnega prometa, javnega reda in miru, varstva okolja, 
občinskih cest ter varovanja naravne in kulturne dediščine.

In kakšne so pristojnosti občinskega redarja? Občinski redar ima 
pri svojem delu naslednja pooblastila: opozorilo, ustna odredba, 
ugotavljanje istovetnosti, varnostni pregled osebe, zaseg predme-
tov, zadržanje storilca prekrška in kaznivega dejanja; uporaba fi-
zične sile, uporaba prisilnih sredstev.

Cilj delovanja redarstva bo vsekakor delovati v preventivnem 
duhu in prispevati v sodelovanju s policijo, sveti za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu, z upravljavci in vzdrževalci cest k čim 
večji stopnji javne varnosti za vse občane. 

Občani lahko podajo svoje pobude ali posredujejo svoje težave re-
darski službi v času uradnih ur organa ali na tel. št. (07) 34 98 267 
ali preko elektronske pošte: inspektorat@mokronog-trebelno.si.

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

Občani lahko predlagajo 
kritične točke za nadzor
prometa ter ureditev stanja 
cestnih odsekov 
Medobčinski inšpektorat in redarstvo je prejelo več klicev obča-
nov o prekoračenih hitrostih, ki se najpogosteje nanašajo na na-
selja. Prav tako nas občani tudi opozarjajo o nevarnih odsekih, 
o nepreglednosti zaradi živih mej oz. o drugih posegih na ali ob 
cestah.

Če tudi Vi menite, da prihaja na določenem cestnem odseku do 
težav zaradi prekoračene hitrosti ali zaradi drugih nepravilnosti, 
ki ovirajo ali ogrožajo promet, nam to lahko povsem anonimno 
sporočite preko povezave, objavljene na spletni strani občine ali 
neposredno na telefon (07) 34 98 267 ali preko elektronske poste: 
inspektorat@mokronog-trebelno.si.

Vsak Vaš predlog bomo skrbno pretehtali in v okviru naših pri-
stojnosti tudi odreagirali.  

Zagotovimo skupaj varnost v cestnem prometu!

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

Požar na stanovanjski hiši na Občinah

V torek, 23. 12. 2014, je malo po 17. uri na stanovanjski 
hiši družine Kravcar na Občinah zagorel dimnik, ogenj je 
preskočil na ostrešje in v trenutku je gorelo celotno ostrešje 
hiše. V zelo kratkem času so se odzvali domači gasilci iz 
PGD Občine in iz okoliških prostovoljnih gasilskih društev, 
ki so zopet nesebično priskočili na pomoč in požar kmalu 
pogasili. Ogenj je bil v nočnih urah popolnoma pogašen in 
domači gasilci so pod vodstvom poveljnika OGP in vodje 
intervencije Damjana Smoliča preventivno opravljali še po-
žarno stražo prek noči. Že naslednji dan, v jutranjih urah, je 
stekla delovna akcija domačih gasilcev, sosedov in krajanov 
obeh sosednjih krajevnih skupnosti. Klicu solidarnosti so 
se odzvali tudi v Osnovni šoli Trebnje, kjer so vsem trem  

 
domačim šolarjem omogočili reden pouk. Kljub temu da so 
bili prazniki pred vrati, so dobri ljudje od blizu in daleč več 
dni nesebično pomagali mladi družini v njeni stiski, da je 
med božično-novoletnimi prazniki prišla do nove strehe. 
Pogorišče sta si ogledala tudi direktor občinske uprave g. 
Janez Pirc in župan Občine Trebnje g. Alojzij Kastelic, ki sta 
mladi družini obljubila finančno pomoč pri obnovi hiše. Da 
bi le-ta lahko čim hitreje stekla, je Kulturno društvo Trebnje 
pod vodstvom ge. Ivanke Višček prostovoljne prispevke, ki 
jih je zbralo na Božičnem koncertu, namenilo prizadeti dru-
žini. Podobnih gest je sledilo v naslednjih dneh še več. 

Družina Kravcar se ob tej priložnosti zahvaljuje za pomoč 
pri gašenju in obnovi stanovanjske hiše vsem gasilcem, so-
sedom, krajanom KS Knežja vas in Štefan, podjetnikoma 
g. Antonu Keku in g. Nacetu Rakarju, Kulturnemu društvu 
Trebnje, g. župniku Milošu Koširju, Osnovni šoli Trebnje, 
Lions klubu Trebnje in vsem neimenovanim posameznikom 
in organizacijam, ki so ji priskočili na pomoč. Nesrečni do-
godek je pokazal, da je res, da smo Slovenci še vedno narod 
solidarnosti in razumevanja, ko je to potrebno. Prav je, da to 
povemo na glas.

Tekst in foto: Leon LOBE, PGD Občine
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V SPOMIN

Za vedno se je poslovil 
dr. Marko Marin – 
častni občan Občine Trebnje
 
Za vedno se je poslovil dr. Marko Marin, častni občan Občine 
Trebnje, častni krajan Krajevne skupnosti Mirna in zaslužni pro-
fesor na Akademiji za glasbo, film, radio in televizijo.
Marko Marin se je rodil 3. aprila leta 1930 v Gabrovki. Človek, 
humanist, ki je s svojim znanstvenim in umetniškim delom zaz-
namoval ne samo domovino, ampak širši evropski prostor. Pozna-
mo ga po njegovem več kot pol stoletja dolgem boju z ruševinami 
gradu Mirna, imenovanem Speča lepotica, ki je v zadnjih letih 
dobil večji del podobe izpred druge svetovne vojne. 
»Mirnska graščina je imela pred požigom sijajno ogrlico na notranji 
strani obzidja, ki jo je krasilo okrog 50 biserov, sestavljenih iz čudovi-
tih stebriščnih sistemov, in videti je bilo, kakor da je ovešena z ogrlico 
dragocenih dragih kamnov, ki so jih obesili tej lepotici okrog vratu. 
Zgodilo se je, da je postala žrtev vojaških spopadov v Mirnski dolini 
in požar jo je spremenil v prah in pepel. Nekje v globoki zavesti ljudi 
pa je tlelo upanje, da morda na dnu groblje, v katero se je graščina sča-
soma spremenila, vendarle še čaka na koga, ki jo bo izkopal iz globin 
nasutega pepela, požganine in ruševin. Zgodilo se je to, kar so ljudje na 
tihem upali in pričakovali: našli so jo in jo počasi prebujajo,« je zgod-
bo o imenu in pomenu metafore obiskovalcem vedno rad razložil 
dr. Marko Marin, mirnski graščak.  

Ledino pa je oral tudi na področju umetnostne in gledališke zgo-
dovine. Po diplomi iz gledališke režije se je preizkusil kot režiser. 
Šest let je skupaj z mladimi igralci gojil ustvarjalno gledališče in 
zasledoval lasten umetniški cilj v okviru Odra mladih v Kopru. 
Nato se je zaposlil na univerzi, se pri tem strokovno izpopolnjeval 
v Parizu, bil dve obdobji stalni delegat Jugoslavije v Fédération 
Internationale pour la Recherche Théâtrale (FIRT) in član dveh 
njenih delovnih organov v Benetkah in na Dunaju. Predaval je na 
univerzah v Leipzigu, na Dunaju in v Barceloni, neprecenljive so 
njegove raziskave jezuitskega gledališča, Škofjeloškega pasijona in 
ruških verskih iger. Na znanstvenem področju je vseskozi deloval 
interdisciplinarno na področjih gledališke ikonografije, scenogra-
fije, kostumografije, režije in igralske umetnosti.
Dr. Marko Marin, počivajte v miru.

Petra Krnc 

Žalna seja v spomin na 
dr. Marka Marina
MIRNA, 15. januar 2015 – Občini Mirna in Trebnje sta včeraj 
pripravili žalno sejo v spomin na dr. Marka Marina, častnega ob-
čana Občine Trebnje in častnega krajana Mirne, zaslužnega pro-
fesorja na Akademiji za gledališče, film, radio in televizijo v Ljub-
ljani ter človeka, ki je s prijatelji in odrekanjem z ruševin dvignil 
mirnski grad. 

Žalne seje so se udeležili številni Mirnčani in drugi, ki so se tako 
poklonili spominu na sokrajana. Mnogi od njih so svoje misli ob 
slovesu zapisali tudi v žalno knjigo. 
Dr. Marko Marin bi 3. aprila letos praznoval 85. rojstni dan, od 
leta 1962 pa se je – poleg znanstveni in umetniški karieri – posve-
til tudi (ali pa predvsem) obnovi gradu Mirna, ki mu je nadel ime 
Speča lepotica. Na žalni seji, ki jo je povezovala Petra Krnc, je svo-
je prvo srečanje z dr. Marinom predstavil sedanji župan, sicer pa 
aktivni član in ustanovitelj društva Speča lepotica, Dušan Skerbiš: 
„Bila je zima leta 1974, ko smo mirnski mladinci organizirali novole-
tno prireditev za mlade v tem prostoru in takrat smo potrebovali tudi 
novoletno jelko. Ker sem veliko hodil na ruševine mirnskega gradu, 
sem vedel, da je tam veliko lepih smrečic. Grad se je takrat že obnav-
ljal, zato sem si mislil, da jih bo tako ali tako treba posekati. S skupino 
prijateljev smo odšli na ruševine, posekali smrečico in jo postavili na 
oder v tem domu. Zvečer je prišel v našo družbo prijeten možak sre-
dnjih let, z urejeno bradico in čepico na glavi. Spraševal nas je, kje 
smo dobili tako lepo smrečico in v navdušenju sem mu povedal, da na 
razvalinah gradu, ki se obnavlja, in bi se tako ali tako posekala. Tedaj 
se mi je gospod predstavil. Povedal je, da je on dr. Marko Marin, in 
mi pojasnil, da je dobil grad v upravljanje in da zato on odloča, kaj 
in kdaj se bo posekalo, in da to, kar smo naredili, ni lepo, ker nismo nič 
vprašali. Bilo mi je tako zelo nerodno. Gospodu sem se opravičil, on 
pa nas je povabil, naj se kdaj udeležimo katere od delovnih akcij pri 
obnovitvenih delih na gradu, ki jih je v ta namen organiziral. Tako se 
je začelo moje druženje z dr. Markom Marinom.“
Na žalni seji je bil v imenu AGRFT doc. dr. Aldo Milohnić, do-
godka so se udeležili tudi svojci dr. Marka Marina, ki jim je župan 
ob koncu govora izrekel iskreno sožalje, dr. Marinu pa se je za 
njegovo delo zahvalil in mu zagotovil, da bos ostal večno v spo-
minu ljudi. Ženski pevski zbor Zimzelen pod vodstvom Staneta 
Pečka je dogodek zaznamoval s pesmijo, nekaj besed v spomin 
dr. Marku Marinu in sožalje svojcem sta namenila tudi pobudnik 
prireditev za Mirno z ljubeznijo Anton Kotar in Polde Marin. 

Foto in besedilo: Petra Krnc
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ŽIVLJENJSKI JUBILEJI

80 let Jožice Pečjak iz Korit 
V ponedeljek, 24. 11. 2014, je praznovala 80. rojstni dan Jožica 
Pečjak iz Korit pri Dobrniču. Njeni najdražji so ji slovesno pra-
znovanje pripravili že v nedeljo.

Rodila se je v Železnem kot Bingočeva Jožica. V družini je bilo 
pet otrok. Spoznala je Milana iz Korit in poročila sta se v cerkvi sv. 
Jurija v Dobrniču ter na matičnem uradu v Dobrniču. Jožica nam 
je povedala, da je bila to zadnja poroka po starih šegah in navadah 
v Dobrniški dolini. Dobro se spominja, da je ženin  po njo - neve-
sto prišel s fedrovcem, v katerega sta bila vprežena dva lepa konja. 
Obleko in lep moder plašč ji je sešil znani dobrniški krojač, pok. 
Ivan Kuhelj. Veselje sta v njun novi skupni dom prinesla sin in 
hčerka. Dela je bilo na kmetiji vedno veliko. S skupnimi močmi so 
zgradili novo hišo, v kateri sedaj prebiva skupaj s sinovo družino. 
Nadvse je hvaležna, da ima svoje domače, sina Milana in snaho 
Andrejo, da živijo skupaj, da ni osamljena in da ji, kadar je treba, 
priskočijo na pomoč. Hčerka Jožica, ki si je z možem Silvom svoj 
dom ustvarila na maminem domu v Železnem, jo obišče skoraj 
vsak dan in ji pomaga, kadar je bolna. Bolezen se jo je že velikok-
rat lotila, vendar jo je Jožica s trdno voljo vedno premagala. Žal 
pa je pred tremi leti izgubila svojega življenjskega sopotnika. Zato 
je še bolj vesela svojih vnukinj, Erike, Vesne in Katje, in vnuka 
Tadeja, še posebej pa se razveseli pravnukinje Lare, ki ima svojo 
prababico zelo rada. Osrečuje jo, da so vsi njeni otroci pridni in 
delavni, da so uspešno zaključili šolanje in si lepo uredili življenje. 
Zelo rada poklepeta tudi z nekdanjo sosedo Francko Kužnik, ki 
ji je ob tej priložnosti voščila in izročila darilo v imenu KORK 
Dobrnič. 

Snaha Anreja, sin Milan, jubilantka Jožica Pečjak in hčerka Jožica

Ana Novak iz Šahovca je praznovala 80. rojstni dan
V soboto, 8. 11. 2014, je bil pri Novakovih prav poseben dan, saj 
je njihova mama Ana praznovala 80 let. Rojena je bila v Šahovcu 
v številni družini. V isti vasi je našla tudi moža Franceta. Poročila 
sta se leta 1961 in skupaj ustvarila varen dom za svoje štiri otroke. 

Žal pa ji je mož zelo mlad umrl in je morala sama poskrbeti za 
kmetijo in otroke, da so uspešno končali šolo in poiskali službo. 
Pridnost, delavnost in skrb za drug drugega je s svojim zgledom 
prenesla na njih. Njeno skrb in ljubezen ji sedaj vračajo sinova 
Marjan in Bojan, vnuka Aljaž in Primož ter vnukinja Sonja. Vsi 
so ponosni na svojo mamo. Zelo dobro se razumeta tudi s snaho 
Rezko, ki se je k Murnovim v Šahovec primožila iz Vrbovca. Sku-
paj, čeprav v dveh hišah, živijo kot velika družina. 

Žal pa je bilo v njenem življenju tudi veliko žalosti, ko je zaradi 
bolezni najprej izgubila moža, nato v prometni nesreči sina Jožeta 
in zaradi bolezni še hčerko Anico. V delu in skrbi za ostale svoje 
najdražje je našla uteho in moč, da je živela naprej. Še vedno po-
maga pri vseh delih, kjer le lahko.

Je zelo družabna. Ob njenem jubileju so jo poleg sorodnikov in 
vaščanov obiskali in ji izrekli voščila ter izročili darilo tudi pred-
stavnica Društva upokojencev Dobrnič Anica Kužnik, predsedni-
ca KORK Dobrnič Francka Kužnik, predsednik Sveta KS Dobr-
nič Milan Kastelic in članica Sveta KS Dobrnič Melita Jarc.

Gospa Ana, ostanite zdravi in želim Vam še mnogo srečnih let v 
krogu družine.

Lojzka Prpar, KS Dobrnič 

Ob okrogli obletnici sta ji voščila in izročila darilo tudi predse-
dnik Sveta KS Dobrnič Milan Kastelic in članica Sveta KS Dobr-
nič Melita Jarc.

Gospa Jožica, 
želimo Vam, da ostanete še naprej tako vedri in nasmejani ter da 
bi Vam zdravje služilo še naprej, da boste lahko še dolgo osrečevali 
svoje najdražje. 

Lojzka Prpar, KS Dobrnič

Novakovi: sin Bojan, vnukinja Sonja,slavljenka Ana, vnuk Aljaž, 
sin Marjan, vnuk Primož in snaha Rezka
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Srečanje ob koncu leta v KS Dobrnič

23. 12. 2014 je potekalo tradicionalno sre-
čanje članov Sveta KS Dobrnič (letos tudi 
prejšnjega), predsednikov vseh društev in 
odborov, ki delujejo v KS Dobrnič, župni-
ka, vodje Podružnične šole Dobrnič, vodje 
policijskega okoliša, skrbnikov kulturnega 
doma, mrliške vežice in pokopališča. 
Novi predsednik KS Dobrnič Darko Gli-
var je pozdravil vse navzoče, posebej župa-
na Občine Trebnje Alojzija Kastelica.
 V svojem nagovoru je župan navzoče sez-
nanil z investicijami v občini, ki se izvajajo 
ali pa so načrtovane. Povedal je, da je za 
Občino Trebnje uspešno leto. Dotaknil se 
je tudi socialne problematike in poudaril, 
da je zelo pomembno dobro sodelovanje 
med občino in KS. Poudaril je še, da je in 
bo ostal močna vez med KS Dobrnič in 
Občino Trebnje Silvester Prpar, ki pa je 
vedno skrbel za realizacijo projektov tudi 
v drugih KS. Opazil je dobro sodelova-
nje med društvi in KS Dobrnič. V novem 
predsedniku Darku Glivarju pa vidi po 
tencial, da bo delo v KS Dobrnič uspešno  
 
teklo naprej. 
Navzoče je nagovoril in pozdravil tudi 
dobrniški župnik, častiti kanonik Florijan 
Božnar. Na kratko je predstavil investicije, 
ki jih župnija namerava izpeljati v prihod-
njem letu. Dejal je, da če delamo skupaj 
in skupaj prispevamo, potem smo lahko 
uspešni. 
Navzoče je nato nagovorila dr. Vera Klop-
čič, predsednica Društva Dobrnič, ki se je 
med drugim zahvalila, da vsako leto prip-
ravijo prireditev ob obletnici 1. kongresa 
SPŽZ, ohranjajo izročilo in spomin na 

njeno mamo, tov. Maro Rupena. Prizade-
vala si bo, da tudi drugod spoznajo lepote 
Dobrniške  doline. Jože Pekolj, predsednik 
Konjeniškega društva Trebnje, je predsta-
vil delovanje društva. Silvester Prpar, 
predsednik PGD Dobrnič, je povedal, da 
bo glavna investicija v novem letu nakup 
novega vozila, in kot bivši podžupan sez-
nanil navzoče s projekti, ki se bodo izvedli 
v prihodnjem letu v KS Dobrnič. Franc-
ka Kužnik, predsednica KORK Dobrnič, 
je podala kratko poročilo o delovanju 
(zdravstveno predavanje, sprejem mladih 
članov, obisk mamice ob  4. otroku, aktiv-
nosti ob poplavah, obisk starejših krajanov 
in krajank, srečanje). Anica Maraž, pred-
sednica Vinogradniškega društva Lisec-
-Dobrnič, je predstavila aktivnosti društva. 
V jeseni je potekal 1. Martinov pohod od 
Lisca do Šmavra. Navzoče je povabila na 
tradicionalni vinogradniški pohod v janu-
arju. Marjana Kužnik, predsednica DPŽ 
Tavžentroža, je povedala, da bo društvo 
slavilo 40 let delovanja in da bo prireditev 
Kmečki praznik prerasla v res pravi pra-
znik. Mag. Tone Perpar, predsednik KTD 
Dobrnič, se je zahvalil Občini Trebnje in 
KS Dobrnič, ker brez njiju društvo ne bi 
moglo delovati.
Vsi predsedniki društev so se v svojih na-
govorih zahvalili Svetu KS Dobrnič in do-
sedanjemu predsedniku Milanu Kastelicu, 
Občini Trebnje in županu za sodelovanje, 
pomoč in podporo. 
Dosedanji predsednik KS Dobrnič Milan 
Kastelic je predstavil izvedene aktivnosti 
in realizirana ter načrtovana dela (več v 
prihodnji številki). 

Za dolgoletno delo v Nadzornem odboru 
je predsednik Sveta KS Dobrnič Darko 
Glivar podelil priznanja Marti Pekolj, Ju-
riju Perparju (od 1998 do 2014) in Poli-
karpu Kastigarju (od 2006 do 2014).   
Za delo v KS Dobrnič so priznanje preje-
li Jože Gazvoda, Borut Porle in Polikarp 
Kastigar (člani Sveta KS Dobrnič od 2006 
do 2014). Vsem dobitnikom se je zahvalil 
za njihovo požrtvovalno delo. 
Vsi govorniki so vsem prisotnim in vsem 
krajanom ter krajankam KS Dobrnič za-
želeli lepe praznike ter veliko sreče, zdrav-
ja, uspehov, optimizma, medsebojnega 
razumevanja in notranjega miru v novem 
letu 2015.

Lojzka Prpar, KS Dobrnič

Življenjski 
jubilej 
Marije Dragan
V petek, 5. 12. 2014, je svoj okrogli 
jubilej, 90 let, praznovala Marija Dra-
gan.

Ob tej priložnosti sva jo z Matejo 
Zajc, članico KORK Trebnje, obiskali 
na njenem domu in ji voščili ob nje-
nem prazniku. 

Živi v hiši sredi Studenca s tremi si-
novi, od katerih ima eden tudi dru-
žino, tako da je v hiši vedno živahno. 
Skupaj ima 6 otrok – 3 sinove in 3 
hčere, 9 vnukov in 6 pravnukov, ki jo 
večkrat obiščejo in ji krajšajo dolge 
zimske večere. Je pa gospa Marija še 
kar pri močeh, saj poleg tega, da po-
skrbi sama zase, tudi pomaga sinu pri 
kuhanju, da iz lonca vedno zadiši po 
dobrem kosilu. Ravno ob obisku je 
bil v hiši domači praznik, saj so imeli 
koline. Rojstni dan gospe Dragan so 
praznovali še v toplih dneh, ko so lah-
ko pripravili praznovanje zunaj, saj je 
družina, ko se zberejo vsi, kar velika. 
Takrat je pri njih še posebej lepo. 

Gospa Marija, še enkrat Vam iz srca 
voščimo in želimo veliko zdravih let v 
krogu najdražjih.
     
  Vlasta Rajkovič, 

KORK Trebnje
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Obiskali smo naše 
jubilante
Okrog novega leta v KS Dobrnič že tradi-
cionalno obiščemo krajane in krajanke, ki 
so starejši od 90 let, in tiste, ki prebivajo v 
domovih starejših občanov. 

V DSO Trebnje smo obiskali Alenko 
Pekolj iz Artmanje vasi, Kristino Kotnik 
iz Dobniča, Francko Mesojedec (na sliki) 
z Dobrave, Jožefo Mohorčič iz Zagorice, 

Francko Trunkelj iz Podlisca in Dragico 
Oberstar iz Dobrniča. V DSO Črnomelj 
smo obiskali Rozalijo Smolič iz Stranj pri 
Dobrniču. Pri vseh smo se zadržali kar 
precej časa, saj je vse zelo zanimalo, kaj se 
dogaja v domačem kraju. Vse so pohvalile 
skrb osebja za njihovo dobro počutje. Se-
veda bi bile rajši doma, a se dobro zaveda-
jo, da okoliščine tega ne dopuščajo, zato se 
vedno razveselijo obiskov svojih domačih 
in vseh, ki pridemo na obisk.
Doma smo obiskali Kristino Lavrič iz 
Vrbovca, ki bo, kot naša najstarejša krajan-
ka, v letošnjem letu dopolnila častitljivih 
99 let. Pri Zoranovih v Vrbovcu smo obi-
skali mamo Slavko in teto Angelo Cesar, 
na Dobravi Marijo Marinčič in v Zagorici 
Nežko Primc. Obiskali smo še Ano Per-
par iz Dobrniča, Slavko Vidrih iz Stranj 
pri Dobrniču in Justino Porle iz Šahovca. 
Kljub temu, da so vse dopolnile že 90 let, 
so zelo bistrega duha, če le morejo, poma-
gajo domačim in se zanimajo za dogodke v 

okolici in po svetu. Vse so izjemna zaklad-
nica spominov, znanj in vedenj o stvareh 
in ljudeh ter življenjskih naukov, ki so nam 
jih tako mimogrede nevsiljeno natrosile 
v razmislek. Izredno pohvalo si zaslužite 
tudi vsi njihovi domači, saj res izjemno 
spoštljivo skrbite za svoje mame.
Ob tej priložnosti so jim sedanji in prejšnji 
predsednik Sveta KS Dobrnič, Darko Gli-
var in Milan Kastelic, ter članica Sveta KS 
Dobrnič Melita Jarc v imenu KS Dobrnič 
izročili darilo. 
V KS Dobrnič v lanskem letu ni bilo mo-
škega, ki bi bil star 90 let ali več, letos bo 
ta visoki jubilej slavil Franc Koželj z Reve 
pri Dobrniču. 

Veliko lepih trenutkov, vsak dan vsaj malo 
smeha, predvsem pa veliko zdravja Vam 
želimo. Še enkrat Vam voščimo srečno 
novo leto 2015.

Lojzka Prpar, KS Dobrnič

Tradicionalni 
blagoslov konj v KS Štefan pri Trebnjem
Na štefanovo in ob dnevu slovenske samostojnosti in enotnosti je v Štefanu pri Trebnjem 
potekal vsakoletni tradicionalni blagoslov konj. Mašo za domovino in v spomin na sve-
tnika ter zavetnika je daroval trebanjski župnik g. Miloš Košir, ki je opravil tudi blagoslov 
konj. V hladnem in sončnem vremenu se je ob podružnični cerkvi v Štefanu zbralo okoli 
40 konjenikov Konjerejskega društva Trebnje in zelo veliko število domačinov ter ostalih 
obiskovalcev, ki so s svojim obiskom kraju in običaju dali poseben pečat. Za postrežbo in 
dobro voljo so poskrbeli sosedje, domačini ter člani Turističnega, športnega in kulturnega 
društva Štefan, ki so nekaj dni kasneje na prostem organizirali tudi prehod v novo leto 
2015.

Tekst: Leon Lobe, TŠKD Štefan

Foto: Marko Šalehar

Vabilo 
Vabimo vas na slavnostno 

otvoritev prenovljenega hleva, 
ki bo 

v soboto, 17. 1. 2015, ob 10. uri 
na kmetiji Kukenberger 

na Gorenjih Ponikvah. 
Za hrano in pijačo 

bo poskrbljeno. 

Izdelke v domači prodajalni Mlečni 
raj boste na dan otvoritve kupovali z  
20% popustom. 

Na kmetiji Kukenberger skrbimo za 
dobrobit živali. Zato smo se odločili, 
da popolnoma prenovimo naš hlev in 
ga zgradimo tako, da se bodo živali v 
njem dobro počutile, torej brez prive-
zov in z največjo mero udobja.
Vabljeni!

Kmetija Kukenberger, 
Gorenje Ponikve 20, 8210 Trebnje, 
www.ekosirarna.si, 051 368 545
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Srečanje starejših 
krajanov 
KS Račje selo

Krajevna skupnost Račje selo je četrto 
leto zapored organizirala prednovolet-
no SREČANJE KRAJANOV, starejših 
od 65 let. Srečanje je potekalo v nedeljo, 
14. decembra 2014, v Gostilni Kavšek. V 
krajšem kulturnem programu so zapeli in 
zaplesali naši najmlajši, malo starejši na-
stopajoči pa so zbrane nasmejali s kratko 
igrico. Zbrane je nagovoril tudi predsednik 
KS Vojko Makovec in jim zaželel veliko 
zdravja v prihajajočem letu 2015, nato pa 
skupaj s Čateškimi muskontarji zaigral na 
harmoniko. Krajane, ki se zaradi starosti 
in bolezni niso mogli udeležiti srečanja, 
pa smo obiskali in jih obdarili s skromnim 
darilom.

M. V.

Silvestrovanje 
krajank in krajanov KS Velika Loka
 
Kljub hladnemu večeru smo se po 21. uri pričeli zbirati v kulturnem domu, kjer je bilo že 
5. leto zapored organizirano silvestrovanje krajank in krajanov krajevne skupnosti Velika 
Loka.
Za dobrodošlico smo nazdravili s kuhanim vinom in nadaljevali z dolenjsko kapljico, 
ob kateri pa ni manjkalo raznovrstnih dobrot. Pridne gospodinje so pripravile obložene 
kruhke ter spekle pecivo.
Ob veselem kramljanju in plesu je kar prehitro odbila polnoč. Prišel je čas za stiske rok, 
tople objeme ter lepe želje. S silvestrovanjem smo nadaljevali na prostem, kjer sta nas 
ognjemet in hladno vreme dobro predramila, da smo z zabavo do jutranjih ur nadaljevali 
kar v dvorani.

Majda Kravcar, KS Velika Loka

Srečanje starejših krajanov v 
Dolenjih selcih
V soboto, 8. 11. 2014, smo v Dolenjih selcih v vaškem središču priredili srečanje starejših 
krajanov.

Srečanja so se krajani udeležili v velikem številu in želimo si, da bi bilo tako tudi v bodoče.
Udeležili so se ga tudi predsednica OZRK Trebnje ga. Mojca Mihevc, sekretarka OZRK 
Trebnje ga. Tea Radelj, g. župnik Florjan Božnar in predsednik KS Knežja vas g. Alojz 
Špec.

Prijetno popoldansko druženje so z nastopi popestrili otroci pod vodstvom g. Uroša 
Primca. 

Vsem nastopajočim se zahvaljujemo za lep nastop, prostovoljkam RK Knežja vas pa se 
zahvaljujemo za raznovrstna peciva in za pomoč pri organizaciji srečanja.

Melita Zupančič Anžlovar
Foto:Teja Radelj
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Igralec in ogled Stare Ljubljane
V petek, 9. 1. 2015, smo se trebanjski osmošolci odpravili v rojstni kraj Jožeta Plečnika, 
Janeza Vajkarda Valvasorja in drugih znanih osebnosti. Po vožnji z avtobusom smo si v 
Cankarjevem domu ogledali gledališko predstavo Igralec. Skozi prizore in v kasnejšem 
razgovoru z igralcem Igorjem Samoborom smo izvedeli marsikaj iz zgodovine gledališča: 
kako je bilo to pred 2400 leti v stari Grčiji, v dobi Shakespeara, v humorni commedii 
dell’arte, pri Molieru … Tako so igralci Nataša Barbara Gračner, Igor Samobor in Matjaž 
Tribušon s humorjem popestrili strnjeno predstavitev gledališke  zgodovine in poklica 
igralca od časov stare Grčije do začetka 20. stoletja.
Nato smo si na sprehodu po Stari Ljubljani ogledali znamenitosti, kot so: spomenik v 
obliki kocke, na katerem je upodobljen Ivan Cankar, Narodno in univerzitetno knjižnico, 
sedež Univerze v Ljubljani, filharmonijo, mestno hišo, različne znamenite stavbe, Robbov 
vodnjak, Prešernov in Vodnikov spomenik, Tromostovje in še nekatere mostove prek 
Ljubljanice, trge in druge stavbe. 
Tako smo namesto pri pouku v šoli zajemali znanje z ogledom zanimive predstave in 
Ljubljane na drugačen način.

Foto in besedilo: Tjaša Peterle, 8. r., OŠ Trebnje

Kulturni dan
Prišel  je dan, ko smo skupaj z učitelji odšli 
v Ljubljano. Tam smo si ogledali predsta-
vo Veliki pok in knjižni sejem. Predsta-
va je govorila o času, ko so mislili, da je 
zemlja še ploščata. Zelo zanimivo je bilo, 
ker so vsi mislili, da je vesolje nastalo iz 
krogle v velikosti grenivke. Po predstavi 
smo si skupaj z učiteljico ogledali knjižni 
sejem, ki je potekal v avli Cankarjevega 
doma. Predstavili so nam založbe, ki so 
prodajale različne vrste knjig. Ponujali so 
pustolovske, literarne, poučne in kuharske 
knjige. Med ogledom smo komaj čakali, 
da se bomo lahko sami sprehodili po knji-
žnem sejmu. Zelo sta mi bili všeč pusto-
lovski knjigi, zato sem ju tudi kupil. Ker 
ima moj brat zelo rad pse, sem mu kupil 
knjigo o vzgoji psov. Kupil sem mu še ko-
ledar s slikami psov dalmatincev. Na eni 
izmed stojnic so prodajali zanimive stripe. 
Ponujali so tudi prijavnice za tekmovanje v 
risanju stripov. Odločil sem se, da bom so-
deloval in narisal svoj strip. Po ogledu smo 
se vsi ponovno zbrali in se odpravili proti 
avtobusu. Vožnjo do šole sem si krajšal z 
branjem novih knjig.

Lenart Pustovrh, 6. a

Prednovoletno dogajanje v PŠ Dolenja Nemška vas
Prednovoletni čas je na PŠ Dol. Nemška vas vedno razigran in ustvarjalen. Učenci so že konec novembra pričeli izdelovati iz odpadnega 
papirja, revij, konzerv in koledarjev raznovrstne izdelke in okraske. Pri ustvarjanju dajemo učitelji prednost naravnim materialom in 
ponovni uporabi odpadnih materialov. 11. decembra, v času govorilnih ur, so učenci številne izdelke ponudili na prazničnem bazarju, 
okrasili pa so tudi šolo, smrečico v parku v Trebnjem in ZD Trebnje. V sredo, 24. decembra, je tudi potekala prireditev ob dnevu samo-
stojnosti in enotnosti. Skupaj so v deklamacijah, pesmih in plesu pokazali, kako radi živijo v svoji domovini in rodni pokrajini Dolenjski.

Sedaj pa se pripravljajo na proslavo ob 
kulturnem prazniku in že tradicionalni 
dobrodelni koncert.

Učitelji PŠ Dol. Nemška vas
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Prednovoletno srečanje starejših 
krajanov Šentlovrenca
Učenci Podružnične šole Šentlovrenc vsako leto v prazničnem de-
cembru pripravijo kulturno prireditev za svoje starše in krajane 
Šentlovrenca. Letos pa so še prav posebej nanjo povabili starejše 
krajane KS Šentlovrenc z namenom, da bi se družile tri generacije. 
17. decembra 2014 so na prireditvi v Kulturnem domu Šentlo-
vrenc nastopili vsi učenci PŠ Šentlovrenc. Deklamirali so pesmi o 
pričakovanju prazničnih dni, plesali in zapeli nekaj pesmi namesto 
voščila. Osrednja točka prireditve je bila glasbena pravljica De-
dek Mraz je zbolel, v kateri so učenci z gibom in besedo pričarali 
čarobno zimsko zgodbo. Prireditev smo zaključili z novoletnim 
bazarjem. Učenci so ponudili izdelke, ki so jih ustvarili pri pouku 
in v podaljšanem bivanju. Zbrana sredstva bomo namenili nakupu 
družabnih iger, didaktičnega materiala in materiala za ustvarjanje. 
Po kulturni prireditvi sta predstavnika KS Šentlovrenc, Mateja 
Oven in Brane Praznik, starejše krajane v imenu KS Šentlovrenc 
povabila na manjšo pogostitev in klepet. Gostje so bili zelo zado-
voljni in počaščeni ter so dejali, da jih bo to prijetno druženje grelo 
še dolgo v zimo. Prav tako prijetno smo se počutili tudi organiza-
torji, zato bomo v prihodnje to obliko srečanja še ponovili. 

Na koncu bi se radi zahvalili podjetju Cementni izdelki Gorec, 
ki vsako leto naši podružnični šoli podari finančna sredstva za 
nakup didaktičnih pripomočkov. S temi sredstvi smo že kupili 
kakovosten prenosni CD-predvajalnik z mikrofonom, ki ga s pri-
dom uporabljamo na šolskih prireditvah, in računalniški projektor, 
s katerim izvajamo kakovostnejši pouk. Letošnjo donacijo bomo 
namenili nakupu drobnega športnega inventarja.

Alenka Kolar, vodja PŠ Šentlovrenc

Otroci Vrtca Mav rice Trebnje  
razve selili upokojenke
V torek, 23. 12. 2014, so otroci s strokovnimi delavci pripravili 
glasbeno, plesno in dramsko presenečenje upokojenkam vrtca. Ob 
tem smo prav vsi uživali in se medgeneracijsko povezovali ter si 
izmenjali predpraznične novoletne želje. Z drobno pozornostjo  
daril, ki so jih pripravile  strokovne delavke,  so otroci obdarili 
povabljene v upanju, da se v naslednjem letu zopet srečamo.

Strokovne delavke oddelka »BALONČKOV« in »BARVIC«

Veseli december v hodniku B
Tudi letos je bilo v decembru veselo. Poleg oddelčnih dejavnosti, 
smo veliko časa posvetili  medsebojnemu druženju in si tako še 
dodatno popestrili praznično dogajanje.

Za dober začetek smo okrasili svoje igralnice, kasneje pa smo z 
združenimi močmi ustvarili okraske, s katerimi smo okrasili še 
naše skupne prostore. Še posebej smo ponosni na našo »čudežno 
smrečico«, ki smo jo naredili iz plastenk, ter sedaj krasi naš vhod. 
Drugi teden je bil sladko obarvan, saj smo se sladkali s pecivom 
izpod rok naših malih »slaščičarjev«. Ker vemo, da je pri »sose-
dovih vedno boljše«, se tudi mi nismo mogli upreti temu in smo 
poleg svojega peciva poizkusili tudi vsa ostala peciva, pripravljena 
v igralnicah našega hodnika. Da bi bilo vzdušje še lepše, smo prip-
ravili tudi čajanko, ki nas je očarala z vonjem domačega čaja in 
cimeta, ob tem pa smo prav prijetno pokramljali in zapeli pesmico 
Moj Čajnik (R. Krajnčan). 

V nadaljevanju smo si ogleda-
li baletno predstavo Labodje 
jezero, k nam pa je prišel tudi 
težko pričakovani Božiček, ki 
nas je razveselil z novimi igra-
čami. S svojimi okraski smo 
olepšali tudi trebanjski park, 
kjer smo z otroki okrasili enega izmed grmičkov. 

Tik pred božičem smo odšli še na »božičkov pohod«, ter si pri-
redili gala ples. Za tovrstno priložnost smo se še posebej uredili 
(poslikava obraza, urejanje pričesk, večerne toalete …).
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Veseli december v 
Trebnjem
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, OI 
Trebnje, je decembra v Trebnjem izvedel 
številne dogodke za najrazličnejše publike. 

V četrtek, 4. decembra, smo se v Ljublja-
no na ogled praznične okrasitve mesta in 
predstave MGL Prevare odpravili z dve-
ma avtobusoma. Naslednji dan smo vabili 
v prostore CIK-a na predstavitev romana 
Enakonočje v Montevideu avtorja Sama 
Dražumeriča.

Na miklavža smo nadaljevali z našo delav-
nico izdelovanja lampijonov za praznič-
no okrasitev parka. Tudi letos je delav-
nico vodila domačinka Polonca Kastelic 
Sosnowska. Akcija zbiranja in izdelave de-
žnikov je bila zelo uspešna in tako so lam-
pijoni postali še večji in bolj opazni. Delav-
nica je potekala v DSO Trebnje, pridružili 
pa so se nam tudi taborniki Rod sivih jelš 
Trebnje s starešino Jernejem Uhanom ter 
dedek Mraz. Taborniki so v pravem duhu 
medgeneracijskega sodelovanja tudi pok-
lepetali s stanovalci doma in skupaj z njimi 
ob zvokih kitare zapeli nekaj pesmi. Na isti 
dan je v prostorih CIK Trebnje potekala 
brezplačna Miklavževa delavnica za otro-
ke pod vodstvom Aleksandre Šepec.

V petek, 12. decembra, so si otroci v KD 
Trebnje ogledali Levčkovo lutkovno 
predstavo za otroke. Zaradi bolezni v an-
samblu je bila to na veliko radost otrok na-
mesto Zimske pravljice Muca Copatarica. 
Otroke je obiskal tudi Božiček. 
Isti večer je na Čatežu potekala prireditev 
Za srečo v organizaciji KUD Popotovanje 
Frana Levstika Čatež, na kateri je član 
Sveta OI JSKD Stane Peček podelil Gal-
lusove značke MePZ Kres. 

Naslednji dan smo občane vabili na prižig 
prazničnih lučk v mestnem parku. Prire-

ditev je potekala v sodelovanju s Skladom 
Vrtca Mavrica Trebnje in Vrtcem Mavri-
ca Trebnje, nastopili pa so tudi Občinski 
pihalni orkester Trebnje in trebanjske ma-
žorete. Zbrane je nagovoril župan Alojzij 
Kastelic in predsednik odbora za družbene 
dejavnosti KS Trebnje Marko Šalehar. Pri-
reditev je povezovala Petra Krnc.

V petek, 19. decembra, je že dopoldne v 
parku potekalo živahno dogajanje, saj ga je 
napolnilo kar 300 otrok, ki so okraševali 
grmičke in drevesa v parku in se zabavali 
ob animaciji Andreje Zupančič. Otroke je 
obiskal in nagovoril tudi župan in Boži-
ček, za svoj trud pa so prejeli simbolične 
nagrade. 

Živahno dogajanje v parku se je nadaljeva-
lo tudi popoldne, ko se je začel dvodnevni 
dogodek Prednovoletna pravljica. Nasto-
pila so kulturna društva, ki so se odzvala 
našemu vabilu, skupno 200 nastopajo-
čih, zagotovo pa upamo, da bo prihodnje 
leto odziv tako društev kot obiskovalcev 
še večji. Za animacijo in povezovanje so 
poskrbeli Aljaž in Matej Mlakar ter Luka 
Bregar. 

JSKD se je tudi letos odzval na razpis 
Občine Trebnje za zagotovitev programa 
za prihod dedka Mraza in tako ob pomo-
či Boštjana Roglja in ekipe ter krajevnih 
skupnosti izvedla 8 nastopov.

Izvedeni decembrski program je omogočila 
Občina Trebnje, pri dogajanju v mestnem 
parku pa so nam na pomoč priskočili tudi 
KS Trebnje, KŠOT in DROT. Za prijazno 
pomoč pri izvedbi decembrskih dogodkov 
se še posebej zahvaljujemo Centru po-
novne uporabe Trebnje, DSO Trebnje in 
njegovim stanovalcem, tabornikom, OPO 
Trebnje, mažoretam, Milki Novak, ki je 
znova poskrbela za lepo okrasitev, Vrtcu 
Mavrica Trebnje in vsem nastopajočim: 
Plesni skupini “AJDA”, KUD MoPZ vi-
nogradnikov Čatež pod Zaplazom, MoPZ 
Zagriški fanti, Plesni skupini MAVRICA, 
Odrasli folklorni skupini Večerna zarja, 
Folklorni skupini NASMEH, Plesnemu 
krožku Podružnične šole Dobrnič, plesal-
cem OŠ Veliki Gaber, P.L.I.N.-u in Žanu 
Ograjšku ter vsem ostalim, ki ste nam po-
magali na vsakem koraku. 

JSKD OI Trebnje
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 Galerijska 
 paleta
Galerija likovnih samorastnikov Trebnje 
je v letu 2014 pripravila mnogo različnih 
razstav, delavnic, predavanj, predstavitev, 
gostila je celo modno revijo. Obiskovalci 
so si lahko ogledali dela ustvarjalk iz zbir-
ke galerije, razstavo Grete Pečnik, obiskali 
47. Mednarodni tabor likovnih samora-
stnikov Trebnje, na katerem je sodelovalo 
8 umetnic, ter razstavo Lone Villaume.

Na delavnicah so udeleženci ustvarja-
li portrete, podobe krajine, zemljevide, 
ilustracije … Leto 2014 pa so zaključili z 
delavnico ustvarjanja novoletnih okraskov.

V letu 2015 za obiskovalce pripravljajo še 
bolj pester in zabaven program, namenjen 
najširši publiki. Lepo vabljeni, da galerijo 
obiščete že 8. februarja 2015, od 10. do 
18. ure, na dnevu odprtih vrat, ko si boste 
lahko brezplačno ogledali stalno razstavo 
naivne umetnosti ter razstavo del danske 
umetnice Lone Villaume.

Božični koncert
25. 12. 2014 smo ob 18. uri povsem na-
polnili trebanjsko župnijsko cerkev. Na 
že 22. Božičnem koncertu, ki ga organi-
zira Kulturno društvo Trebnje, so nasto-
pile domače skupine:  Soreline, Zidaniški 
kvintet, Otroški cerkveni pevski zborček, 
Mlajši cerkveni pevski zbor, Predšolski 
PZ Mavrica Vrtec Trebnje, Glasbena šola 
Trebnje, Ragle, Ženski pevski zbor KTD 
Dobrnič in Oktet Lipa. Koncert je začel 
Občinski pihalni orkester Trebnje in z 
vsemi navzočimi tudi zaključil druženje s 
skupno pesmijo Sveta noč. V veznem te-
kstu je Barbara Pavlin  predstavila Božično 
zgodbo. 
Ko so se obiskovalci po koncertu zadrža-
li ob toplem napitku pred cerkvijo, je bilo 
nekajkrat slišati: »S pesmimi domačih iz-
vajalcev se božični praznični večer najlepše 
zaključi.«
Na koncertu zbrane prostovoljne prispev-
ke smo namenili družini Kravcar z Občin, 
ki jim je ogenj močno poškodoval ostrešje 
hiše.  

Ivanka Višček, KD Trebnje

Levčkova lutkovna 
predstava za otroke

Vabimo vas na ogled predstave 
Dinozavri?, ki se bo odvijala 

v  petek, 30. januarja 2015, ob 17. uri
v Kulturnem domu Trebnje. 

Predstava je primerna za otroke od 3. leta 
starosti dalje.
Vstopnice po 4 evre bodo na voljo pol ure 
pred predstavo.

Levčkov program omogoča Občina 
Trebnje.

Vabilo
Smo člani ljubiteljske odrasle gledališke skupine in 
iščemo igralce / igralke za sodelovanje v našem novem projektu. 
Vabimo vas, da se nam pridružite pri ustvarjanju smeha polne igre.
Dobimo se v petek, 23. 1. 2015, ob 19. uri v Kulturnem domu Trebnje.

Gledališka sekcija Kulturnega društva Trebnje
Kristina Gabrijel,  mob. 040 215 102

JSKD, Območna 
izpostava Trebnje
Vabimo vas na ogled krstne uprizoritve 
dramatizacije HOMERJEVE ILIADE, 
ki bo v torek, 24. februarja 2015, ob 19.30 
v Cankarjevem domu v Gallusovi dvorani.
Cena vstopnice skupaj s prevozom je 20 €.
Na avtobusu se nam lahko pridružite na 
naslednjih postajališčih:
ob 16.20 v Mokronogu, ob 16.35 na Mirni 
in ob 17.00 v Trebnjem.
Pred predstavo bo voden ogled Cankar-
jevega doma. Prijave zbiramo do petka, 
13. februarja 2015, oz. do zapolnitve mest 
po telefonu na številki 07 348 12 50 in na 
e-naslovu oi.trebnje@jskd.si (ob prijavi je 
potrebno navesti ime in priimek, naslov, 
telefonsko št., e-naslov ter število vstop-
nic). 
Program sofinancirajo Občina Trebnje, 
Občina Mokronog-Trebelno in Občina 
Šentrupert. V primeru, da bo prijavljenih 
manj kot 30 oseb, bo ogled odpovedan.

Ne zamudite gledališkega dogodka leta!
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Z znanjem do novih priložnosti
Kakovostno in široko znanje zagotavlja uspeh ter podlago za raz-
vijanje kompetenc, potrebnih tako na trgu dela kot tudi za kako-
vostnejše življenje. Na Centru za izobraževanje in kulturo (CIK) 
Trebnje v zadnjih letih kot odziv na potrebe trga dela razvijamo 
nacionalne poklicne kvalifikacije, ki udeležencem omogočajo pri-
dobitev poklicne usposobljenosti v krajšem času za vstop na trg 
dela. 

Vabimo vas k vpisu v:
- usposabljanja za NPK varuh predšolskih otrok, pomočnik ku-
harja, pomočnik natakarja, čistilec prostorov, socialni oskrbovalec 
na domu;
- tečaje s področja knjigovodstva, računalništva, tujih jezikov, slo-
venščine za tujce in
- tečaje za prosti čas (klekljanje, kvačkanje, šivanje, pletenje).

Še vedno vpisujemo tudi v programe srednjega poklicnega in stro-
kovnega izobraževanja s področja predšolske vzgoje, gostinstva in 
ekonomije.
Več informacij o izobraževalni ponudbi CIK Trebnje najdete na 
spletni strani  www.ciktrebnje.si, lahko pa tudi pokličete vsak de-
lovni dan na tel. št. 07 34 82 100.

Kristina Jerič, CIK Trebnje

Blagoslov vina v Paradižu
V soboto, 27. 12. 2014, so se v Paradižu pri Trebnjem že tradicio-
nalno zbrali vaščani pri blagoslovu vina. Tokrat so imeli zelo teh-
ten razlog za druženje, saj so člani Lions kluba predali v uporabo 
prvi defibrilator, ki je nameščen na Prosenikovi hiši v Paradižu. 
Z blagoslovom vina, ki so ga vaščani prinesli h kapelici, se je zak-
ljučil uvodni del. Sledilo je prijetno druženju ob okusni obari in 
domačih dobrotah. Pevska zasedba Soreline pa je poskrbela za lep 
zven in prijetno vzdušje, da so obiskovalci vztrajali dolgo v mrzlo 
zimsko noč.

Tekst in foto: Mojca Smolič

Svečana predaja prvega 
defibrilatorja 
Lions klub Trebnje je v okviru  dobrodelnega plesa zbiral denar za 
nakup defibrilatorja. Akcija je bila zelo uspešna, tako da je zbral 
sredstva za kar pet aparatov. Štirje bodo nameščeni v Trebnjem 
in eden v Šentrupertu. Prvi aparat je klub svečano predal v upo-
rabo 27. 12. 2014. Nameščen je na Prosenikovi hiši v Paradižu. 
Za donatorska sredstva, ki so bila potrebna za nakup aparata, je 
poskrbela članica Lions kluba Trebnje Marija Prosenik. 
Svečano predajo sta opravila predsednica Lions kluba Darinka 
Krevs in član kluba dr. Zdenko Šalda. 
Lions klub Trebnje se zahvaljuje vsem donatorjem, ki so prispevali 
denarna sredstva za nakup aparata.  

Zapisala: Darinka Krevs, predsednica kluba
Foto: Mojca Smolič

Slava vojvodine Kranjske
Učenci 9. razreda smo imeli dve uri slovenščine namenjeni sez-
nanitvi knjižničnega gradiva, odkrivanju različnih spletnih strani, 
predvsem pa smo se ustavili ob delu Janeza Vajkarda Valvasorja, 
Slava vojvodine Kranjske. S knjižničarko Majo Ule smo v raču-
nalniški učilnici iskali podatke o tem delu in avtorju.
Naslednjo uro pa nas je v Knjižnici Pavla Golie  sprejela bibliote-
karka Polona Tratar. Za začetek smo si ogledali kratek dokumen-
tarni film. Izvedeli  smo, da je to zelo obsežno delo izšlo 1689 v 
nemščini. Avtor je takrat moral prodati graščino, saj je večji del 
svojega imetja potrošil za tisk.
Ob 320. obletnici prvega izida pa smo Slovenci le dobili prvi pre-
vod celotnega dela v slovenščino, vse štiri zvezke. Čakamo le še na 
obljubljeni 5. del s spremnimi študijami in podrobnim kazalom. 
Za konec smo lahko s knjižničarko pogledali v bibliofilsko izdajo 
Slave vojvodine Kranjske in poiskali nekaj podatkov o Dolenjski, 
o Trebnjem, nato pa si pogledali še zemljevid o deželi Kranjski.

Klara Kužnik, 9. c OŠ Trebnje
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Tradicionalni novoletni koncert 
OPO Trebnje in trebanjskih 
mažoret
V nedeljo, 28. decembra, so naši godbeniki in mažoretke, kot na-
rekuje že tradicija, pripravili tradicionalni novoletni koncert. Sku-
paj so zopet pričarali čudovito zadnjo nedeljo leta.
Bogat repertoar za vse glasbene okuse in zelo pestre plesne točke 
mažoretk sta spretno stkala v celoto povezovalca Petra Petročnik 
in Aljaž Mlakar.

Ob inštrumentalni spremljavi domačih godbenikov pa je bil pravo 
doživetje večera Omar Naber s svojo skupino. 

Godbeniki so v letošnjem letu imeli 38 različnih nastopov. Prire-
dili so tematski koncert Godba & Komedija, ki je bil preizkušnja 
povezovanja igre in glasbe, gostovali so na Madžarskem, prip-
ravljali sprejeme mažoretk s tekmovanj, sodelovali pri otvoritvah 
in se udeleževali izobraževanj. Orkester postaja glasbeno vedno 
bolj strokoven. Nekateri člani se z glasbo ukvarjajo profesionalno, 
drugi igrajo v različnih skupinah, pomagajo drugim godbam ali 
delujejo tudi izven meja. Do sedaj je orkester sodeloval z različ-
nimi skupinami in posamezniki, kot so Tereza Kesovija, harfistka 
Mojca Zlobko, Nuša Derenda, Mitja Drčar in Omar Naber. 

Mažoretke, ki delujejo kot sekcija KUD Občinski pihalni orkester 
Trebnje, pa so v letošnjem letu nizale fantastične rezultate. Na 14. 
odprtem državnem prvenstvu MTZS so dosegle odlične rezulta-
te. Tudi na 16. evropskem prvenstvu v Romuniji so osvojile prve 

Božični 
dobrodelni bazar 
Lions kluba 
Trebnje
V soboto, 20. 12. 2014, so v mestnem 
parku v Trebnjem Lionsi pripravili 
prvi dobrodelni bazar. 
Mesec december, ki prinaša polno 
prazničnega veselja in lepih trenut-

kov, je tudi mesec, ko nekateri še bolj občutijo pomanjkanje, ko 
otroški jok zveni drugače ter srca staršev krvavijo pod težo bre-
men in tudi želje, da bi izpolnili še tako majhne otroške želje.
V Lions klubu Trebnje so se odločili, da z izkupičkom dobrodel-
nega bazarja pomagajo takšnim družinam.
Potrudili so se in na sobotnem bazarju ponudili vse, od knjig, slik, 
oblek, čevljev do Sladke vreče sreče, v kateri je bilo polno domačih 
dobrot, ki naj ne bi manjkale na nobeni mizi v prazničnem času. 
Pekli so palačinke in ponudili kuhano vino ter domače borovnič-
ke.
Vsa darila, ki še niso bila praznično zavita, so brezplačno z vese-
ljem zavili. Pripravili so tudi srečelov. 
Občani so se na vabilo lepo odzvali in v samo štirih urah so zbrali 
540 EUR, ki so jih podarili socialno ogroženim družinam z ot-
roki, da so si vsaj za božič in novo leto privoščili tisto, česar skozi 
leto nimajo.

Tekst in foto: Mojca Smolič

in težko pričakovane evropske medalje. Mažoretna dejavnost je v 
Trebnjem zelo razvita in sodi v Sloveniji v sam vrh.
Bučni aplavzi in veseli ter zadovoljni obrazi obiskovalcev so po-
kazatelji, da so ti koncerti vedno prava poslastica za ušesa in dušo, 
saj je repertoar naših godbenikov enostavno prečudovit, koreo-
grafije mažoretk pa navdušujoče. Gotovo jim je polna dvorana 
zadovoljnih obiskovalcev poleg ostalih uspehov poplačala številne 
ure trdega dela.
Godbeniki in mažoretke se iskreno zahvaljujejo vsem, ki so jim na 
kakršen koli način pomagali, da so dosegli vse zastavljene cilje in 
odlične rezultate. Vsem pa želijo, naj bo leto 2015 polno zdravja, 
plesa in dobre glasbe!

Tekst in foto: Mojca Smolič
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PREDSTAVITVE SVETNIKOV

Alojz Špec
Z družino živim v Gorenjem Kame-
nju, kjer sem tudi odraščal. Od za-
četka delovne dobe sem zaposlen v 
TRIMU Trebnje na delovnem mes-
tu kontrolnega tehnologa. V pros-
tem času se ukvarjam z različnimi 
športi in vinogradništvom. Sem tudi 
ustanovni in aktivni član Društva 
vinogradnikov Lisec. Od leta 2006 
sem predsednik KS Knežja vas, kjer 
smo s pomočjo Občine Trebnje iz-
peljali veliko projektov, na katere 
smo ponosni. 
V mandatu občinskega svetnika 
2014–2018 si bom prizadeval za konstruktivno sodelovanje z vsemi svetniki 
v OS in podpiral predloge, ki bodo doprinesli h kakovosti življenja v občini 
Trebnje. Hkrati pa bom z izkušnjami, ki sem si jih pridobil z vodenjem raz-
ličnih projektov v naši KS, poskušal pomagati tudi na ravni občine. Ker se 
mi porajajo vedno nove ideje za nove projekte tudi za del občine, iz katerega 
prihajam, bom veliko energije usmeril tudi v izpeljavo le-teh.

Gregor Kaplan
Po izobrazbi sem univerzitetni di-
plomirani politolog. Zaposlen sem 
na MZZ, in sicer sem odgovoren za 
vprašanja varnostne politike. Z dru-
žino živim v Trebnjem. Kot svetnik 
se bom zavzemal za več neposredne 
demokracije, ustanovitev energetske 
zadruge, okoljevarstvo, reševanje re - 
ke Temenice, odprtje zadostnega 
števila oddelkov v vrtcu in nižje cene 
varstva otrok, ohranitev spoznavanja 
angleškega jezika v vrtcu in OŠ za 
najmlajše ter subvencioniranje aditiva 
proti neprijetnemu vonju gnojnice.

Mateja Povhe
Prihajam z Račjega sela. Po poklicu 
sem univerzitetna diplomirana prav-
nica. Devet let sem bila zaposlena v 
Občinski upravi Občine Trebnje, 
sedaj pa že četrto leto svojo poklic-
no pot nadaljujem kot vodja splošne 
kadrovske službe v DSO Trebnje. V 
svojem mandatu se bom prizadevala 
za zakonitost delovanja občine na 
vseh ravneh in enakomernejšo po-
razdelitev investicijskih vlaganj po 
krajevnih skupnostih.

Štefanija Gliha
Rojena sem 6. 12. 1949. Po končani 
gimnaziji sem se zaposlila v UKC 
Ljubljana. Med drugim sem bila za-
poslena  tudi v Osnovni šoli  Petra 
Držaja Veliki Gaber in KZ Trebnje. 
Upokojila sem se v podjetju moža. 
Kot svetnica NSi-ja si bom po svo-
jih močeh prizadevala za takšno 
delo občinskega sveta, ki bo v dob-
robit  vseh občank in občanov. Imam  
čut za starejše in zapostavljene. Na 
tem področju sem že do sedaj veliko 
postorila. To dokazuje tudi občinsko 
priznanje, ki sem ga prejela v minulem letu.

Matija Miklič
Prihajam iz Razbor pri Čatežu. Po 
izobrazbi sem univ. dipl. pravnik. Pri 
svojem delu na Oddelku za pravne 
zadeve in javno naročanje ter v okvi-
ru doktorskega študija na Pravni 
fakulteti v Ljubljani se ukvarjam z 
načeli gospodarnosti, učinkovitosti 
in uspešnosti pri upravljanju denarja 
davkoplačevalcev. Doseči jih je mo-
goče predvsem s poštenim delom v 
skupno dobro, spoštovanjem načel 
pravne države, transparentnostjo 
delovanja, integriteto in strokovnostjo. V politiko sem vstopil, ker verjamem, 
da je kljub trenutni gospodarski, finančni in predvsem moralni krizi mogoče 
povečati obseg in kakovost javnih storitev za naše občane ob danih sredstvih. 
V Občinski svet Občine Trebnje sem bil izvoljen kot nosilec »najmlajše liste« 
v občini, ki smo jo sestavljali kandidati, katerih mladostni zagon je usmer-
jen le v prihodnost. Tako bom aktivno sodeloval pri oblikovanju kakovostne 
prihodnosti vseh generacij naših občanov, pri čemer je pomemben trajnostni 
razvoj vseh delov občine. Prizadeval se bom za uresničitev prioritetnih infra-
strukturnih in razvojnih projektov ter čim boljše črpanje sredstev EU. Pri tem 
mi bodo pomagale tudi izkušnje, pridobljene med prakso na Sodišču EU v 
Luksemburgu in v delovni skupini Sveta EU v Bruslju, kjer sem sodeloval pri 
oblikovanju zakonodaje EU.

Miran Candellari
V mandatu, ki ga začenjamo, bom 
aktiven zlasti v Odboru za družbene 
in gospodarske dejavnosti ter kme-
tijstvo, v okviru katerega se izvaja 
največ nalog, ki se tičejo občank in 
občanov. V preteklosti smo vložili 
veliko dela in sredstev v vrtce, šole, 
zdravstveni dom, DSO, glasbeno 
šolo, knjižnico in ostale ustanove, 
ki skrbijo za naše osnovne potrebe. 
Poskrbeli smo tudi za finančno pod-
poro številnim športnim, kulturnim 
in drugim društvom, ki življenje 
občanov dvigujejo na višjo raven. Prizadeval si bom, da kriza in zmanjševa-
nje sredstev, ki pestita celo državo, ne bosta razlog za slabši ravoj. Pri tem je 
ključnega pomena kratkoročno in dolgoročno načrtovanje življenja in razvoja 
cele občine, za kar je potrebno konstruktivno sodelovanje vseh svetnikov in 
župana. Tudi to je ena izmed mojih prioritet.

Rok Saje
Star sem 37 let, s partnerko in hčer-
ko živim na Veliki Loki. Po izobraz-
bi sem univerzitetni diplomirani 
pravnik in sem že 12 let zaposlen v 
Zavarovalnici Tilia, d. d., kjer tre-
nutno opravljam funkcijo direktorja 
področja splošnih zadev. Za kandi-
daturo sem se odločil, ker želim s 
svojim znanjem in izkušnjami pri-
spevati k razvoju naše občine. Naj-
pomembnejši cilji, za katere si bom 
prizadeval v mandatu 2014–2018, 
so: izboljšanje varnosti v cestnem prometu (pločniki, železniški prehodi ipd.), 
izgradnja okoljske infrastrukture (dograditev kanalizacijskega omrežja, vodo-
vodov ipd.) ter izgradnja predšolske, osnovnošolske in športne ter kulturne 
infrastrukture.
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Prispevkov članov Občinskega sveta Občine Trebnje g. Franca 
Ostanka in g. Franca Kepe nismo prejeli.

Uredniški svet Glasila občanov

Jože Korbar
Po izobrazbi sem doktor kemijskih 
znanosti. Ukvarjam se predvsem s 
tehnološkimi investicijami ter sis-
temi vodenja kakovosti in varovanja. 
Poklicno delujem tako v gospo-
darstvu kot javnem sektorju. Kot 
ocenjevalec sem vključen v sistem 
Slovenske akreditacije, sem pa tudi 
pooblaščeni inženir in član Inženir-
ske zbornice Slovenije.
Sem  poročen, oče dveh študentov 
in mlajše hčerke, še osnovnošolke. V 
prostem času kot ljubitelj petja so-
delujem v Oktetu Lipa, več kot desetletje sem bil tudi godbenik. Kot ustanov-
ni član Lions kluba Trebnje delujem na dobrodelnem področju. Del svojega 
prostega časa pa namenim delu v vinogradu in zidanici.
Član občinskega sveta sem že drugič in sem vodja svetniške skupine Sloven-
ske ljudske stranke. Tudi v tem mandatu se bom zavzemal za odgovorno delo 
in porabo občinskega denarja za zagotavljanje kakovostnih storitev za občane, 
po drugi strani pa za ambiciozne, vendar realno izvedljive projekte, s kateri-
mi bo občina izboljšala infrastrukturo na področju prometa, varovanja okolja, 
gospodarstva in kmetijstva. Zavzemal se bom tudi za izgradnjo objektov, ki 
bodo občanom še bolj približali kulturo in šport ter jim olajšali delovanje v 
različnih društvih.

Nino Zajc
Star sem 28 let in živim v kraju Pekel. 
Po končani srednji zdravstveni šoli 
sem študij nadaljeval na družboslov-
ni informatiki in uspešno zagovarjal 
magisterij. Vseskozi sem dejaven v 
mladinskem organiziranju, tako na 
lokalni kot državni ravni. Veliko iz-
kušenj z razvojem mladinskih politik 
sem pridobil med pripravništvom v 
Evropskem parlamentu v Bruslju, 
kjer sem delal na področju jamstve-
nih shem za zaposlovanje mladih. 
Pomembne izkušnje sem si pridobil 
tudi na Univerzi v Reykjaviku na 
Islandiji. Svoje izkušnje, motivacijo in voljo želim prenesti v lokalno okolje. Po-
zornost bom posvečal vsem temam, ki se tičejo našega okolja, še posebej pa se 
bom zavzemal za razvoj mladinskega organiziranja, ureditev prometne infra-
strukture ter spodbujanje gospodarstva in startup podjetij, in sicer v dobro vseh 
Trebanjcev. V ta namen sem odprl stran na FB-ju: »Nino Zajc za občino Treb-
nje«, kjer lahko spremljate moje delo, sprejemam pa tudi predloge ter vprašanja. 
Pišete mi lahko tudi na e-naslov: nino.zajc@gmail.com.

Matija Hočevar
Rojen sem bil 3. julija 1932 v Jabla-
nu pri Mirni Peči. V mandatu, ki so 
mi ga pripadniki romske skupnosti 
v občini Trebnje zaupali na lokalnih 
volitvah 2014, si bom prizadeval: 
za legalizacijo še nelegaliziranih 
objektov v vasi Vejar, za nadaljevanje 
izvajanja družbenih dejavnosti za 
predšolske otroke, učence in mlado-
stnike, za krepitev sožitja v Krajevni 
skupnosti Račje selo in ohranjanje 
romske kulture.

Mija Benedičič
Prihajam s Čateža, po poklicu pa 
sem diplomirana ekonomistka. Kot 
direktorica računovodskega sektorja 
delam zadnjih 25 let v TEM Čatež, 
d. d. Svojo službeno pot sem začela 
v Komunali Trebnje, nadaljevala pa 
v nekdanjih Tesnilih na Veliki Loki. 
Sem poročena, mati dveh hčera in od 
leta 2014 tudi babica dvema vnuč-
koma. Družina in dom sta zame dve 
najpomembnejši stvari v življenju – 
to je okolje, v katerem postavljamo 
cilje, delamo, se učimo, rešujemo 
probleme, se tolažimo, veselimo, včasih jočemo, spodbujamo kreativnost … V 
svoj prosti čas skušam vnesti kar največ aktivnosti, saj uživam v najrazličnejših 
ustvarjalnih dejavnostih. Le-te so slikanje na svilo ali steklo, pletenje, šiva-
nje, kvačkanje, izdelovanje rož iz krep papirja, klekljanje, urejanje okrasnega 
vrta, balkonskih rož, zelenjavnega vrta, delo v vinogradu, smučanje, igranje 
badmintona, druženje s pozitivno mislečimi in dobrovoljnimi ljudmi. Največji 
omejevalni element pri usklajevanju vsega tega je zagotovo čas. Zadnjih 17 
let kar precej svojega prostega časa posvečam delu v Kulturno-umetniškem 
društvu Popotovanje Frana Levstika Čatež, v katerem opravljam funkcijo 
predsednice. Društvo je zagotovo eno najuspešnejših kulturnih društev v Te-
meniški dolini, v okviru katerega zelo uspešno deluje kar pet sekcij: P.L.I.N., 
MePZ Kres, Čateški m'skvantarji, Simple in Netopir. V OS Občine Trebnje si 
bom prizadevala za dobro postavljene razvojne cilje, za delo, ki bo temeljilo na  
strokovnosti, racionalnosti in pozitivni energiji. Želim si, da bi občina Trebnje 
postala sodobna in moderna, izkoristila svoje naravne prednosti, postala želena 
ekonomska, bivalna in turistična destinacija. Ker sem Čatežanka, ne skrivam, 
da si bom prizadevala za hitrejši razvoj tega meni najlepšega dela naše občine.

Mirko Gliha
Sem upokojeni avtoprevoznik. V 
politiko sem se podal pozno. Pre-
govor pravi: »Nikoli ni prepozno.« 
Večino časa do upokojitve sem bil 
povezan z gospodarstvom. 
Kot predstavnik DeSUS-a se zave-
dam, da so brez močnega gospodar-
stva naše pokojnine resno ogrožene. 
Kot svetnik si bom prizadeval za 
občino, ki bo privlačna za mala pod-
jetja. Marsikaj bo potrebno postoriti 
tudi na področju varnosti v cestnem 
prometu. 

Marija Zupančič
Z družino živim v Dolenji Nemški 
vasi. Imam dva otroka, ki sta osnov-
nošolca. Po poklicu sem inženirka 
računalništva in zaposlena v Novi 
Ljubljanski banki na delovnem mes-
tu sistemskega inženirja specialista. 
Zaradi želje po napredku v občini 
sem se odločila, da bom kandidirala 
na lokalnih volitvah. S svojo zagna-
nostjo, strokovnostjo in vztrajnostjo 
bom pripomogla k temu, da se bodo 
dobre ideje v okviru realnih možnos-
ti realizirale. Pri opravljanju funkci-
je me vodi odgovornost in zavzetost za boljši družbeni standard prebivalcev 
občine Trebnje. Zavzemam se za povezovanje, da bi skupaj dosegli največ. 
Mogoče tokrat ne bi izpostavljala cest in že večkrat obljubljenega pločnika, 
temveč bi izpostavila delovanje društev. Društva so namreč gonilna sila do-
gajanja v občini, imajo veliko povezovalno moč in dvigujejo kakovost bivanja. 
Imamo jih veliko in mnoga so zelo aktivna. Delujejo za zadovoljstvo občanov 
in bogatijo njihovo življenje, zato se bom zavzela, da bodo imela boljše pogoje 
za delovanje in tudi zadostno finančno podporo lokalne skupnosti.
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Milan Dragan
Prihajam iz Češnjevka, kjer sem si  
ustvaril dom pred  27  leti. 
Sem podjetnik s 23-letno tradicijo 
na  področju  gradbeništva.
Aktivno delujem na področju lokal-
ne samouprave, v preteklem manda-
tu  kot predsednik KS, v tekočem pa 
kot član Sveta KS Dolenja Nemška 
vas in član OS Občine Trebnje.
Zavzemal se bom za konstruktivno 
delo občinskega sveta, ki bo temelji-
lo na potrebah občanov, še posebej 
pa za gradnjo in obnovo infrastrukture.

Vida Šušteršič
V tem mandatu sem prvič svetnica 
v Občinskem svetu Občine Trebnje. 
Zaposlena sem na Občini Žužem-
berk, in sicer kot višja svetovalka 
za okolje in prostor. Ker sem bila 
dve desetletji zaposlena v Občinski 
upravi Občine Trebnje, mi je pred-
vsem prostorska problematika dobro 
poznana. Kot svetnica si bom priza-
devala, da se uredi center Trebnjega, 
želim, da bi dobili novo kulturno 
dvorano, avtobusno postajo, glas-
beno šolo, igrišča in veliko športno 
dvorano ter urejene površine za pešce in kolesarje. Seveda pa se bom za-
vzemala za napredek v vseh naseljih in za razvoj podeželja. Pomembna je 
izgradnja vrtca v Velikem Gabru, po vseh naseljih pa urejene ceste in pločniki, 
vodovod, kanalizacija in javna razsvetljava. Posebno skrb je potrebno name-
niti ohranjanju narave in trajnostnemu razvoju. Kot svetnica bom podprla 
vse, kar bo omogočalo nova delovna mesta. Najbolj me skrbi za mlade, polne 
znanja, vendar brez pravih možnosti za uresničitev svojih ambicij. Nove izzive 
vidim v razvoju turizma. Pri vseh projektih pa se bo potrebno zelo potruditi 
za pridobitev evropskih in drugih sredstev. Poskusimo skupaj, brez nagajanj 
in podtikanj. Mogoče nam napredek le uspe!

Špela Smuk
Hvala za zaupanje, ki ste ga na vo-
litvah namenili DROT-u. Naša 
ekipa, v kateri z veseljem, ponosom 
in tudi z veliko odgovornostjo sode-
lujem, se bo trudila slediti ciljem in 
načelom, v katere verjamemo in za 
katere smo prepričani, da pomenijo 
razvoj in višjo kakovost bivanja za 
vse nas.
Živim v Trebnjem, sem poročena in 
mama treh otrok. Tisti, ki me poz-
nate, prijatelji, znanci, društva, pred-
stavniki zavodov in drugih organi-
zacij, kmetje, pa tudi posamezniki, 
ki ste se name v teh letih obračali po pomoč ali z željo po sodelovanju, veste, 
da držim besedo, da vedno naredim vse in še več, da pridemo do skupnega 
cilja. Tako si bomo skupaj s kolegi prizadevali ustvarjati varno, izpolnjeno, 
aktivno in človeka vredno, socialno občutljivo in družbeno odgovorno okolje, 
v katerem bo prijetno bivati in na katerega bomo vsi ponosni. 
Kot občinska svetnica in predsednica Odbora za družbene in gospodarske 
dejavnosti ter kmetijstvo bom v največji meri poskušala doseči cilj, da bo naša 
občina prijazna ljudem, razvojno naravnana, da bo več delovnih mest za naše 
otroke, da ustvarimo dobre pogoje za kulturo, šport, vzgojo in izobraževanje. 
Zavzemala se bom za naše gospodarstvo, za mladinski center, novi kulturni 
dom in urejeno Temenico. 
Samo z odprtim dialogom, konstruktivnim in plodnim sodelovanjem tako z 
vodstvom občine kot občinsko upravo in kolegi svetniki ter veliko odgovor-
nostjo do občanov lahko dosežemo prenekateri cilj. Naša občina ima namreč 
še nešteto spečih in neizkoriščenih potencialov, tako naravnih, kulturnih kot 
tudi človeških. Želim si, da čez 4 leta ne bo več 84 % mladih iz naše občine 
dalo odgovora, da ne pričakujejo, da bodo v domačem kraju dobili službo. 
Domači ljudje so največji kapital in jim je potrebno le omogočiti delo v spod-
budnem okolju.

David Klarič
Najprej bi se rad zahvalil volivcem 
za ponovno izvolitev v občinski svet. 
Vse življenje živim v Trebnjem. Sem 
poročen, oče dveh otrok. Po izobraz-
bi sem magister znanosti. Zaposlen 
sem na Zavodu za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje Slovenije, 
kjer opravljam funkcijo namestnika 
generalnega direktorja ter naloge 
direktorja sektorja za finance in ra-
čunovodstvo. V preteklem mandatu 
sem bil predsednik Krajevne skup-
nosti Trebnje. 
V prvem mandatu sem si želel več 
sprememb, do katerih, žal, ni prišlo. Ker v preteklosti občinsko vodstvo in 
nekateri svetniki niso uvideli potrebe po nujnih spremembah, jih je sedaj slab 
finančni položaj občinske blagajne prisilil v to. Zato sem si zadal za glavni cilj 
v svojem mandatu, da reševanje občinskega proračuna ne bo padlo na pleča 
občank in občanov. Tako bom glasoval proti vsaki podražitvi storitev za naše 
občane. Tu imam v mislih predvsem nadomestilo za uporabo stavbnega zem-
ljišča, komunalne storitve, varstvo otrok in nudenje pomoči starejšim obča-
nom. Prav tako bom glasoval proti predlogu občinske uprave, da za leti 2015 
in 2016 krajevnim skupnostim zniža sredstva. Podpiral bom vse predloge, ki 
bodo omogočili boljše življenje, ter nasprotoval predlogom, ki sledijo ciljem 
posameznih interesnih skupin.

Brigita Murn  
Po poklicu sem vrtnarski tehnik. 
Živim v vasi Korita, ki spada pod 
KS Dobrnič. Doma se ukvarjamo 
s prirejo mleka in rejo prašičev. Ob 
izvolitvi v občinski svet sem bila zelo 
presenečena. Hvala vam krajani za 
zaupanje in obljubljam, da se bom 
trudila za napredek naše občine, še 
posebej na kmetijskem področju. 

Janez Zakrajšek
Po poklicu sem univerzitetni diplo-
mirani inženir vodarstva in komu-
nalnega inženirstva. Zaposlen sem 
na Inštitutu za vode RS. To je moj 
drugi mandat občinskega svetnika 
Občine Trebnje. 
Zavedati se moramo, da živimo v 
času, ko je potrebna, pravzaprav 
nujna, racionalna poraba občinskih 
finančnih sredstev. Ključno pri na-
šem delu bo najti pravo razmerje 
med finančnimi viri in razvojem. Pri 
realizaciji konkretnih projektov moramo prisluhniti potrebam ljudi in gospo-
darstva. Poleg tega je več pozornosti potrebno nameniti mladim, primanjkuje 
pa nam tudi površin, kjer bi se občani lahko družili in povezovali (športna in-
frastruktura, tematske poti, trim steze itd.). Pri vsem tem ne smemo pozabiti 
na nove večje investicije. Zato se bom zavzemal, da Občina Trebnje kandidira 
na čim več javnih razpisih, ki prinašajo evropska kohezijska sredstva za nove 
investicije in projekte, saj bomo le tako lahko uresničili cilje, ki pa morajo biti 
vedno visoki.
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Športnik leta 2014
V sredo, 10. decembra, je strokovna komisija Športne zveze Treb-
nje in Mirna v dvorani mirnskega Doma Partizan razglasila naj-
boljše letošnje športnike v občinah Trebnje in Mirna.
Športnica leta je smučarska skakalka Maja Vtič in športnik leta 
rokometni vratar Žiga Urbič. Za športno ekipo leta pa so razgla-
sili 1. ekipo Badmintonskega kluba Mirna. Priznanja so podeli-
li predsednik športne zveze Dejan Smuk, mirnski župan Dušan 
Skerbiš in generalni sekretar Olimpijskega komiteja Slovenije 
Tone Jagodnik.
Športne znake sta podelila predsednik komisije za izbor športni-
ka leta in član izvršnega odbora športne zveze Boštjan Kolenc in 
župan občine Trebnje Alojzij Kastelic.
Prejeli so jih: smučarska skakalka Eva Logar, rokometaš Matic 
Kotar, kick boksar Jure Smole, kegljačica Nika Radelj in ekipa 
kadetov Rokometnega kluba Trimo Trebnje. 

Športno plaketo za življenjsko delo ob 40-letnici aktivnega delo-
vanja na področju športa v občini Trebnje in širši okolici pa prejel 
Tone Gognjavec. Izročila sta mu jo olimpionik Miro Cerar in se-
kretar športne zveze ter član komisije za izbor športnikov Miran 
Jurak. 
Polno dvorano Doma Partizan pa je presenetil športnik leta Žiga 
Urbič, ki je po klepetu z voditeljico Petro Krnc prebral še misel, ki 
jim jo je za popotnico na olimpijske igre mladih dal eden izmed 
trenerjev: »Biti član katere koli državne reprezentance ni samo 
dolžnost in čast. Je predvsem privilegij, ki ni dan vsakomur. Na-
stopati na velikem tekmovanju, posebno na olimpijskih igrah, pa 
še toliko večji, zato s ponosom nosite dres z državnim grbom, ki 
mora biti za vsakega izmed nas nekaj svetega in neprecenljivega.«
Dogodek so s svojimi govori popestrili generalni sekretar Olim-
pijskega komiteja Slovenije dr. Tone Jagodnik, glavni trener 
ženske reprezentance v smučarskih skokih Stane Baloh in pred-
sednik Zbora za skoke in nordijsko kombinacijo pri Smučarski 
zvezi Slovenije Ljubo Jasnič.
Prireditev so popestrile članice vokalne skupine Lilith, ansambel 
Mladi upi in Manca Špik.

Mojca Smolič

OŠ Trebnje na področnem prvenstvu osvojila 1. mesto
V četrtek, 18. 12. 2014, se je v športni dvorani OŠ Trebnje odvi-
jalo področno prvenstvo v rokometu za osnovne šole. Fantje so 
tekmovali v kategoriji letnika 2000 in mlajši. OŠ Trebnje je na 

turnirju osvojila 1. mesto in se uvrstila v četrtfinale, torej med 32 
najboljših osnovnih šol v Sloveniji.

Na področno prvenstvo se je uvrstilo 5 ekip: OŠ Trebnje, OŠ 
Loka Črnomelj, OŠ Metlika, OŠ Stopiče in OŠ Grm. Ekipa OŠ 
Trebnje je odigrala 3 tekme in na vseh zmagala. Prvo tekmo so 
Trebanjci odigrali proti ekipi OŠ Grm in zmagali z rezultatom 16 
: 10 ter se zanesljivo uvrstili v polfinale. V polfinalu so se pomerili 
z ekipo OŠ Metlika in zmagali z rezultatom 18 : 8 ter se uvrstili v 
finale. V finalu se je ekipa OŠ Trebnje ponovno pomerila z ekipo 
OŠ Grm in zmagala z rezultatom 13 : 11. Tekme so se igrale po 
pravilih RZS, igralni čas ene tekme je bil 2 × 10 minut. Za OŠ 
Trebnje je nastopilo 14 fantov in prav vsi so člani Rokometnega 
kluba Trimo Trebnje.

Učenci, ki so nastopili za OŠ Trebnje: Amadej Jerlah, Tevž Gab-
rijel, Miha Marinčič, Alen Kukenberger, Jan Redek, Tim Pangrc, 
Lovro Višček, Timotej Majzelj, Urh Pangerc,Tadej Kraševec, Tjaš 
Špelič, Tim Povše, Gašper Mlakar in Tim Rezelj.

Timotej Majzelj
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Igralci in igralke NK Trebnje 
ne počivajo
Selekcije NK Trebnje tudi v letu 2015 ne počivajo, ampak se pri-
dno udeležujejo treningov, turnirjev in tekem zimske lige Dolenj-
ske in Posavja. Čeprav je sneg za kratek čas prekinil zunanje tre-
ninge višjih selekcij, se po novem letu vračajo in bodo prekinjeni 
samo ob nizkih temperaturah ali v primeru zasneženega nogome-
tnega igrišča. V tem mesecu 
se bodo naše selekcije udele-
žile dveh močnih turnirjev v 
Trbovljah in Brežicah. 

Počasi pa se že pri pravljajo 
tudi na spomladanski del 
tekmovanja v MNZ Ljublja-
na. Prav tako se bodo po vsej 
verjetnosti pred začetkom 
rednega prvenstva udeleži-
le spomladanskih priprav, ki 
bodo tokrat v Umagu ali na 
Debelem Rtiču. 

Tekst: Leon LOBE, 
NK Trebnje

Foto: Damir JURAK

Mladinki Nika in Nastja 
državni podprvakinji
V Medvodah je potekalo državno kegljaško prvenstvo v tandem 
dvojicah U-23, na katerem sta Trebanjki Nika Radelj in Nastja 
Kastelic osvojili srebrno medaljo. 
Rezultati: osmina finala: Radelj/Kastelic – Venger/Ravtar (Lju-
belj Tržič), 1 : 1 (131 : 142, 130 : 128, 13 : 8); četrtfinale: Radelj/
Kastelic – E. Blagovič/Bajželj (Triglav Kranj), 1 : 1 (127 : 108, 
112 : 124, 13 : 7); polfinale: Radelj/Kastelic – Kresovič/Dekleva 
(Proteus Postojna), 2 : 0 (164 : 108, 124 : 112); finale: Radelj/
Kastelic – Miklavec/Gorjanc (Proteus Postojna), 0 : 2 (127 : 128, 
121 : 128).

Uspeh trebanjske dvojice je res velik, saj je bila boljša od državnih 
reprezentantk (Anje Ulaga, Urše Mejač, Lucije Zalar in Monike 
Blagovič), ki so na letošnjem svetovnem mladinskem prvenstvu v 
Brnu na Češkem osvojile bronasto kolajno. Boljša je bila le Sara 
Gorjanc iz Postojne. 
Pred Niko in Nastjo je še pet let igranja v mladinski konkurenci 
ter še veliko možnosti za uvrstitve v sam vrh.

Mojca Smolič

Nika že tretjič zlata
Le štiri dni po prejemu »športnega znaka« je dvakratna državna 
prvakinja (posamezno, kombinacija) Nika Radelj nastopila na dr-
žavnem kegljaškem prvenstvu v Tržiču v disciplini sprint in zbirki 
dodala še eno zlato medaljo.

Svoje nasprotnice je odlična Nika v izločilnih bojih premagovala 
kot za šalo in na koncu prvič v zgodovini Slovenije kot posame-
znica osvojila tri zlata odličja.  

Mojca Smolič
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Trebanjskih 21 na 
prednovoletnem srečanju
Trebanjskih 21 povezujejo iste vrednote, ki smo jih še pred ne-
davnim gojili v stranki, zato se še vedno dobivamo na prijetnem 
in prijateljskem druženju. Za konec leta smo se zbrali na pred-
novoletnem srečanju, ki je minilo ob dobri hrani, smehu in pri-
jetnem klepetu. Vsak je dobil tudi setveni koledar z logotipom 
»Trebanjskih 21«, ki nas bo vse leto spominjal na to, da bomo 
ostali prijatelji. Obljubili smo si, da se bomo dobivali mesečno 
in ohranili pozitivne stvari, ki smo jih skupaj načrtovali kot člani 
stranke SDS.
Ker nam še malo ni vseeno, kako se stvari v Sloveniji odvijajo, v 
svojo sredino vabimo vse, ki imate vizijo, kako bi lahko pomagali, 
da SLOVENIJO, našo domovino, spet naredimo dostojno življe-
nja vsakega posameznika. Dobrodošli ste vsi, ki si želite lepšega 
in boljšega življenja kot državljani svobodne, povezane Slovenije. 
Medse vabimo mlade ljudi s svežimi idejami in ljudi z izkušnjami. 
Naj se združita energiji mladosti in modrosti. 
 Ne dvomim, da s skupnimi močmi ne bi našli poti, da bi ohranili 
domovino tudi za naše potomce.
Slovenija ima mnoge potenciale v svojih lepotah, dobrinah in lju-
deh. Ne čakajmo, da nam bo država pomagala, ker očitno tega 

ni sposobna; ne dela rezov tam, kjer bi jih morala; zato začni-
mo ustvarjati in se povezovati; vsi, ki smo pripravljeni in znamo 
delati; potrebujemo ideje, znanje, izkušnje in realiziranje le-teh. 
Nekateri nam že dokazujejo, da je to mogoče.
Postanimo svobodni, povezani SLOVENCI; le to nas pelje v lep-
šo in boljšo prihodnost.

Jože Grozde

GRADNJA HLEVOV

Vabimo vas na strokovno predavanje o načinih gradnje hlevov, 
ki bo v petek, 23. januarja 2015, ob 9.30 uri v TREBNJEM v veliki predavalnici na CIK-u.

Predaval bo Andrej Golob, Kmetijska založba.

Po predavanju sledi predstavitev proizvodnega programa BAYER.

POMEN URAVNOTEŽENIH KRMNIH OBROKOV ZA KRAVE MOLZNICE 

Vabimo vas na strokovno predavanje o PREHRANI KRAV, 
ki bo v sredo, 28. januarja 2015, ob 9.30 uri v TREBNJEM v veliki predavalnici na CIK-u.

Predaval bo prof. dr. Andrej Lavrenčič.

Predavanje se nanaša na pravilno sestavo krmnih obrokov. Glede na to, da se bo trend padanja odkupnih cen 
mleka še povečeval, je pomembno, da si s pravilno sestavo krmnega obroka znižamo stroške prireje mleka. Na 
terenu ugotavljamo, da so pri krmljenju krav velika neskladja med posameznimi komponentami, obroki po 
energiji in beljakovinah niso uravnoteženi. Zato vas ponovno pozivamo, da si vzamete čas in pridete na pre-
davanje. Za odpravljanje napak pri krmljenju se lahko obrnete tudi na Kmetijsko svetovalno službo Trebnje  
(Ana Moder in Vinko Merzel).
Po predavanju sledi predstavitev proizvodnega programa Syngenta.

KGZS zavod NM izpostava Trebnje
Ana Moder, vodja izpostave Trebnje
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POLITIČNE STRANKE

Nov predsednik 
SD Trebnje

V SD Trebnje smo izvedli volilni zbor 
članstva. Na zboru smo se zahvalili za 
dolgoletno prizadevno vodenje socialnih demokratov dose-
danjemu predsedniku Nacetu Sili in izvolili Nina Zajca za 
novega predsednika SD Trebnje. Aktualni predsednik Nino 
Zajc je po izobrazbi magister družboslovne informatike. 
Svojo izobrazbo je strokovno nadgradil s pripravništvom v 
Evropskem parlamentu in delom na Univerzi v Reykjaviku 
na Islandiji. Voljo in energijo želi prenesti v Trebnje in med 
Trebanjce, zato mu o vaših pričakovanjih in predlogih, po-
vezanih z Občino Trebnje, županom in občinskim svetom, 
pišite na e-naslov: nino.zajc@gmail.com. 

Edini predlagali in podprli znižanje denar-
nega nadomestila političnim strankam
Na 2. seji občinskega sveta, ki je potekala decembra 2014, so svetniki obrav-
navali predlog o nadomestilu političnim strankam. DSD je predlagala, da se 
nadomestilo političnim strankam zniža za 15 % ter ta denar prenese v sklad, 
katerega sredstva bi bila namenjena socialno ogroženim družinam ali za pri-
mere nujne denarne pomoči v primeru naravne ali druge nesreče (npr. Levji 
dvorec) in bi deloval kot solidarnostni mehanizem. Predlog je bil podprt le 
z glasom DSD – svetniki preostalih političnih strank so bili proti ali se do 
predloga niso opredelili. 
 
Ta denar ni »vojni plen« – je občinski denar in glede na stanje v občini smo 
pričakovali drugačen izid glasovanja. 
Dobro bi bilo, da bi si kdo zapomnil, kako ostali politiki vidijo občane v stiski.

UO DSD Trebnje 

Financiranje političnih strank
Na zadnji seji občinskega sveta smo sprejeli sklep o načinu finan-
ciranja političnih strank v občini Trebnje za leti 2015 in 2016. 
Radi bi poudarili, da bo stranka DROT, tako kot vsa leta do sedaj, 
vsa prejeta sredstva namenila nestrankarskim dejavnostim. S po-
močjo teh sredstev društvo že vrsto let organizira različne kultur-
ne, športne in druge družabne dogodke, sofinancira odlične pro-
jekte, kot so Dobrote Dolenjske, Šola klasičnega baleta, Kmečka 
in rokodelska tržnica, Družbena trgovina Zastonj, in številne dru-
ge programe s področja sociale. S temi sredstvi pomagamo rešiti 
prenekatero stisko naših občanov in občank. DROT tako vsa pre-
jeta sredstva namenja višji kakovosti bivanja vseh občanov občine 
Trebnje in za vas se bomo trudili tudi v prihodnje.

Delovanje SLS temelji na vrednotah evropske kulture. SLS spoštu-
je tradicijo. Tradicijo nam predstavljajo krščanske vrednote, družina, 
zemlja in jezik. To so temelji, na osnovi katerih iščemo sodobne rešit-
ve za prihodnost Slovenije in slovenstva. Predstavniki SLS na državni 
in lokalni ravni podpiramo ideje, ki prinašajo blagostanje državlja-
nom Republike Slovenije, in sicer ne glede na to, s katere politične 
strani prihajajo, vendar na osnovi zgoraj navedenih temeljev.
Zaradi navedenih dejstev in ljudi, ki delujejo v OO SLS Trebnje, sem 
se odločil, da kandidiram na listi SLS za člana OS s ciljem, da s svo-
jim delom doprinesem k dvigu kakovosti življenja krajanov občine 
Trebnje. Podpiral bom koristne predloge svetnikov ne glede na to, s 
katere politične strani bodo prihajali, ker moje mnenje je, da je deli-
tev občinskega sveta na naše in vaše ne samo neproduktivna, ampak 
pomeni tudi izgubo časa.

Alojz Špec

        Pogumno v leto 2015

Dnevi novega leta že gredo svojo pot. Naj vas sreča, zadovoljstvo, 
zdravje, razumevanje ter obilje spremljajo na vseh vaših poteh v 
letu 2015.
Delo v občinskem svetu poteka že utečeno. Svetnika se udeležu-
jeta sej delovnih teles in s svojimi predlogi aktivno prispevata k 
odločitvam, ki se sprejemajo. Prav tako so tudi ostali člani stranke, 
ki so bili imenovani v odbore in druge organe občine, na svojih 
področjih zelo aktivni, saj je prihodnost občine odgovornost nas 
vseh. Kmalu se bo sprejemal proračun, zato vas vabimo, da nam 
posredujete svoje konstruktivne predloge. 
SDS sprejema vaše pobude in predloge na naslova:
Franci Kepa: franci.kepa@amis.net, tel. št.: 041 913 756,
Franci Ostanek: franci.ostanek65@gmail.com, 
tel. št.: 041 521 208.

Priložnosti za rast
Nova Slovenija – krščanski demokrati smo konec leta na kon-
gresu na Vrhniki izvolili novo vodstvo, na čelu katerega z visoko 
podporo še naprej ostaja Ljudmila Novak. Geslo kongresa je bilo 
»Priložnosti za rast«. Teh priložnosti je veliko. Tako za rast NSi, 
kot tudi za rast Slovenije. To so dejstva, ki nas morajo spodbuja-
ti k še boljšemu delu in uresničevanju programa NSi za skupno 
dobro. V kongresni izjavi smo jasno zapisali, da so sodelovanje, 
strpnost, dialog, resnicoljubnost, odpuščanje in delovanje za skup-
no dobro tista načela, ki jih postavljamo pred ideološke delitve. 
Tem vrednotam bomo zvesto sledili in se trudili tudi na občinski 
ravni. Upamo, da bo med političnimi strankami v OS prevladova-
lo dovolj modrosti, da bodo dobri občinski projekti dobili  široko 
podporo in jih bo moč kar najhitreje uresničevati v dobro vseh 
občanov.  

OO NSi Trebnje   
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ZAHVALE

ZAHVALA

V 82. letu starosti nas je zapustila naša draga žena, mama, 
tašča, stara mama, sestra in teta VILJEMINA KRAMAR 
(roj. Udovč) iz Podlisca 3 pri Dobrniču.

Ob boleči izgubi naše drage mame se iskreno zahvaljujemo 
vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za iz-
rečena pisna ter ustna sožalja, za darovano cvetje in sveče. 
Posebna zahvala gre tudi kolektivu Tiskarne Novo mesto, 
gospodu župniku za lepo opravljen obred ter pogrebni služ-
bi Oklešen.
Še enkrat hvala vsem in tudi tistim, ki vas nismo posebej 
imenovali.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

Po težki bolezni je 19. 12. 2014 
v 63. letu starosti umrl naš dragi brat, 
stric in prijatelj DRAGO STRMEC 
s Krušnega Vrha. 

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom in prijateljem za daro-
vano cvetje, sveče in svete maše. Posebej se zahvaljujemo g. 
župniku Župnije Dobrnič za lepo opravljeno mašo in obred, 
pevcem za zapete žalostinke ter pogrebni službi Marije No-
vak. Zahvaljujemo se tudi Domu starejših občanov Trebnje 
za vso potrebno nego, ki so mu jo namenili.   

Žalujoči: vsi njegovi

POTREBUJEMO SOČLOVEKOVO TOPLINO

Sobota dopoldan je in pravkar se je oglasila gasilska sirena. 
Zopet nekdo potrebuje pomoč. V letošnjem letu je bilo že 
nešteto klicev siren, kajti v naravi se godijo hude reči, kot da 
se je zarotila proti ljudem.

Ob nesreči ali bolezni se pri mnogih ljudeh vzbudita dobro-
ta in solidarnost, ki mnogim dajeta upanje, da niso sami. Ti 
ljudje so v temni noči razsvetljeno okno, ki če že ne pelje do 
ceste, kaže vsaj stezo k boljšemu, varnejšemu občutku.

Naj ne bo le nežna božična pesem blažilo, obliž za zaskrblje-
nost, osamljenost, ampak se potrudimo, da vsaj nekomu po-
lepšamo težke dni na kateri koli dan v letu.

Zagotovo bodo prostovoljni gasilci med prvimi, ki bodo lju-
dem ob poplavah in plazovih pomagali. Ne za plačilo, denar, 
ampak iz čustvene potrebe in notranjega prepričanja poma-
gati ljudem v nesreči.

Samota in nesreča sta v dneh praznikov še hujši, zato naj 
nihče ne presliši glasu, ki vabi, da po svojih močeh poma-
gamo. Ni dovolj volja posameznikov, tudi družbeno okolje 
mora prisluhniti in vsem prostovoljcem, poklicnim gasilcem 
in reševalcem omogočiti predvsem varne pripomočke in ka-
kovostno opremo. Zavedati se moramo, da je opremljenost 
pogoj za uspešno in varno reševanje.

Če bi bolj tenkočutno in z vso odgovornostjo prisluhnili 
družbenemu utripu, bi bilo več ljudi srečnih, manj bi se pisa-
lo grenkih usod in težkih trenutkov.
Vsem, ki pomagate pri reševanju človeških stisk, poklon in 
velika HVALA!

Vaša somišljenica

Vinograd bo čakal,
češnje cvetele,
čebelice letele
in ptički peli -
tebe pa ni ...
Mirno spi.

ZAHVALA

V 91. letu starosti se je od nas poslovil človek z velikim srcem, naš dragi 
mož, ata, tast, stari ata in pradedek MATIJA MRVAR, električar v pokoju, 
iz Dolenjega Podboršta 2 pri Trebnjem.
Ob boleči izgubi izrekamo zahvalo vsem sorodnikom, sosedom, prija-
teljem, sodelavcem Elektra in znancem. Hvala vsem za izrečeno sožalje, 
darovano cvetje, sveče ter svete maše. Iskreno se zahvaljujemo osebju ZD 
Trebnje, SB NM, našemu župniku Milošu Koširju za lep obred, g. Tonetu 
Mavru za ganljive besede slovesa, pevcem, trobentaču ter pogrebni službi 
Novak iz Žužemberka.
Hvala vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji 
poti. Ohranili ga bomo v lepem spominu.

Žalujoči: žena Pepca, hči Joži z družino in vsi njegovi.

Soustvarjajte 
Glasilo občanov preko
www.mojaobcina.si/trebnje 
Pred časom smo se pridružili portalu MojaObčina.si, ki si je 
zadal cilj združiti lokalna glasila v državi in na enem mestu 
ponuditi največji izbor lokalnih novic, torej tistih novic, ki 
jih le stežka najdemo v osrednjih medijih. Portal za Občino 
Trebnje  najdete na naslovu www.mojaobcina.si/trebnje 
Spletno stran si lahko ogledate tudi na pametnih mobilnih 
napravah, o dogajanju v občini pa ste lahko obveščeni tudi 
preko tedenskega mailinga.

Vaše prispevke za februarsko številko Glasila občanov priča-
kujemo do 5. februarja 2015.

Uredništvo Glasila obcanov 



št. 101 / januar 2015 23
občanov občine Trebnje

ZAHVALE

ZAHVALA

19. novembra lani smo se poslovili od 
moje mame MARIJE KOŽAMELJ.

Skoraj vse svoje življenje je stanovala na 
Slakovi 9 v Trebnjem, zadnja leta pa je 
bivala v Domu starejših občanov Trebnje. Spominjali se je 
bomo s hvaležnostjo do vseh, ki ste jo poznali, spoštovali 
in delili pogovore z njo ali pa ji namenili le stisk roke in 
pozdrav ob srečanju. 

Mama, hvala ti za najine najlepše ure, ki sva si jih podarili v 
zadnjih letih, posebej zadnjih mesecih. Vedela si, kako zelo 
me potrebuješ, in vedela sem jaz, kako zelo potrebujem tebe.

Hčerka Zdenka Bukovec

»Brez trpljenja je človeku težko biti dober.«
                  V. Levstik

ZAHVALA

V 83. letu starosti je tiho od nas 
odšla naša draga 
GABRIJELA - JELKA JARC. 

Vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, vaščanom iz 
Jezera, z Račjega sela, iz Trebnjega in okolice, sosedom z 
Gajeve ulice, njenim nekdanjim sodelavkam VVZ Trebnje 
in mnogim drugim izrekamo iskreno zahvalo. Posebej se 
zahvaljujemo osebju ZD Trebnje in g. Slavku Podboju za 
poslovilne besede. Hvala za cvetje, sveče in izrečena sožalja. 
Hvala vsem, ki ste našo mami pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči vsi, ki smo jo imeli radi. Vedno bo ostala v naših srcih!

Pravi prijatelj je kot zvezda,   
ki nikoli ne ugasne,
v tvojem srcu živi
in spomine s tabo deli. 

ZAHVALA

Po dolgotrajni bolezni je spokojno presto-
pil prag večnosti ati, ata, praata LEOPOLD STRAJNAR, 
ki je pred nekaj meseci dopolnil 76 let zemeljskega življenja.
Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem, ki ste mu darovali dobro misel. Hvala za svete 
maše, sveče in cvetje. Za lepo opravljen pogrebni obred hva-
la prijatelju in duhovniku Slavku Kimovcu, pogrebni službi 
Novak iz Žužemberka in pevcem iz Šentvida pri Stični.

VSEM še enkrat preprosto HVALA.
Vsi njegovi

Vsa toplina tvojega srca in vsa tvoja 
ljubezen ostajata za vedno z nami.

ZAHVALA

V 87. letu starosti se je od nas za vedno 
poslovila naša draga mama, babica, tašča, 
teta in svakinja JOŽEFA ZAMAN iz Trebnjega.
Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sose-
dom, prijateljem in znancem za pomoč v težkih trenutkih, za izre-
čena sožalja in tolažilne besede ter darovano cvetje, sveče in svete 
maše. Hvala pogrebni službi Novak, pevcem ter g. Slavku Kimovcu 
za lepo opravljen obred. Posebej se zahvaljujemo tudi osebju ZD 
Trebnje in DSO Trebnje za prijazno in strokovno oskrbo.
Še enkrat hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti, ste 
jo imeli radi in jo boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njeni

Mar prav zares odšel je tja, v neznano?
Kako je mogel, ko smo mi še tu …?
Nositi moramo vsak svojo rano
molče, da mu ne zmotimo miru.
(S. Makarovič)

ZAHVALA

V 51. letu starosti nas je zapustil mož, oče in 
brat MARKO GERDIN, Čatež 14.
Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, pri-
jateljem, znancem, sodelavcem  Slovenskih železnic – Vleka in 
tehnika, lovcem LD Velika Loka in lovskim gostom iz Avstrije. 
Posebna zahvala gre župniku za opravljen obred, pevcem, rogistom 
in pogrebni službi Marije Novak iz Rebri pri Žužemberku za lepo 
opravljen pogreb ter pomoč. Še enkrat hvala za vsa izrečena ustna 
in pisna sožalja ter darovano cvetje in sveče. In hvala vam, ki vas 
nismo imenovali in ste nam v težkih trenutkih kakor koli poma-
gali.

Žalujoči: vsi njegovi

Čakate me, rože cvetoče,
za hišo domačo zeleni gaj,
kjer moj je bil domači kraj!
Rada bi prišla, oh, rada!
A tja me več ne bo,
ker prerano vzela sem slovo.

ZAHVALA

Mnogo prezgodaj nas je zapustila SONJA MAJCEN, roj. Zakraj-
šek, Dolenje Ponikve 28, Trebnje.
Ob boleči izgubi in slovesu se iskreno zahvaljujemo vsem sorod-
nikom, prijateljem in znancem, ki ste našo drago Sonjo pospremili 
na njeni zadnji poti, se je spomnili kot dobrega človeka, ji poklonili 
cvetje, ki ga je tako neizmerno ljubila, ali prižgali svečko v njen 
spomin. Posebej se zahvaljujemo pogrebni službi Novak, župniku 
za lepo opravljen obred, vaščanom, pevcem za zapete žalostinke ob 
grobu, kolektivoma podjetij Merkur in Trimo ter kolektivu Vrtca 
Trebnje. Še enkrat hvala vsem in vsakemu posebej!

Žalujoči: vsi, ki smo jo imeli radi.



Prireditelji si pridržujejo pravico do sprememb.

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

Datum Ura Prireditev Lokacija

17. 1. 2015 8.00 – 12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje

17. in 18. 1. 2015 19.00 Zadnja Slovenca na svetu 
(predstava dramske skupine P.L.I.N.) Kulturni dom Čatež

24. 1. 2015 8.00 – 12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje

24. 1. 2015 9.00 12. tradicionalni zimski pohod Roje pri Čatežu–Čatež

26. 1. 2015 17.00 Ura pravljic Knjižnica Pavla Golie 
Trebnje

26. 1. 2015 19.00 Erika Brajnik: Zdrav duh v zdravem telesu 
(strokovno predavanje)

Knjižnica Pavla Golie 
Trebnje

28. 1. 2015 15.00 Ura pravljic Knjižnica Ivana Zorca 
Veliki Gaber

29. 1. 2015 16.30 3. krog zimske lige v golfu za otroke OŠ Veliki Gaber

30. 1. 2015 17.00 Predstava Dinozavri? Kulturni dom Trebnje

31. 1. 2015 8.00 – 12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje

3. 2. 2015 17.00 Proslava v počastitev kulturnega praznika Avla OŠ Trebnje

6. 2. 2015 18.00
Medobčinska proslava občin Trebnje, 
Mokronog-Trebelno, Šentrupert in Mirna 
ob slovenskem kulturnem prazniku

Kulturni dom Trebnje

7. 2. 2015 8.00 – 12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje

8. 2. 2015 10.00 – 18.00 Dan odprtih vrat ob slovenskem 
kulturnem prazniku

Galerija likovnih 
samorastnikov Trebnje

9. 2. 2015 17.00 Ura pravljic Knjižnica Pavla Golie 
Trebnje

10. 2. 2015 17.10 – 18.10 Potujoča knjižnica Dobrnič

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

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

16. 2. 2015 19.00 Literarni večer: Misha Shaker Knjižnica Pavla Golie 
Trebnje

Napovednik dogodkov v občini Trebnje v januarju in februarju 2015

NAPOVEDNIK


