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Drot je v sodelovanju s Centrom za socialno 
delo Trebnje 22. 12. 2012 uspešno izpeljal 
brezplačni izlet za otroke v Bohinj. 13 pro-
stovoljcev in 50 otrok se je zjutraj odpravilo 
proti Božičkovi hišici, ki se je skrivala glo-
boko v gozdu. V leseni koči so jih pričakali 
odprt ogenj in izbrani čarobni pripomočki, 
postregli so si s slaščicami in toplim čajem 
ter se prepustili Božičkovi zgodbi. Sledilo 
je slikanje z Božičkom, ki jih je tudi obda-
ril. Nato pa so se prepustili adrenalinskemu 
jelenčkovemu spustu čez jarek, drsanju po 
ledenem toboganu ter lovljenju ribic.
Pot smo nadaljevali proti Bohinjskemu je-
zeru – Pod Skalco, kjer smo si po malici 

ogledali kip zlatoroga. V Stari Fužini so nas 
sprejeli v Planšarskem muzeju, kjer so nam 
prikazali življenje planšarjev in postopek iz-
delave mlečnih izdelkov.
V gostišču v vasici Ukanc smo si najprej na-
polnili prazne želodčke, nato pa so se otroci 
vozili s kočijo ter se igrali in kepali. Na poti 
domov smo otroke obdarili, prevladovala pa 
sta razigrano petje božičnih pesmic in spro-
ščenost.  
Občinam Trebnje, Mirna, Mokronog-Tre-
belno ter družini Kresal in podjetjema Kresal 
ter Podravka se zahvaljujemo za vso pomoč 
in sofinanciranje.

Nataša Krese

Društvo podeželskih žena Tavžentroža je 
decembra 2012 pripravilo drugo društveno 
ocenjevanje in razstavo kruha iz različnih 
vrst žita.
Članice so prinesle v ocenitev nekaj več 
vzorcev kruha kot prvič. Prevladoval je kruh 
iz drugih vrst žita, kot je ržen, ajdov, koru-
zni, in z dodatki: čebulo, pehtranom, orehi in 
celo s kurkumo. Komisija, ki so jo sestavljali 
ga. Beti Verščaj  kot predsedujoča, ga. Vale-
rija Poreber in g. Janez Turk, je ocenjevala:
•	 zunanji videz,
•	 vonj skorje in sredice,
•	 videz in lastnosti skorje in sredice,
•	 okus in topnost skorje in sredice. 
Ocenila je 62 različnih vzorcev kruha. 36 jih 
je prejelo zlato priznanje, 23 srebrno in le 3 
bronasto. Po mnenju komisije je razveseljivo, 
da je vedno več kruha, ki je spečen v krušni 
peči, kakovost se izboljšuje, manj razveseljivo 
pa je, da je kruh velikokrat premazan z jaj-
cem, kar je dovoljeno le za praznični kruh.
Ana Zupančič iz Jezera je prinesla v oce-
njevanje štiri vrste kruha, kar dva pa sta pri 

ocenjevanju prejela najvišje število točk. Zelo 
dobro je bil ocenjen tudi kruh posebnih vrst 
Štefanije Gliha. Kar 5 vrst kruha je prinesla 
v ocenjevanje Jožica Kastelic in prejela štiri 
zlata in eno srebrno priznanje. 
V DPŽ Tavžentroža želimo z ocenjevanjem 
kruha pripomoči k ohranjanju krušne kul-
ture, ki je pri nas zelo bogata. Obenem pa 
si želimo, da bi se članice na podlagi prido-
bljenih znanj in izkušenj odločale za trženje 
krušnih izdelkov. Zaskrbljujoč je namreč po-
datek, da se vse več žita porabi za prehrano 
živali, ne pa za prehrano ljudi. 

Marija Marinček

Že 16. humanitarni izlet za otroke

Ocenjevanje kruha

Uredništvo: Glasilo občanov občine Treb-
nje, Goliev trg 4, 8210 Trebnje

Ustanovitelj in izdajatelj: Občina Trebnje, 
Goliev trg 5, 8210 Trebnje

Odgovorna urednica: Mojca Smolič 

Uredniški svet: Jože Grozde, Vida Hočevar, 
Štefan Kamin, Leon Lobe, Gorazd Marin-
ček, Mojca Smolič, Ivanka Višček, Nino 
Zajc   

Lektorica: Marjeta Kmetič

Grafična realizacija: Present, d. o. o., Ljub- 
ljana 

Naklada: 3.900 izvodov, ki se razdelijo brez- 
plačno vsem gospodinjstvom in podjetjem 
v občini Trebnje. 

Uredništvo si pridržuje pravico do objave, 
neobjave, delne objave ali krajšanja nena-
ročenih prispevkov v skladu s prostorskimi 
možnostmi in uredniško politiko. Priporo-
čamo, da posamezni prispevki naj ne obse-
gajo več kot 1.000 znakov s presledki ter 
fotografijo v formatu JPG ali podobno. Fo-
tografij, pripetih v programu Word, zaradi 
slabe resolucije ne bomo objavili. Prispevki 
političnih strank in neodvisnih list ne smejo 
presegati 750 znakov s presledki. Prispev-
kov, ki ne bodo podpisani s polnimi imeni 
avtorjev, ne bomo objavili. Uredništvo si 
pridržuje tudi pravico, da neprimerne in 
žaljive vsebine ne objavi. V Glasilu občanov 
se brezplačno objavi osmrtnica ali zahvala 
ob smrti za pokojnimi občankami ali ob-
čani občine Trebnje. Spominskih objav ob 
obletnicah smrti se ne objavlja. V Glasilu 
občanov se proti plačilu v skladu s sprejetim 
cenikom objavljajo tudi oglasi, ki so pripra-
vljeni za tisk, torej oblikovani in v primer-
nih formatih: PDF v kakovosti za tisk in 
CMYK-formatu. Če kakovost ni ustrezna, 
se objava oglasa zavrne. Naročnik oglasa 
je dolžan spoštovati avtorske pravice gle-
de uporabe fotografij in tekstov v oglasnih 
sporočilih. Oglasi niso lektorirani. 

Prispevke lahko pošljete po elektronski 
pošti na naslov: glasilo.obcanov@trebnje.
si ali jih v elektronski obliki (CD, DVD, 
USB) oddate v poštni nabiralnik uredništva 
na naslovu: Glasilo občanov, Goliev trg 4, 
8210 Trebnje (prvi vhod desno, za občinsko 
stavbo). 

Rok za oddajo prispevkov za naslednjo 
številko je 07.	02.	2013,	izid	15.	02.	2013. 
Prispevki, ki bodo prispeli po tem datumu, 
bodo objavljeni v naslednji številki, če bodo 
še aktualni.

občanov občine Trebnje  

občanov občine Trebnje  
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V decembru smo člani Leo kluba Trebnje tradicionalno z vašo po-
močjo polnili Miklavževe vozičke. 1. in 2. decembra smo obiskovalce 
Eurospina in Mercator centra Trebnje pozivali k zbiranju najnujnej-
ših življenjskih potrebščin, tako hrane kot higienskih pripomočkov, 
za socialno ogrožene družine in starejše. Vsem, ki ste se našemu pozi-
vu odzvali in darovali, se v imenu prejemnikov iskreno zahvaljujemo, 
saj je bil tako praznični december tudi za tiste v stiski nekoliko lepši.  
Člani Leo kluba Trebnje se ob tej priložnosti zahvaljujemo za sode-
lovanje, pomoč in podporo, ki ste nam jo namenili ob naših akcijah 
v letu 2012. 

Članici Leo kluba Trebnje  
Mateja Pekolj in Jasmina Pakiž

Miklavževi vozički

Komisija Vlade RS za zaščito romske skupnosti

Ohranjanje kulturne 
dediščine
Krajevna skupnost Račje selo vsako leto ob-
novi eno kulturno dediščino v eni izmed vasi 
krajevne skupnosti. V letu 2012 je za obnovo 
kulturne dediščine prišla na vrsto vas Ra-
čje selo. Tako smo se krajani vasi Račje selo 
zbrali v soboto, 17., in nedeljo, 18. novembra, 
na delovni akciji. Očistili smo velik del ob-
močja Peril, kjer so naši predniki prali perilo 
in napajali živino. Na koncu delovne akcije 
pa je seveda sledila slastna malica. Na tak na-
čin želimo ohraniti kulturne spomenike tudi 
za naslednje generacije. 

Za spremljanje položaja romske skupnosti v 
Sloveniji vsakokratna vlada ustanovi komi-
sijo. Aktualna  Komisija	 Vlade	 Republike	
Slovenije	 za	 zaščito	 romske	 skup-	
nosti	je bila ustanovljena 5. 3. 2009 
(sklep vlade št. 09501-2/2009/3), na 
njeno sestavo in delovanje pa bistve-
no vplivajo tudi določbe krovnega 
romskega zakona. 
Komisija je delovno telo Vlade RS s 
področja položaja romske skupnosti 
in skrbi zlasti za:
•	 spremljanje uresničevanja pro-

grama ukrepov iz prvega odstav-
ka 6. člena Zakona o romski sku-
pnosti v RS;

•	 spremljanje uresničevanja ustav-
nih obveznosti in zakonskih do-
ločil RS, ki se nanašajo na romsko 
skupnost;

•	 oblikovanje predlogov in pobud 
glede zaščite romske skupnosti, ki 

se posredujejo Vladi RS in posameznim 
ministrstvom, pridobiva tudi njihova ura-
dna stališča;

•	 izmenjavo mnenj med predstavniki rom-
ske skupnosti, predstavniki samoupravnih 
lokalnih skupnosti in državnimi organi o 

vseh vprašanjih, ki zadevajo položaj 
romske skupnosti;
obravnavanje aktualnih vprašanj ure-
sničevanja posebnih pravic romske 
skupnosti.
V skladu z določili Zakona o rom-
ski skupnosti komisijo sestavlja 
osem predstavnikov državnih orga-
nov, štirje predstavniki samouprav-
nih lokalnih skupnosti, v katerih se 
voli predstavnika romske skupnosti 
v mestni oz. občinski svet, in štirje 
predstavniki Sveta romske skupnosti 
Republike Slovenije.
Za komisijo strokovne, organizacij-
ske in administrativne naloge opra-
vlja Služba za narodnosti, ki jo vodi 
mag. Stane Baluh. 

Vida Hočevar

20. septembra 2012 so se v prostorih Ministrstva za notranje za-
deve RS sestali člani Komisije Vlade RS za zaščito romske skupno-
sti, ki ji v tem mandatu predseduje minister za kmetijstvo in okolje 
Franc Bogovič.
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SREDNJA ŠOLA JOSIPA JURČIČA IVANČNA GORICA 
 

p r i p r a v l j a 
 

v petek, 15. februarja 2013, ob 9. in 15. uri ter 
  

v soboto, 16. februarja 2013, ob 9. uri 
 

I N F O R M A T I V N I   D A N 
 

 za programa  
 

splošna gimnazija in ekonomski tehnik. 
 

Naša prostorna in dobro opremljena šola deluje  v neokrnjenem naravnem okolju. 
 

Vljudno vabljeni! 
 
Nedaleč od Ljubljane in Novega mesta leži Ivančna Gorica. Tu so prednosti mestnega dogajanja 
in življenja tako rekoč na dosegu roke, hkrati pa v našem vsakdanjiku ni mestne gneče in hrupa. 
Tu deluje Srednja šola Josipa Jurčiča 
 

V več kot šestdesetletni tradiciji naše šole smo utrdili svoje poslanstvo ter tako ostajamo temelj 
in usmerjevalec znanja, napredka in omike našega šolskega okoliša. 
 

Od dijakov pričakujemo delavnost, prizadevnost in natančnost. Obenem pa nam strokovnost in 
jasne vrednote narekujejo skrb za potrebe vsakega posameznika.  
 

Sadovi našega dela so vzgojenost, bogastvo znanja in lep uspeh na maturi, kar je odlična podlaga 
za nadaljnje šolanje in uspešno življenje. 
 

Pozanimajte se o vseh podrobnostih našega dela, prisluhnite predvsem našim dijakom, da bo vaše 
poznavanje naše šole čim bolj popolno. 
 

Postanite tudi vi delček naše zgodbe o uspehu!  Dobrodošli! 
 

Milan Jevnikar, ravnatelj 
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Vsakdo med nami se je že kdaj znašel v temi 
ali med kupom razbitih črepinj, vsakdo med 
nami je že kdaj tipal med ostrimi robovi sve-
ta in se soočal z biti ali ne biti. Na tak ali 
drugačen način. 
A neka nezadržna sila v nas samih nas vedno 
vodi naprej, skozi dež in sonce, skozi vse vi-
harje sveta, in je z nami, ko se odločamo za 
zmago ali poraz, ko izbiramo življenje za več 
ali za manj, ko gremo vztrajno do ciljev – in-
dividualnih in skupnih.   
Tako se iz dneva v dan vztrajno podajo po 
svojih poteh tudi varovanci in delavci VDC 
Novo mesto, enote v Trebnjem s katerimi 
sem tokrat preživela dan.
Začetki enote segajo v leto 1991, ko je delo-
vala še pod okriljem OŠ Mirna kot Delavni-
ce pod posebnimi pogoji. Enota VDC Novo 
mesto je postala leta 2000.
Nahaja se v Starem trgu poleg Doma sta-
rejših občanov Trebnje. Vanjo je vključenih 
vsakodnevno 26 varovancev, 11 izmed njih 
je nastanjenih v samostojni bivalni enoti, en-
krat tedensko pa še dodatno 8 varovancev, ki 
prihajajo iz občine Mokronog-Trebelno, saj 
izvajajo tudi klubsko dejavnost. Torej skupaj 
kar 34 oseb. Ker program izvajajo sami, ima-
jo zelo dobre stike z družinami, kar je velik 
plus tako za eno kot drugo stran. Vsi varo-
vanci razen enega pa imajo tudi organiziran 
prevoz. 
VDC ali natančneje varstveno-delovni cen-
ter je namenjen odraslim osebam z motnjo 
v duševnem in telesnem razvoju. V njem se 
nudi in izvaja program institucionalnega var-
stva in program vodenja, varstva ter zaposli-
tve pod posebnimi pogoji. Varovanci morajo 
imeti status invalida in ugotovljeno duševno 
prizadetost pred 18. letom oz. stanje, ki ni 
ozdravljivo in je prisotno od rojstva do smrti.

Gotovo se sprašujete, kaj varovanci sploh 
počnejo v tej enoti. Vključujejo se v širše so-
cialno okolje in sodelujejo v okviru kultur-
nih, športnih, zdravstvenih in izobraževal-
nih dejavnosti ter dogajanj, ki so del našega 
vsakdana in s katerimi želijo v enoti dvigniti 
kakovost njihovega življenja.

Z izdelovanjem različnih izdelkov jim je 
dana priložnost za izražanje kreativnosti, ki 
jim je ne manjka. Istočasno pa se učijo trže-
nja izdelkov, saj izdelujejo voščilnice, in to v 
veliki meri za že znane naročnike. Zelo spre-
tni so tudi pri izdelavi sponk za podjetje Tem 
Čatež, ki jim nudi delo že 10 let. Veselijo se 
vsakega kooperantskega dela in verjemite mi, 
da ga opravijo z vso vestnostjo, saj vedo, da 
jim je to vir zaslužka.
Radi imajo tudi šport in redno se udeležujejo 
tako lokalnih kot regijskih športnih iger, za 
katere se v času rekreacije tudi pripravljajo. 
Radi se pohvalijo z dobrimi rezultati, ki jih 
nabirajo tudi na SOS (SOS- specialna olim-
piada Slovenije).
V VDC v Trebnjem že vsa leta skrbijo za 
izobraževanje, udejstvovanje na različnih 
tekmovanjih in prireditvah ter razvoj ustvar-

jalnosti svojih varovancev. Veselijo se izletov, 
sprehodov, obiskujejo različne razstave, so 
redni obiskovalci knjižnice, kjer opravljajo 
tudi bralno značko in  radi se udeležujejo 
raznovrstnih tečajev. Tako prenekateri dobro 
obvladajo računalnik, spet drugi dobro ku-
hajo, tretji tudi plešejo. Obljubila sem jim, da 
se jim na plesnih vajah, ki bodo še ta mesec, 
pridružim. 
»Vse dejavnosti moramo načrtovati tako, da 
vsak posameznik najde razumevanje in po-
trditev ter lahko izrazi, zadovolji in uresni-
či svoje in skupne potrebe,« nam je zaupala 
strokovna delavka, defektologinja, socialna 
delavka in vodja enote ga. Andreja Jurovič.
V enoti je trenutno redno zaposlenih 5 oseb, 
od tega 4 za polni delovni čas, ena pa le 4 ure, 
ker ima status invalida. Vodja enote dela oz. 
strokovna delavka, ki je tako defektologinja 
kot socialna delavka, opravlja svoje delo dva 
dneva v eni skupini, dva v drugi in en dan še 
v klubu Trebelno, potem tu za varovance skr-
bijo še trije delovni inštruktorji in varuhinja.
Ga. Andreja Jurovič nam je še predstavila po-
slanstvo delavcev enote: »Temeljna doktrina 
pri izvajanju naše dejavnosti izhaja iz druž-
beno-socialnega modela, ki temelji na po-

»BITI DRUGAČEN« ne pomeni, da sem drugačen!

Vodja enote
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polnem vključevanju posameznika v socialno 
okolje. Ne gledamo na nezmožnosti uporab-
nika, ampak ga vključimo v samo središče, ki 
ima določene omejitve, zaradi katerih potre-
buje in je upravičen do naših storitev. Naša 
naloga je, da skupaj z njimi prepoznavamo in 
krepimo njihova močna področja in razvija-
mo olajševalne okoliščine pri premagovanju 
ovir v vsakdanjem življenju.«
Razen redkih izjem ni človeka, ki se ga osebe 
s posebnimi potrebami ne bi dotaknile. Po-
gosto nas pretresejo. Ljudje začutijo vse od 
usmiljenja in pomilovanja do olajšanja, da se 
to ni zgodilo njim. V družbi, ki ceni in stremi 
k popolnosti in lahkotnemu življenju brez 
bolečine, pa lahko postanejo hitro nevidni. 
Njihove zgodbe so lahko enostavno prebo-
leče, da bi se z njimi soočili in jih sprejeli kot 

del našega življenja. Pogosto tudi ne vemo, 
kako reagirati, da ne bi prizadeli ali užalili 
tako njih kot njihovih staršev, in tako raje 
umaknemo pogled in hitimo dalje. 
A verjemite, tako oni sami kot njihovi star-
ši želijo, da jih sprejemamo kot druge ljudi. 
Prav tako si želijo prijateljev in se počutiti 
vključene v družbo. Tako se lahko drug od 
drugega veliko naučimo in drug drugemu 
tudi veliko damo. 

Zato prihodnjič izkoristite priložnost za 
navezavo stika. Vljudnost, odprtost in nji-
hova toplina se nas prav posebej dotaknejo. 
Človeku zlezejo pod kožo in dajo ti misliti. 
Pokažejo ti, da je kljub oviram prenekatera 
pot v življenju lepa, svetla in da se ne kloni 
pred vsako manjšo oviro. Verjemite mi, ne bo 
vam žal!

Teks in foto: Mojca Smolič

Veseli december v 
enoti Romano

Kot vsako leto se je tudi letos v vrtcu do-
gajalo marsikaj. Otroci so  skupaj s stro-
kovnima delavkama ustvarjali različne 
novoletne okraske, s katerimi so okrasili 
novoletno jelko v parku v Trebnjem. Tam 
so se tudi srečali z Božičkom, se z njim, 
palčki in drugimi otroki poveselili in ve-
selo zarajali.

Strokovni delavki 
Helena in Aljana 

Krajevna skupnost Štefan je v sodelovanju 
s Turističnem, športnem in kulturnem dru-
štvom Štefan že tretjo leto zapored pripra-
vilo silvestrovanje na prostem za krajane 
krajevne skupnosti Štefan. Krajani in člani 
omenjenega društva so že pred božičem 
postavili smreko in jo praznično okrasili ter 
tako pripravili vse potrebno za silvestrovanje. 
Prav tako so poskrbeli tudi za tople napitke 
in prigrizek, ki je razveselil vse prisotne na 

prostoru pred Gostilno Mišič. 
Vstop v leto 2013 so pričeli z voščili in do-
brimi željami, ter ga zaključili z veličastnim 
ognjemetom. Razhod v poznih jutranjih 
urah je najboljši dokaz, da je tovrstno dru-
ženje pri domačinih vsako leto bolj prilju-
bljeno. Vsi prisotni so se strinjali, da se zopet 
vidijo naslednje leto…

Tekst: Leon Lobe

Pričakovanje novega leta 2013 v Štefanu
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8 skupin se je odzvalo vabilu Kulturnega društva Trebnje in nastopilo 
na 20. Božičnem koncertu, ki je bil letos prepleten s spominom na 
pokojno Zvonko Rot, dolgoletno ustvarjalko številnih kulturnih pri-
reditev. Koncert je povezovala Barbara Pavlin.
Uvodoma je povsem polno trebanjsko cerkev pozdravil domači žu-
pnik Miloš Košir. Za praznično vzdušje so s pretežno božičnimi pe-
smimi poskrbeli domači izvajalci. Predšolski pevski zbor Mavrica iz 
Vrtca Trebnje je nastopil pod vodstvom Brigite Borak, spremljala pa 
ga je Karmen Maver. Predstavila se je Glasbena skupina Stopinje, ki 
je eno pesem zapela z gostjo Klavdijo Tahan, prvič pa je letos nasto-
pil Mlajši cerkveni pevski zbor. Obe skupini vodi Toni Kukenber-
ger. Soreline so tradicionalni skladbi Jelenček Rudolf, ob kateri so s 
ploskanjem sodelovali poslušalci, dodale še dve skladbi, spremljal pa 
jih je Ambrož Rot. V novi zasedbi se je predstavil Oktet Lipa (vodi 
Gregor Klančič). Zapele so tudi članice Dramsko-pevske skupine 
Brankina klapa (zborovodkinja Joži Brajer). Glasbena šola Trebnje se 
je predstavila z dvema glasbenima sestavoma: s kitarskim duetom, ki 
sta ga sestavljala Domen Gnidovec in mentorica Sara Zajc, in triom 
trobent v zasedbi Jan Čibej, Anže Kepa in Luka Novak (mentor Igor 
Hribar). 
Občinski pihalni orkester, ki ga vodi Primož Kravcar, je slovesno za-
čel in zaključil koncert; kot solist je nastopil Jan Čibej. Na koncu pa 
so vsi nastopajoči in občinstvo ob spremljavi godbenikov zaključili s 
tradicionalno skladbo Sveta noč. 

Obiskovalci so se tudi tokrat zadržali pred cerkvijo ob toplih napit-
kih. Za nastopajoče pa je tudi letos s pogostitvijo poskrbel Jure	Pe-
kolj	–	Kulinarika	Jure.

Ivanka Višček 
Foto: Miha Götz

Na 20. Božičnem koncertu prek 130 izvajalcev

V športni dvorani OŠ Trebnje se je 29. 12. 
2013 zbrala množica ljudi na že tradicio-
nalnem novoletnem koncertu Občinskega 
pihalnega orkestra Trebnje in trebanjskih 
mažoretk. Ob inštrumentalni spremljavi do-
mačih godbenikov se je predstavilo kar nekaj 
izvrstnih gostov: Nuša Derenda, Mitja Drčar, 
Mojca Dolenc, Barbara Leben ter Okteta 
Lipa. Vse pa je na prijeten in humoren način 

popeljal na oder Luka Bregar. Bučni aplavzi 
in veseli ter zadovoljni obrazi obiskovalcev 
so pokazatelji, da so ti koncerti vedno prava 
poslastica za ušesa in dušo, saj je repertoar 
naših godbenikov enostavno fantastičen, ko-
reografije mažoretk pa so navdušujoče.

Tekst in foto:  
Mojca Smolič

Novoletni koncert Občinskega pihalnega 
orkestra Trebnje in mažoretk

Predšolski pevski zbor Mavrica

Svet
V svetlih sanjah tiho zaspim,
na oblaku iz listja mirno ležim,
jadram po poti, polna je zmot,
na morje odnese me veter falot.
 
Pod mano iskri se sonca luči,
od veselja nad mano nekdo zakriči,
nasmeh mi odnese začuden pogled,
od pogleda na svet ves sem prevzet.
 
Veselje in sreča prevzemata me, 
morje ljubezni objema nas vse,
vodni vrtinec zajame ves svet,
v brezno obupa zazrem se preklet.
 
Odpreva oči kot v sanjah oba,
okoli naju se veter igra,
roka ljubezni podana nam je,
sanje resnica postale so vse.

Smiljan Pristavnik
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PoRtREt MESECA

Ženska z velikim srcem, ženska, ki se je ne-
sebično razdajala in se tako dotaknila prene-
katere družine ter posameznika od blizu in 
daleč. Sama pravi, da je s tem polnila tako 
svoj studenec življenja, kot tudi studenec 
premnogih drugačnih, a dobromislečih lju-
di. GERTRAUE MEDVED.

Kje in kdaj se je pričela vaša življenjska pot?
Rodila sem se 12. 8. 1942 v Šoštanju. Tam 
sem obiskovala tudi osnovno šolo. Že od ma-
lih nog sem imela izjemno rada »drugačne« 
ljudi, ljudi, ki potrebujejo našo pomoč. Tako 
me je študijska pot popeljala v belo Ljublja-
no, kjer sem doštudirala defektologijo. V tem 
času sem spoznala svojega bodočega par-
tnerja in svet je ugledal najin otrok. 

Kam vas je potem vodila pot? 
Odšla sem v Celje, od tam pa na Mirno. Ko 
sem prišla, je bila tu še osnovna šola s prila-
gojenim programom. Kmalu sem ugotovila, 
da ti otroci potrebujejo nekaj več. Nekaj, če-

sar jim starši ne morejo dati, a to potrebujejo. 
Z gospo Malči Mandelj sva se odločili, da 
ustanoviva Društvo Sožitje. Tako se je priče-
lo moje delo prostovoljke. 

Kako se spominjate začetkov? 
Najprej je bilo potrebno registrirati društvo, 
kajti le tako sem lahko nadaljevala z delom. 
Izkazalo se je, da starejši po končani šoli 
ostajajo doma in njihove pridobljene sposob-
nosti počasi krnijo. Odločila sem se, da bomo 
ustanovili KLUB. V njem smo se veliko na-
učili in razvijali ročne spretnosti. Sami so si 
pripravljali malice in bili so zelo ponosni, da 
to zmorejo. Klub je potekal najprej ob sobo-
tah dopoldne. Ker ni nihče strokovno skrbel 
za predšolske otroke, sem v popoldanskem 
času pričela z mobilno obravnavo otrok na 
domu. Srečna, ker sem imela ravnatelja z ve-
likim posluhom za te dejavnosti, sem sčaso-
ma lahko delala samo dopoldne, in sicer je 
deloval Klub dva dni v tednu, tri dni pa sem 
imela obravnave predšolskih otrok na domu.

Kakšna so bila vaša opažanja takrat? 
Takrat	 in tudi še danes starše drugačnih 
otrok skrbi le eno: »Kaj bo z mojim otrokom 
po moji smrti?«	Ker je to za starše veliko bre-
me, smo pričeli razmišljati, kako bi prišli do 
denarja, da bi zgradili bivalno enoto, v kateri 
bi ti otroci lahko bivali.  
Rodila se je ideja, da lahko s humanitarno 
prireditvijo nagovorimo širšo množico ljudi 
in jih povabimo k sodelovanju. Rodila se je 
ideja za koncerte Odprite srce. Koncerte smo 
uspešno izpeljali in v prelepi bivalni enoti na 
Glavarjevi ulici v Trebnjem trenutno biva 11 
varovancev.

S čim se ukvarjate sedaj? 
Sedaj sem upokojena in še vedno delam kot 
prostovoljka. Pomagam v OZRK pri krvo-
dajalskih akcijah in letovanju otrok. Vsa ta 
dela me polnijo in počutim se lepo. 

Kaj vam pomeni humanost? 

Humanost mi pomeni ogromno. Izpolnitev 
samega sebe, saj menim, da tako postajaš 
boljši človek in še več. Enostavno sem srečna, 
če lahko pomagam.
Zavedam se, da vse, kar daješ, dobiš vedno 
povrnjeno. Pomembno je, da spoštujemo 
drug drugega, da znamo čutiti in tudi deliti.

V Društvu Sožitje ste delovali 33 let. 
V tem času sem spoznala zelo veliko dobrih 
ljudi, ljudi, ki so bili izjemno hvaležni za ves 
moj trud in delo. Hvala jim za njihovo spo-
štovanje in odraz hvaležnosti. Še kako so mi 
napolnili življenje in mi kazali njegov smisel. 

Ste torej v delu z ljudmi videli smisel svojega 
življenja? 
Res je.	 Delo in ljubezen do sočloveka mi 
veliko pomenita, ne pa izpostavljanje, saj 
menim, da se veličino človeka prepozna po 
njegovih delih in dejanjih.

Nominacija pred sedmimi leti za »Dobrotnico 
leta« je vam kaj pomenila? 
Seveda. Dobila sem le še eno potrditev, da 
sem in da še delam prav, da to opazijo tudi 
ljudje, ki so meni enaki.

Kaj je vaš moto? 
Pomagaj drugim in oni bodo morda nekoč 
pomagali tebi. In ne oziraj se na vse, kar te 
spremlja. Opravi po svojih najboljših močeh 
in vesti in svet bo lepši.

Kaj pričakujete od današnje družbe? 
Želim si, da bi imela več posluha za drugač-
ne, da se jim omogoči človeka vredno bivanje 
v družbi, v kateri se bodo počutili zaželene, 
ljubljene, še več, varne.

Kaj bi želeli sporočiti našim bralcem? 
Naj se ne bojijo približati drugačnim, saj 
se od njih lahko veliko naučimo, a le, če jih 
znamo poslušati. Poslušati nekoga je zelo 
pomembno, saj morda bomo nekoč mi po-
trebovali nekoga, da bo nas poslušal, in ver-
jemite, odleglo vam bo.

Tekst in slika: Mojca Smolič

»Poslušati nekoga je zelo pomembno.«
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oGlAS

KMETIJSKA	ŠOLA	GRM		
IN	BIOTEHNIŠKA	GIMNAZIJA
Tel.: 07 3934 700, 07 3934 718 - svetovalna 
služba, Fax: 07 3934 710,  
www.ksgrm.net/ksgrm/

•	 2-LETNI	PROGRAM: 
pomočnik v biotehniki in oskrbi

•	 3-LETNI	PROGRAMI: 
gospodar na podeželju, vrtnar, cvetličar, slaščičar, 
mesar

•	 3+2	PROGRAMI: 
kmetijsko podjetniški tehnik, hortikulturni tehnik

•	 4-LETNI	PROGRAMI: 
kmetijsko-podjetniški tehnik, hortikulturni tehnik, 
naravovarstveni tehnik

•	 BIOTEHNIŠKA	GIMNAZIJA

SREDNJA	ŠOLA	ZA	GOSTINSTVO		
IN	TURIZEM
Tel.: 07 3321 527, 07 3321 817 - svetovalna 
služba, Fax: 07 37 31 631,  
www.ssgt-nm.si

•	 3-LETNI	PROGRAM	GASTRONOMSKE	IN		
HOTELSKE	STORITVE z nazivom 
GASTRONOM HOTELIR/HOTELIRKA

•	 4-LETNI	PROGRAM	GASTRONOMIJA	IN		
TURIZEM	s pridobljenim nazivom 
GASTRONOMSKO TURISTIČNI TEHNIK

•	 3+2	PROGRAM	GASTRONOMIJA s pridoblje-
nim nazivom 
GASTRONOMSKI TEHNIK/TEHNICA

VIŠJA	STROKOVNA	ŠOLA
Tel.: 07 39 34 734,  Fax: 07 39 34 710,  
www.vs.grm-nm.si

•	 UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN KRAJINE  
•	 GOSTINSTVO IN TURIZEM
•	 NARAVOVARSTVO

Center ima zelo dobro infrastrukturo (šolsko posestvo z roboti za molžo, za presajanje sadik v vrtnarstvu, urejeno 
sirarno, predelovalnico mesa, slaščičarno, Hišo kulinarike …) in še več, kar boste spoznali, ko nas boste obiskali na 
informativnih dnevih 15. in 16. februarja 2013. Vabljeni.

Šola s 125-letno tradicijo

GRM	NOVO	MESTO	–		
CENTER	BIOTEHNIKE	IN	TURIZMA
CENTER	ZA	ŽIVLJENJE	IN	RAZVOJ
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dogodki

8 skupin se je odzvalo vabilu Kulturnega društva Trebnje in nastopilo 
na 20. Božičnem koncertu, ki je bil letos prepleten s spominom na 
pokojno Zvonko Rot, dolgoletno ustvarjalko številnih kulturnih pri-
reditev. Koncert je povezovala Barbara Pavlin.
Uvodoma je povsem polno trebanjsko cerkev pozdravil domači žu-
pnik Miloš Košir. Za praznično vzdušje so s pretežno božičnimi pe-
smimi poskrbeli domači izvajalci. Predšolski pevski zbor Mavrica iz 
Vrtca Trebnje je nastopil pod vodstvom Brigite Borak, spremljala pa 
ga je Karmen Maver. Predstavila se je Glasbena skupina Stopinje, ki 
je eno pesem zapela z gostjo Klavdijo Tahan, prvič pa je letos nasto-
pil Mlajši cerkveni pevski zbor. Obe skupini vodi Toni Kukenber-
ger. Soreline so tradicionalni skladbi Jelenček Rudolf, ob kateri so s 
ploskanjem sodelovali poslušalci, dodale še dve skladbi, spremljal pa 
jih je Ambrož Rot. V novi zasedbi se je predstavil Oktet Lipa (vodi 
Gregor Klančič). Zapele so tudi članice Dramsko-pevske skupine 
Brankina klapa (zborovodkinja Joži Brajer). Glasbena šola Trebnje se 
je predstavila z dvema glasbenima sestavoma: s kitarskim duetom, ki 
sta ga sestavljala Domen Gnidovec in mentorica Sara Zajc, in triom 
trobent v zasedbi Jan Čibej, Anže Kepa in Luka Novak (mentor Igor 
Hribar). 
Občinski pihalni orkester, ki ga vodi Primož Kravcar, je slovesno za-
čel in zaključil koncert; kot solist je nastopil Jan Čibej. Na koncu pa 

so vsi nastopajoči in občinstvo ob spremljavi godbenikov zaključili s 
tradicionalno skladbo Sveta noč. 
Obiskovalci so se tudi tokrat zadržali pred cerkvijo ob toplih napit-
kih. Za nastopajoče pa je tudi letos s pogostitvijo poskrbel Jure	Pe-
kolj	–	Kulinarika	Jure.

Ivanka Višček
Foto: Miha Götz

Na 20. Božičnem koncertu 
prek 130 izvajalcev

Tradicionalni blagoslov konj v 
Štefanu pri Trebnjem
Na dan slovenske samostojnosti in enotnosti ter praznik sv. Štefana, 
ki velja za zavetnika konj, je v Štefanu pri Trebnjem potekal vsakole-
tni tradicionalni blagoslov konj.
Mašo za domovino in v spomin na sv. Štefana je daroval trebanjski 
duhovni pomočnik in nekdanji čateški župnik g. Slavko Kimovec, ki 
je opravil tudi blagoslov konj in njihovih lastnikov. V lepem vremenu 
se je ob podružnični cerkvi v Štefanu zbralo veliko število konjenikov 
Konjerejskega društva Trebnje in še večje število domačinov ter osta-
lih obiskovalcev, ki so s svojim obiskom dali običaju še poseben pečat. 
Za pogostitev in dobro voljo so poskrbeli sosedje, domačini ter člani 
Turističnega, športnega in kulturnega društva Štefan.  

Tekst in slika: Leon Lobe

Pavšalno nadomestilo
Vse upravičence obveščamo, da lahko oddajo e-vlogo za izdajo 
pavšalnega nadomestila tudi na sedežu KGZS – Zavod Novo 
mesto, Izpostava Trebnje. Prav tako lahko oddajo do 31. 1. 2013 
obračun pavšala, ki se po novem oddaja samo v elektronski obli-
ki.

PRENOS PLAČILNIH PRAVIC
Poteka od 15. 9. 2012 do 31. 1. 2013. Po tem roku prenos pla-
čilnih pravic ni več možen. Prenos opravite na sedežu KGZS 
– Zavod Novo mesto, Izpostava Trebnje.

VRAČILO TROŠARINE ZA POGON KMETIJSKE IN 
GOZDARSKE MEHANIZACIJE
Oddaja vlog je možna od 1. 1. 2013 do 31. 3. 2013.
9,5

Potekal bo od 28. 2. 2013 do 7. 5. 2013. Vse vlagatelje naproša-
mo, da že sedaj na upravnih enotah uredijo svoje GERK-e, saj 
bo leteh zaradi novih ortofoto posnetkov nekoliko več. 

KGZS, Zavod Novo mesto, Izpostava Trebnje
Ana Moder, vodja izpostave
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Srečanje starejših krajanov
Krajevna skupnost Račje selo je drugo leto zapored organizirala 
prednovoletno SREČANJE	KRAJANOV, ki so starejši od 65 let. 
Srečanje je potekalo v Gostilni Kavšek 16. decembra 2012. Zbrane 

je pozdravil predsednik KS Račje selo Darko Pekolj in jim zaželel 
veliko zdravja v prihajajočem letu 2013. V krajšem kulturnem pro-
gramu so jim zapeli, zaplesali in zaigrali mladi z Račjega sela in Blata. 
Krajani so se ob kosilu veselo družili in si obljubili, da se naslednje 
leto ponovno zberejo v prednovoletnem času.

Risavnica – jama; 
JEZERO
Risavnica ali Risanica je kraška jama oz. za-
dnji požiralnik Temenice na skrajnem robu 
Ponikvanske doline, severno od kamnolo-
ma Vrhpeč, v gozdu vzhodno od poti iz Je-
zera proti Gradišču.
Voda Temenice to jamo doseže le ob iz-
redno velikem vodostaju (zadnjič je bilo 
menda leta 1932). Jamo sestavljata navpič-
no, na dostopni strani 11 m globoko brezno 
in vodoraven podzemeljski prostor, zalit z 
vodo. Udorina, na dnu je tlorisno velika 17 
x 13 m, ima navpične stene, ki so povezane 

z mogočnim naravnim mostom. Sestop je 
možen le z vrvjo ali lestijo.
Brezno ima dva izhoda s tremi sifonskimi 
jezeri. Pod višjo steno nasproti dostopa vodi 
prehod v 40 m dolgo vodoravno koritasto 
jamo z več prečnimi rovi in razpokami. V 
zadnjem delu jame sta dva sifonska jezera. 
Sifona se po 20 m globine združita v enoten 
rov proti toku. Ob visokih vodah se voda 
dvigne in pretaka po jami in dnu udorine do 
drugega sifonskega izhoda pod dostopno 
vertikalno steno brezna. Sifonsko jezero v 
tem sifonu je bilo raziskano do globine 17 
m.
Nedaleč stran, malo nižje, je še Mala Risav-
nica, v bistvu le luknja v navpični steni.

Pa smo ga le dočakali, pa 
ne novega župana, pač pa 
začetek novega leta. Na 
žalost v decembru ni-
smo dočakali proračuna 
in smo zabredli v finan-
ciranje po dvanajstinah. 

Škoda, izgubljen bo dragocen čas in možnosti, da se prijavimo na 
razpise. Praksa kreditiranja naše občine pa je verjetno izčrpana in 
bomo tovrstno politiko odplačevali še leta.
Ni razvojne vizije, načrtov in ne idej za spopadanje s krizo, ki kaže 
zobe. Najhuje od vsega pa je, da se občani upravičeno čutijo oro-
pane, saj glede na način županovanja pravnomočno obsojenega 
župana občina ne deluje po meri in v dobrobit občanov, pač pa 
le po meri župana, ki samovoljno in sebi lastno razlaga, tolmači 
in razume pravne podlage ter delo nekaterih organov oz. komisij 
(KPK).

OO DSD Trebnje

IZ DRŽAVNEGA ZBORA

Ob pretiranem zadolževanju gospodarstva, predvsem za »tajkun-
ske« odkupe, se je pretirano zadolžila še prejšnja vlada za ohran-
itev nezasluženega standarda. Javna poraba pa se je kar povečevala. 
Obubožano gospodarstvo ne zmore več napolniti državne blaga-
jne, zato je potrebno javno porabo zmanjšati kljub ostremu nas-
protovanju sindikatov. Gospodarstvo je potrebno razbremeniti, da 
bo lahko znova zaživelo. Sedaj je na vrsti delovnopravna zako-
nodaja, čeprav bo zopet dvignila sindikate javnega sektorja. Tre-
nutna naloga Vlade RS je, da poskrbi za tiste, ki polnijo državno 
blagajno, drugače naša prihodnost ne bo lepa.
Pred nami poslanci so ravno takšni zakoni, ki so namenjeni zago-
tavljanju boljših pogojev za razvoj gospodarstva.

Zvonko Lah, poslanec SDS v DZ

Naravni most nad jamo (2007)
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Na pragu leta 2013 

V letu 2012 je bilo v občini Trebnje na-
rejenega veliko. V letu 2013 bo finanč-
nih sredstev manj, zato bodo morale 

biti odločitve toliko bolj premišljene, preudarne in v programu 
bo potrebno določiti prioritete. Skupaj bomo morali skrbeti za 
stabilno stanje v naši občini.
Tisti, ki so se šli v preteklosti populizem, ga bodo morali opustiti, 
saj so ga občanke in občani Trebnjega naveličani, v demonstraci-
jah pa vidijo samo obračun posameznikov, ki prinese za skupno 
dobro velik NIČ. 
Jasno je tudi, da tisti, ki pozivajo na ulice in opravičujejo nasilje, ne 
delajo za dobro Slovenije in njenih državljanov. Vsi smo pozvani, 
da pozorno spremljamo, kako se stanje v državi odraža na lokal-
nem – občinskem nivoju.

Nada Pepelnak, 
predsednica OO SDS Trebnje

Novo leto 2013 smo začeli politično, gospodarsko in družbeno 
stresno. Vendar z upanjem, da se bodo medsebojna obtoževanja 
počasi nehala, kar je zagotovo v interesu vseh občanov. Kaj naj 
naredimo s težavami, ki so tu in jim v večji meri sami dajemo 
težo? Poklicani smo, da vsak na svojem področju prispevamo tisto 
najboljše, kar lahko. Hkrati pa je potrebna osebna in širša družbena 
odgovornost do vsega, kar delamo in kar nam je zaupano.
Potrebno bo veliko skupne volje in poštenega, vztrajnega dela 
za dobro vseh občanov, ne pa hujskanja in netenja sovraštva. 
Protestiranje na ulici ne bo rešilo naših razmer. Kričanje, zmer-
janje, demonstracije so le orodje političnega boja, ki ga nekateri 
prenašajo na ulice.

Marjan Pavlin, predsednik OO NSi Trebnje

Preteklo leto smo pris-
tojne pozivali, naj še 
pred začetkom novega 
leta pripravijo občinski 
proračun za leto 2013 

ter naj sprejmemo Občinski prostorski načrt. Gre za temeljna do-
kumenta, ki omogočata delovanje in razvoj občine, mi pa ju ni-
mamo. Kako pomemben je pravočasno sprejet proračun, sta konec 
lanskega leta pokazala Vlada RS in posredno Ustavno sodišče RS. 
Sprejet proračun omogoča proračunskim porabnikom nemoteno 
delovanje, izvajanje javnih naročil, objavo razpisov za posamezne 
programe ter kandididranje za nepovratna sredstva. To je še tol-
iko bolj pomembno sedaj, ker je občinska blagajna prazna, še več, 
občina je dolžna milijone evrov za neplačane račune in zahtevke. 
Kljub temu pa se je v zadnjih letih zadolžila še za več milijonov 
evrov. Upamo, da se bodo pristojni začeli zavedati, da proračunski 
prihodki iz naslova davkov ne bodo nikoli več tako visoki, kot so 
bili, in da bo potrebno iskati druge vire, ne pa dodatno obdavčiti 
občane, kar smo do sedaj uspešno preprečili. 

ZANIMIV VSTOP V LETO 2013

Nekateri člani ObO SD Trebnje smo se ude-
ležili trebanjskih protestov. Naše mnenje je, da 
so protesti po Sloveniji popolnoma upravičeni, 
vendar pa ni dovolj, da se protestira samo pro-
ti lokalnim veljakom. Po našem poznavanju bi 
bilo potrebno spremeni Zakon o lokalni samo-

upravi in Zakon o volitvah. V ta Zakona bi bilo potrebno vnesti:
•	 Možnost odpoklica župana, poslancev in občinskih svetnikov 

ter pogoje za razrešitev
•	 Pogoje, kdo sploh lahko kandidira na državnozborskih in ob-

činskih volitvah (nekaznovanost ipd.)
•	 Opredeliti nezdružljivost funkcije župana in državnega svetnika 

in omejiti preveč zaporednih mandatov
•	 Opredeliti nezdružljivost funkcije občinskega svetnika in direk-

torja javnih zavodov na občinskem nivoju
Sicer pa se nam nasploh obeta zelo pestro dogajanje na vseh ni-
vojih.

OBČINSKI		
ODBOR	TREBNJE

Saj po novem 
letu bolje bo!

V ZDA prisežejo z 
roko na Svetem pi-

smu, da bodo govorili resnico in nič drugega kot resnico. V Slo-
veniji pa se samo zavežemo, da bomo govorili resnico. In to naš 
župan spretno izkorišča.
Zagotavlja, da si iz proračuna ni prisvojil niti evra. Morda je to 
celo res, vendar proračunske evre je nakazal društvu, ki ga je usta-
novil sam in ima sedež na naslovu, kjer začasno prebiva. Pripove-
duje o ovrženih ovadbah, zamolči pa, da je pravnomočno obsojen 
za kar nekaj kaznivih dejanj. Našteva zgradbe iz petletnega inve-
sticijskega cikla, ne omenja pa 1490 praznih stanovanj v občini, od 
tega jih je bilo zgrajenih kar 184 v njegovem mandatu.
Med uspehe pozabi prišteti vseslovensko gibanje za uzakonitev 
odpoklica županov, ki ga je sprožil tudi sam s svojim obnašanjem. 
In to gibanje postaja nezaustavljiv plaz. 

Gorazd Marinček

IZJAVA ZA JAVNOST

Izvršilni odbor OO SLS Trebnje obvešča lokalno skupnost, da 
je na svoji izredni seji dne, 20.12.2012 obravnaval dopis vodstva 
stranke in sprejel stališče, da se distancira od nezakonitih dejanj 
župana Alojzija Kastelica in ga hkrati poziva, da sprejme moralno 
odgovornost ter razmisli o odstopu, s katerim bo razbremenil de-
lovanje občinskega sveta  nepotrebnih političnih trenj med svet- 
niškimi skupinami. Svetniška skupina OO SLS iz tega razloga 
stopa iz koalicije z županom skladno z usmeritvami in načeli slo-
venske ljudske stranke, si pa bo še naprej prizadevala za razvoj 
Občine Trebnje v skladu z volilnim programom, s katerim je naša 
stranka uspešno nastopila na zadnjih lokalnih volitvah.

OO SLS Trebnje
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Ste razmišljali, da bi osvežili svoje znanje 
angleškega jezika, ob tem pa se seznanili z 
zgodovino Anglije (delavnica v Veliki Bri-
taniji)?

Bi se morda želeli naučiti varčevanja z ener-
gijo (delavnica v Nemčiji) ali pa izpopolniti 
svoje veščine brskanja po spletu (delavnica 
Moja družina na Skypu, Danska)?

Se želite naučiti kuhati zdravo (delavnica v 
Turčiji) ali pa narediti ustvarjalne izdelke iz 
recikliranega odpadnega materiala (delavni-
ca na Finskem)?

Brezplačne delavnice so namenjene vsem 
odraslim, ki si želijo pridobiti mednarodno 
neformalno učno izkušnjo, ki ni vezana na 
poklicno in strokovno usposabljanje. Grund- 
tvig delavnice trajajo od 5 do 10 dni. V kata-
logu za leto 2012/2013 lahko izbirate izmed 
več kot 200 različnimi delavnicami. Potne 
stroške in stroške nastanitve vam krije or-
ganizator. Delavnic se lahko udeležite tudi 
s svojimi prijatelji, tudi v manjši skupini, saj 
organizator pri izvedbi delavnice upošteva 
pravilo »največ 1/3 oseb iz posamezne drža-
ve«. Zahteve glede znanja jezika določi orga-
nizator, vendar znanje določenega jezika ni 
pogoj pri vseh delavnicah. Katalog Grund- 
tvig delavnic je dostopen na spletni stra-
ni Cmepiusa (http://www.cmepius.si/vzu/
grundtvig/delavnice.aspx). 

Izkušnje naših strank, udeležen-
cev Grundtvig delavnic

Marija in Matjaž Kapun iz Metlike, upoko-
jenca
»Z možem sva bila zelo srečna, ko sva izvedela, 
da sva izbrana. Junija sva se udeležila delavnice 
izdelave ekoigrač v Turčiji - »Grundtvig Work-
shop - Healthy Wooden Toys«. Udeležili smo se 
je starejši in mlajši iz enajstih držav, izdelo-
vali pa smo lesene igračke. Pogovarjali smo se 
večinoma v angleščini. Imela sva se zelo lepo, 
spoznala sva veliko prijaznih ljudi in tudi or-
ganizatorji so delavnico res dobro izpeljali. Vsak 
dan smo delali, popoldne pa smo si ogledovali 
znamenitosti v okolici. Enkratno doživetje, še 

sedaj se velikokrat spomniva najinih prijateljev, 
z nekaterimi se tudi dopisujeva po elektronski 
pošti. Prijavite se, brez prijave ni možnosti za 
sodelovanje.« 

Matjaž Nahtigal iz Trebelnega, 36 let
»Leta 2011 sem bil na RIC-ovi predstavitvi 
programa mobilnosti Grundtvig, kjer sem iz-
vedel, da EU sofinancira programe mobilnosti. 
Na Grundtvig delavnico sem se prijavil zara-
di želje, da bi šel v tujo državo, čeprav sam in 
brez izkušenj, kako potovati z letalom. Tako 
sem aprila odpotoval na Poljsko v mesto Po-
znan na Grundtvigovo delavnico z naslovom 
Šola varne vožnje. Delavnica je potekala vsak 
dan od 9. do 18. ure. Po 19. uri smo imeli čas 
za ogled mesta ter druženje. Udeležencev je bilo 
15. Večina izmed nas je slabo znala angleški je-
zik, zato smo se bolj potrudili, da smo razumeli 
drug drugega. Tu sem se naučil zelo veliko no-
vih stvari, spoznal zanimive ljudi, s katerimi 
še ohranjam stike, pri sebi pa sem opazil tudi 
kar velik napredek v znanju angleškega jezika. 
Lahko rečem, da je bila zame to lepa izkušnja 
in udeležbo na takšnih delavnicah priporočam 
vsem, ki imajo željo po potovanju in pridobi-
vanju novih znanj. Ljudje, ki sem jih srečal, so 
bili izredno prijazni, zato je vsak strah odveč, 
kajti kljub zelo slabemu znanju angleščine sem 
se lahko sporazumeval z vsemi.«

Prijavite se na Grundtvig delavnice in ne 
zamudite priložnosti. Prijava pod navede-
nimi pogoji je mogoča samo še v letošnjem 
šolskem letu, delavnice pa se izvajajo po ka-
talogu do 31. 8. 2013.

Pomoč pri izbiri delavnic in prijavi nudimo 
v Svetovalnem središču Novo mesto (Tina 
Strnad in Tea Sulič, tel. št.: 031 701 191, 07 
393 45 52). Uradne ure (na sedežu središča, 
RIC Novo mesto, Topliška cesta 2): pone-
deljek in četrtek od 8.00 do 12.00 ter ob 
sredah od 13.00 do 18.00. Dosegljivi smo 
tudi v krajih: Trebnje, Žužemberk, Šentjer-
nej, Metlika. Prosimo za predhodno najavo 
osebnega obiska. Pomoč je brezplačna, saj jo 
financirata Evropski socialni sklad ter Mini-
strstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in 
šport RS.

Bi preživeli dopust v tujini na zabaven in 
poučen način, in sicer brezplačno?

ZAHVALA
V mojem srcu je nemir 
na jesenski ta večer,
tiho stopim sam čez prag,
grem v moj stari čebelnjak.

 
Za vedno in v veliki bolečini nas je zapustil 
naš dragi mož, oče, dedek, tast, brat, stric in 

bratranec
 

 

LEOPOLD 
UDOVIČ
(1941–2012) 
iz Jezera pri  
Trebnjem.

 
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, 

prijateljem, sosedom in znancem za izrečena 
sožalja ter spremstvo k njegovemu zadnjemu 

počitku.  
Hvala tudi trebanjskemu župniku za lepo 
opravljen cerkveni obred, pogrebni službi 

Sonje Novak, g. Branku Megliču za ganljive 
besede in pevcem družine Strmole za zapete 

pesmi. Zahvaljujemo se tudi osebju SB 
Novo mesto.

Žalujoči: žena Olga, sin Mirko z družino, 
sin Branko z družino.

Poslovili smo se 
od Marije Kališek
Pred 90 leti se je na božični dan rodila 
ga. Marija Kališek iz Dolenje vasi pri 
Čatežu. Ostala je na kmetiji, se poročila 
in rodila 6 otrok. Življenje ji ni bilo po-
suto z rožicami. Kmalu je izgubila moža 
in enega od sinov. Delo na kmetiji je 
bilo težko, a vera jo je držala pokonci, 
da je dočakala tako visoko starost. Ko je 
njeno telo opešalo in je prišla bolezen, 
je vso skrb zanjo prevzela hči Cvetka, 
ki živi v Trebnjem. Na njen praznik sva 
jo obiskali predstavnici RK, Marjana 
in Teja. Zaželeli sva ji predvsem veliko 
zdravja in še mnogo let, a žal želje niso 
bile uslišane.
Tako kot je ugledala luč sveta v najlep-
šem času, tako je tudi odšla. Od nje smo 
se poslovili 30. decembra na pokopališču 
na Čatežu pod Zaplazom.

KORK ČATEŽ 
Predsednica Marjana Kamin 
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CIK Trebnje v okviru projektov Dvig ravni pismenosti (DRP) in 
Izvajanje programov splošnega neformalnega izobraževanja odraslih 
(SNIO) izvaja številne programe, ki so namenjeni različnim ciljnim 
skupinam, poudarek pa je dan aktivnemu sodelovanju v vsakdanjem 
življenju in delovanju na trgu delovne sile. 
Tako se je v sklopu projekta DRP uspešno zaključil program Raču-
nalniška pismenost za odrasle. Občani občine Trebnje so z navduše-
njem usvajali nova znanja, se spopadali z »računalniškimi« izzivi in 
si dopisovali prek elektronske pošte. Vsem skupaj iskreno čestitamo.

Utrinek z izvajanja programa Računalniška pismenost za odrasle (K. J.)

V okviru točk	 vseživljenjskega	 učenja	 v	 Šentlovrencu	 in	Domu	
starejših	občanov	Trebnje	 (projekt	CVŽU	Dolenjska) smo v de-
cembru 2012 izpeljali delavnico Novoletni okraski, ki jo je vodila pre-
davateljica Silva Mežnar. Udeleženci so izdelovali okraske, s katerimi 
so nato okrasili domove, novoletno jelko in darila.

Programi, ki se izvajajo v okviru zgoraj navedenih projektov, so za 
udeležence brezplačni, ker jih sofinancirata Ministrstvo za izobraže-
vanje, znanost, kulturo in šport RS ter Evropska unija iz Evropskega 
socialnega sklada.

Na CIK-u Trebnje izvajamo tudi programe	za	pridobitev	izobraz-
be: osnovna šola za odrasle, administrator, gastronomske in hotel-
ske storitve, trgovec, ekonomski tehnik, gastronomija in predšolska 
vzgoja. Programi so naravnani praktično, zato so udeleženci ves čas 
aktivni, skozi projektne oblike dela pa pridobivajo konkretna znanja 
in spretnosti za poklic. Na ta način svoje znanje utrdijo. Poklicno	
usposobljenost za	delo pa udeleženci pridobivajo v programih za 
pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije: socialni oskrbovalec na 
domu in pomočnik kuharja.  
Pestrost programov CIK-a Trebnje se kaže v izvajanju številnih teča-
jev	in	usposabljanj, kot so tečaji tujih jezikov – nemščina in anglešči-
na, slovenščina za tujce, računalništvo in knjigovodska dela. Vabljeni 
k vpisu v	spomladanski	semester.
Več informacij o izobraževalni ponudbi CIK-a Trebnje si lahko ogle-
date na spletni strani www.ciktrebnje.si oz. pokličete vsak delovni 
dan na tel. št.: 07 34 82 100. 

Kristina Jerič in Martina Podlesnik

Uspešno z nami na poti do znanja Prva testiranja za leto 2013
Začelo se je novo leto 2013 tudi nova sezona v hitrostnem motocikliz-
mu, v katerem nas zastopa domačin Janez	Prosenik	AMD	Trebnje.
Sezona se je pričela 3. januarja, z prvimi neuradnim testiranjem na 
Španskem dirkališču Jerez v mestu Jerez de la Frontera. Testiranja so 
potekala tri dni in  toplo sočno vreme je bilo  idealno za prve kroge.
Ekipa in Janez so se predvsem posvetili nastavitvam motorja in izbiri 
pnevmatik katera je izredno pomembna pri vožnji. 
Janez na testih ni imel posebnih težav, saj sta bila tako on, kot motor 
odlično pripravljena in dirka je stekla.
Drugi dan testiranj je imel na razporedu že prvo tekmo v razredu 
Stock 1000 kjer je  zasedel  2.	mesto, kar je ekipi in Janezu dalo vedeti 
da sta tako Janez kot  motor pripravljena odlično na prihajajočo sezo-
no. Vse  pa je potrdil še naslednji dan na tekmi v razredu Suberbike, 
kjer je zasedel 3.mesto.
Tako se je testiranje končalo nad pričakovanji in že komaj čaka da 
se lahko izkaže na prvi uradni tekmi, katera bo na razporedu aprila.
Držimo pesti, da mu uspe veliki met.

Mojca Smolič
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www.sc-nm.si

Šolski center Novo mesto
Šegova ulica 112
8000 Novo mesto
tel.: 07/39 32 100
faks: 07/39 32 124

Pomoènik v tehnoloških 
procesih
Instalater strojnih instalacij
Oblikovalec kovin - orodjar
Avtokaroserist
Avtoserviser
Mehatronik operater
Strojni tehnik
Avtoservisni tehnik - PTI
Strojni tehnik - PTI

SREDNJA STROJNA ŠOLA Elektrikar 
Raèunalnikar
Elektrotehnik 
Tehnik raèunalništva
Tehniška gimnazija
Elektrotehnik - PTI
Tehnik raèunalništva - PTI

SREDNJA ELEKTRO ŠOLA 
IN TEHNIŠKA GIMNAZIJA

Pomoènik pri tehnologiji gradnje
Mizar 
Zidar
Tesar
Izvajalec suhomontažne gradnje
Peèar - polagalec keramiènih oblog
Gradbeni tehnik
Lesarski tehnik
Lesarski tehnik - PTI  

Obdelovalec lesa

SREDNJA GRADBENA IN
LESARSKA ŠOLA

Bolnièar-negovalec
Zdravstvena nega
Kemijski tehnik
Farmacevtski tehnik
Kozmetièni tehnik
Zdravstvena nega - PTI

Vsi programi, ki se 
izvajajo za mladino 
ter pester nabor 
nacionalnih poklicnih 
kvalifikacij

ENOTA ZA 
IZOBRAŽEVANJE 

ODRASLIH

SREDNJA ZDRAVSTVENA 
IN KEMIJSKA ŠOLA

Predšolska vzgoja

SREDNJA  ŠOLA 
METLIKA

Informatika
Lesarstvo
Kozmetika
Strojništvo
Elektronika
Varstvo okolja in komunala
Logistièno inženirstvo

VIŠJA STROKOVNA 
ŠOLA

Vljudno vabljeni na informativni dan, ki bo potekal

v petek, , ob 9. in 15. uri ter

v soboto, 

15. februarja 2013

16. februarja 2013, ob 9. uri.
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Galerija likovnih samorastnikov Treb-
nje vas v februarju vabi na:
•	 Dan odprtih vrat v Galeriji likov-

nih samorastnikov Trebnje, v petek, 
8. februarja 2013, od 10. do 18. ure;  
Ob slovenskem kulturnem prazni-
ku bo ves dan na voljo brezplačen 
ogled stalne razstave in razstave 
Dom italijanskih likovnih samora-
stnikov. 

•	 Otvoritev razstave Nove pridobitve 
Galerije likovnih samorastnikov 
Trebnje v letih 2011 in 2012, v če-
trtek, 14. februarja 2013, ob 18. uri.

Razstavo Nove pridobitve bomo s 
svečanim otvoritvenim programom 
posvetili gospodu Janezu Gartnarju, 
častnemu občanu občine Trebnje in 
ustanovitelju ter dolgoletnemu vodji 
Galerije likovnih samorastnikov Treb-
nje, ki je umrl v letu 2012.
Razstava bo prikazala več kot 40 del, ki 
so zbirko galerije obogatila v zadnjih 
dveh letih.
Vljudno vabljeni.

GALERIJSKA 
PALETA

KS Knežja vas je v letu 2012 v skladu s 
sprejetim planom izpeljala vse planirane 
projekte. Svet KS se je sestal na štirih 
sejah, ki so potekale konstruktivno s so-
delovanjem vseh svetnikov KS. Na sejah 
smo se svetniki seznanili s tekočo proble-
matiko pri realizaciji planov, obravnavali 
pobude krajanov, hkrati pa so svetniki 
podajali pobude s ciljem delovanja KS 
v dobrobit vseh krajanov. V letu 2012 je 
bil s strani Nadzornega odbora Občine 
Trebnje izveden nadzor delovanja KS 
Knežja vas v letu 2011. Pri pregledu ni 
bilo ugotovljenih nepravilnosti.
Največ smo postorili na področju cestne 
infrastrukture. Izvedena je bila posodo-
bitev na sedmih odsekih kategoriziranih 
javnih poti. Izvedena sta bila razširitev in 
asfaltiranje med Roženpljem in Selcami. 
S tem je zaključen projekt povezovalne 
poti, ki povezuje Železno, Kamenje, Ro-
ženpelj in Selce v skupni dolžini cca 1900 
m. S to posodobitvijo je pot za veliko kra-
janov do Dobrniča, vinogradniške gore 
Lisec in Žužemberka krajša. Razširili in 
asfaltirali smo dodatnih 160 m ceste, ki 
pelje proti zaselku Kozjak, do domačije 
Marinčkovih. Na cestah Knežja vas–Ka-
menje, Občine–Luža–Dolenje selce smo 
na kritičnih odsekih razširili in asfalti-
rali posamezne odseke. Izvedena sta bila 
utrditev in asfaltiranje krajših odsekov v 
vaseh Gor. selce, Občine in Krušni Vrh. 
Na odseku LC Selce–Babna Gora sta bili 
izvedeni sanacija vozišča in preplastitev 
v dolžini 500 m. Omenjeni odsek je fi-
nancirala Občina Trebnje. Na delu RC v 
Knežji vasi (ovinek pri domačiji Smolič) 
bo v dogovoru z DRSC-jem in lastnikom 
zemljišča izvedena razširitev vozišča. Iz-
vedba je v planu za leto 2013. Financirali 
smo pesek za sanacijo makadamskih poti 
v vseh vaseh KS. Organizirali smo tudi le-
tno (košnja brežin) in zimsko vzdrževanje 
(pluženje, posipanje) kategoriziranih jav-
nih poti. V Knežji vasi smo na javni raz-
svetljavi zamenjali stare sijalke z varčnimi.  
V letu 2012 je KS organizirala rekreacijo 
za ženske in košarko za moške, ki so ju 
financirali KS in udeleženci. 22. 3. 2012 
sta v domu v Selcih svetnika Anita Barle 
in Uroš Primc organizirala prireditev ob 
materinskem dnevu, ki se je je udeležilo 
50 krajank. V letu 2012 smo začeli z obi-
skovanjem krajank in krajanov, ki slavijo 
okrogle jubileje (80, 85, 90, 95 in več let). 
Ob obisku smo jim podarili tudi skromno 
darilce. 24. 3. 2012 smo v sklopu prire-
ditve Očistimo Slovenijo izvedli čistilno 

akcijo, ki se je je udeležilo cca 20 % kra-
jank in krajanov naše KS. V sodelovanju 
z Občino Trebnje in sosednjimi KS smo 
pripravili prireditev in obdarovanje dedka 
Mraza za predšolske otroke.
Mlajši krajani, ki uporabljajo športno 
igrišče v »RUPI«, so podali vlogo za sofi-
nanciranje manjšega objekta. Vlogo smo 
zavrnili, ker je športno igrišče na kmetij-
skem zemljišču in na takem zemljišču ni 
dovoljeno postavljati objektov, ki bi bili v 
skladu z njihovimi željami. Smo pa po-
dali vlogo za spremembo namembnosti 
zemljišča iz kmetijskega v rekreacijsko in 
po zadnjih informacijah bomo v »RUPI« 
v letu 2013 tudi uradno imeli rekreacijske 
površine – tako bomo lahko tudi postavili 
ustrezen objekt. 
V letu 2012 je bilo veliko energije vlože-
ne v začetek izgradnje Vaškega središča 
Dol. selce. Izdelano imamo projektno 
dokumentacijo in izdano gradbeno dovo-
ljenje. Ker pa projekta ni možno izpeljati 
brez finančnih sredstev, je Občina Treb-
nje omenjeni projekt prijavila na razpis 
Ministrstva za kmetijstvo in okolje RS, 
ukrep 322. Celotna dokumentacija je bila 
pripravljena ustrezno, ker pa se občina 
Trebnje uvršča med bolj razvite občine 
v Sloveniji, v kateri je brezposelnost po-
sledično nižja, na razpisu nismo pridobili 
dovolj točk. V KS Knežja vas smo zato v 
sodelovanju z Občino Trebnje pripravili 
finančni in fizični plan izgradnje vaške-
ga središča, kjer se bo projekt izvajal po 
fazah več let, financiran pa naj bi bil s 
strani Občine Trebnje, KS Knežja vas in 
krajanov, ki bi svoj delež prispevali v obli-
ki prostovoljnega dela. Hkrati pa bomo v 
primeru novega razpisa zopet poskusili 
pridobiti sredstva Ministrstva za kme-
tijstvo in okolje RS. Enega pričakujemo 
že v začetku leta 2013. Prepričan sem, da 
bomo v letu 2013 začeli z izgradnjo pre-
potrebnega Vaškega središča Dol. selce, ki 
bo poleg preplastitve javne poti na odseku 
Roženpelj–Krušni Vrh v dolžini cca 700 
m tudi glavni finančni zalogaj v letu 2013 
v KS Knežja vas.
Za sodelovanje in pomoč pri vseh ome-
njenih projektih se zahvaljujem svetni-
kom KS Knežja vas, krajanom KS, župa-
nu g. Alojziju Kastelicu, direktorju OU, 
podžupanu, delavcem občinske uprave in 
svetnikom Občine Trebnje za korektno 
sodelovanje z željo, da bi tako uspešno 
sodelovali tudi v letu 2013.

Predsednik KS Knežja vas 
Alojz Špec

KS Knežja vas v letu 2012
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poliCiJa svetUJe

Sankanje	-	užitek,	ne	polomija!	
Preventiva 

Prve sanke, ki jih otrok dobi, niso namenjene dirjanju in rekordnim 
športnim dosežkom, ampak pogosteje služijo kot prevozno sredstvo 
za - pogosto že utrujenega - malega lastnika.
Ko jih kupujete, izberite močnejše - in bolj vzdržljive, da bodo zdrža-
le »več potnikov«, kajti med spustom po bregu bo z otrokom gotovo 
tudi eden od staršev.

Pozorni	bodite	na	naslednje:
Otroka	s	sanmi	nikoli	ne	pustite	samega,	saj	lahko	kaj	hitro	zaide	
na	smučarsko	progo,	kjer	sankanje	ni	dovoljeno	.
Za	otroka,	ki	nima	klasičnih	sani,	ampak	plastičen	UFO	krožnik,	
lopato	in	podobne	rekvizite,	izbirajte	za	spuste	brežine	s	čim	manj	
neravninami.	Odskoki	pri	sankanju	s	takimi,	težje	vodljivimi	pri-
pomočki	po	neravnem	terenu	lahko	poškodujejo	hrbtenico!	
Sani	ne	smejo	imeti	nikjer	ostrih	robov.
Vrvica	mora	biti	tako	močna,	da	vzdrži	transport	potnika	na	saneh.
Sani	naj	imajo	ročaje	ali	leseno	naslonjalo,	na	katere	se	lahko	otrok	
opre	ali	nasloni,	da	ne	zdrsne	nazaj.
Otrokove	noge	in	stopala	lahko	varno	namestite	na	sanke.
Če	je	le	mogoče,	izberite	lesene	sani.	Če	se	odločite	za	plastične,	
pa	naj	bodo	te	iz	kakovostnega	materiala,	ki	vzdržijo	nizke	tempe-
rature,	tako	da	se	ob	prvih	neravninah	zaradi	krhkosti	ne	razletijo.

Sankanje postaja moderno, zlasti s plastičnimi vrečami, gumami in 
čolni. Vse več je usodnih poškodb pri sankaških avanturah, predvsem 
zaradi podcenjevanja nadomestkov za sani.
Posebno nevarna prevozna sredstva na snežni strmini so avtomobil-
ske gume, gumijasti čolni, plastične vrečke, plastične lopate - skratka 
vse tisto, česar ni mogoče zadovoljivo krmiliti. Klasične sani so vsaj 
delno vodljive, zaradi sedečega položaja pa je možno tudi z nogami 
tudi zavirati.
Zakon o varnosti na smučiščih določa, da mora smučar do 14. leta 
starosti uporabljati zaščitno smučarsko čelado. Sicer pa ne glede na 
starost smučarja velja upoštevati geslo: »Pametno	glavo	varuje	če-
lada.«
Sankanje na smučišču je dovoljeno le na površinah, ki so temu name-
njene in so predpisano označene oziroma zavarovane.
Primerov	iz	prakse	je	kar	precej,	izstopa	pa	naslednji:
Nekaj pred polnočjo, 23. februarja 1999, se je na navidezno nedol-
žnem smučišču Kekec za hotelom Larix v Kranjski gori zgodila huda 
nezgoda, ki je bila usodna za 18-letnega fanta.
Zgodilo se je kmalu potem, ko se je skupina razigranih ljubljanskih 
srednješolcev odločila za zabavno nočno sankanje. Odšli so na smu-
čišče, in ker niso imeli sani, so se odločili za spust na polivinilastih 
vrečkah. Tedaj so ob vznožju smučišča opazili dve zaščitni blazini ve-
likosti 1,5 krat 1 meter. Bile so ovite okrog stebrov žičnice kot ščitnik 
za smučarje. Odvili so ju in se z vrečami v rokah napotili do polovice 
smučišča in se spustili po gladki, ne prestrmi smučarski progi.

Zabava je bila na vrhuncu, in ko sta se 18-letna dijaka že četrtič spu-
stila po progi, ju je pričelo vrteti, tako da sta se nekajkrat zasukala in 
priletela do vznožja smučišča s hrbtoma obrnjena navzdol. Gladka 
vreča, na kateri je »sankanje« doseglo veliko hitrost, ju je odnesla proti 
kozolcu in prikolici namenjeni prodaji pijače, ob kateri je postavljena 
klop in miza s kovinskimi nogami. Ko je eden izmed dijakov opazil, 
da drvita proti klopi, je zadnji hip skočil z blazine, kar pa drugemu 
dijaku ni uspelo. Skupaj z blazino se je zaletel v klop, od koder ga 
je odbilo v dva metra oddaljeno prikolico, kjer je hudo poškodovan 
obležal. Hude poškodbe so bile take narave, da so terjale operaci-
jo ljubljanske ekipe kirurgov. Ponesrečenec, ki je preživel in bo ostal 
paraplegik, je imel nenavadno hude poškodbe glave in hrbtenice na 
prsnem delu.

Le varna smuka je užitek - nasveti 
policije za večjo varnost na smučišču 
Preventiva 

Naj bodo dnevi, namenjeni sprostitvi, zabavi in športu, res prijetni. 
Skrb za varnost na smučišču mora biti zato na prvem mestu. Za red 
in sožitje na smučišču smo odgovorni vsi. Smučanje	bo	lahko	veselo	
in	varno	le,	če bomo uporabniki smučišč dovolj ozaveščeni, obzirni 
do drugih, previdni in odgovorni. Poznati moramo mednarodno ve-
ljavna vedenjska pravila in jih dosledno upoštevati. Spoštujmo tudi 
opozorila, odredbe in navodila nadzornikov, policistov in drugih 
oseb, ki skrbijo za varnost na smučišču.

 

10 FIS pravil 
 
Poleg	užitka	prinaša	smučanje	tudi	določeno	tveganje. Velik porast 
števila obiskovalcev na smučiščih, novi načini in tehnike smučanja 
in drsenja na snegu, pa tudi novi pripomočki, dodatna oprema, slaba 
ozaveščenost, predrznost in neprevidnost številnih uporabnikov belih 
strmin so privedli do povečanja števila poškodb.
Zato	prilagodimo	hitrost	in	način	smučanja	svojem izkušnjam, te-
lesni pripravljenosti, snežni podlagi, lastnostim in zasedenosti smuči-
šča ter vremenskim razmeram. 
Posebej	pozorni	bodimo na otroke in smučarje ali deskarje novince, 
smučajmo pa le na označenih in urejenih smučarskih progah. Kdor 
ne smuča, naj za hojo uporablja le rob smučišča.
Zaščitna	smučarska	čelada je obvezna za otroke, mlajše od 14 let, 
njena uporaba pa je priporočljiva tudi za odrasle. 
Smučanje	pod	vplivom	alkohola	ali	mamil je skrajno neodgovorno 
in nevarno za lastno življenje in življenje drugih na smučišču.
Pazimo	na	svojo	smučarsko	opremo oz. je ne odlagajmo tako, da 
bi ostala brez nadzora, ter na druge vredne predmete, ki jih imamo 
s sabo.
Več nasvetov za varno smučanje je na naslednjih spletnih straneh po-
licije: http://www.policija.si
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dogodki / šport

Po	 odigranih	 20	 tekmah	 sta	 ekipi	 sta-
rejših	dečkov	A	in	B	dosegli	19	zmag	in	
1	 poraz.  Starejši dečki A so odigrali 10 
tekem – prvo tekmo v sezoni so izgubili, 
na preostalih devetih tekmah pa zmagali. 
Starejši dečki B pa so odigrali 10 tekem 
in na vseh suvereno zmagali. Z	12.	janu-
arjem	 se	 začenjajo	 polfinalni	 boji,  kar 
pomeni, da se bodo mladi Trebanjci sre-
čali z močnejšimi tekmeci in še kako se bo 
potrebno potruditi za vsako točko.   
V	 polfinalni	 skupini	 A,	 v	 katero	 so	 se	
uvrstili	 starejši	 dečki	B,	 je	 6	 ekip,  ki se 
bodo borile za nastop na finalnem turnirju 
– organizirala ga bo ekipa, ki bo dosegla 
1. mesto v skupini. Poleg RK Trimo Treb-
nje so v skupini še RK Sviš, RD Loka, RK 
Mokerc, RK Duplje-Tržič in RK Kronos.   
Ekipa	starejših	dečkov	A	bo	igrala	v	polfi-
nalni	skupini	A,	v	kateri	je	8	ekip. Poleg RK 

Trimo Trebnje še RD Izola, RD Loka, RK 
Krim-Olimpija, RD Slovan, RK Mokerc, 
RK Sviš ter RK Radovljica. Organizator 
finalnega turnirja bo ekipa, ki bo osvojila 1. 
mesto v skupini. 

Starejši	dečki	A	in	B	branijo	naslov	držav-
nih	prvakov,	saj	sta	bili	ekipi	v	pretekli	se-
zoni	nepremagljivi	in	sta	zasluženo	osvojili	
1.	mesto	v	državi.	V	letošnji	sezoni	pa	bo	ta	
uspeh	izredno	težko	ponoviti.

Starejši dečki A in B 
zanesljivo v polfinale

Javni nastopi 
učencev glasbene 
šole
Glasbena šola Trebnje je z nastopi učencev 
in učiteljev v minulem letu obogatila šte-
vilne kulturne prireditve v občinah Trebnje, 
Mirna, Šentrupert in Mokronog-Trebelno. 
Hkrati je bila tudi sama organizator vrste 
koncertov. Tako so se v zadnjih dveh mese-
cih leta 2012 v avli  Centra za izobraževanje 
in kulturo Trebnje zvrstili naslednji koncerti: 
v četrtek, 8. novembra,  koncert učencev vio-
lončela iz glasbenih šol Trebnje in Sevnica, v 
torek, 27. novembra, klavirski recital učencev 
GŠ Franca Šturma Ljubljana, v četrtek, 13. 
decembra, pa še klavirski večer, na katerem 
so se predstavili učenci Glasbene šole Treb-
nje in Glasbene šole Sevnica. Povezovanje 

in sodelovanje z omenjenima glasbenima 
šolama je še posebej žlahtno, saj omogoča iz-
menjavo bogatih izkušenj profesorjev iz raz-
ličnih okolij ter obogatitev glasbenih progra-
mov, obenem pa je tudi izjemna priložnost 
za druženje in sklepanje novih poznanstev 

tudi med učenci.
Svojo bogato kulturno dejavnost v letu 2012 
pa je glasbena šola zaokrožila s prazničnim 
koncertom 21. decembra, na katerem so se 
predstavili številni izvajalci. Tako so nastopi-
li šolski godalni in komorni godalni orkester 
pod vodstvom dirigenta prof. Marka Fabia- 
nija ter otroški pevski zbor pod vodstvom 
zborovodkinje prof. Tatjane Mihelčič Gre-
gorčič. Kot solista sta nastopila saksofonist-
ka Rotija Potrbin in  trobentač Jan Anderlič, 
program pa je povezovala Andreja Udovč.
Seveda pa se s tem dejavno vključevanje 
Glasbene šole Trebnje v kulturno življenje 
znotraj Občine Trebnje in okoliških občin ne 
zaključuje, saj se tako učitelji kot tudi učenci 
že vneto pripravljajo na nove nastope, s kate-
rimi bodo tudi v letu 2013 popestrili kulturni 
utrip našega okolja.

mg
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šport

V decembru 2012 je pričela pod okriljem Turističnega, športnega 
in kulturnega društva Štefan delovati nova desetčlanska nogometna 
ekipa. Večina fantov je doma s področja krajevne skupnosti Štefan ali 
iz okolice Trebnjega. Člani zbrane vrste se v svojem prostem času, ko 
niso na fakulteti ali v službi, aktivno ukvarjajo s športom. Ekipa se 
bo udeleževala tekem v občinski ligi malega nogometa, ki je v naših 
krajih prisotna že kar nekaj časa. Za uspešno delovanje lige je goto-
vo zaslužen dolgoletni vodja g. Bojan Gliha iz Šentlovrenca. Ekipo 
TŠKD Štefan vodi študent Fakultete za gradbeništvo Gregor Kek, ki 
si je ambiciozno zastavil cilj, da bo z njo poizkušal doseči čim bolj-
ši rezultat in narediti vtis na mlajšo generacijo ter tako neposredno 
promovirati to vodilno športno disciplino v svetu. Fantom iz TŠKD 
Štefan želimo veliko športnih uspehov na njihovi poti.

Tekst in slika: Leon Lobe

Pa smo dočakali prvi osvojeni turnir! Za to 
so poskrbeli fantje in dekleta iz selekcije U-9 
pod vodstvom glavnega trenerja g. Gregorja 
Ermana. Veliki dogodek se je zgodil v de-
cembru, in sicer v Ivančni Gorici, kjer je v 
močni konkurenci naša ekipa prišla do fi-
nala in premagala ekipo NK Interblock ter 
osvojila prvi turnir v zgodovini kluba. Pot do 
uspeha je bila trda, saj je bilo potrebno pre-
magati močne ekipe, kot so ekipe NK Črnu-
če, NK Interblock, NK Ivančna Gorica, NK 
Brinje. Da je ekipa na dobri poti, so dokazali 
že teden dni prej, ko so osvojili 3. mesto na 
močnem turnirju NK Rudar Trbovlje. Glede 
na kratek čas delovanja kluba smo vsi člani 
NK Trebnje ponosni in zadovoljni z dose-

ženim rezultatom naše ekipe. Čestitamo vsem udeležencem tega od-
mevnega dogodka.

Tekst in slika: Leon Lobe

Selekcija U-9 NK 
Trebnje osvojila turnir

V letošnji zimski ligi so naše tri selekcije iz 
tedna v teden bolj uspešne. Selekcija U-12 
nas razveseljuje z borbeno in športno igro 

ter dobrimi rezultati. Trenutno je na prvem 
mestu na lestvici svoje skupine v zimski ligi. 
Če bodo igralci tako nadaljevali še naprej, se 

jim obetata vrhunski rezultat in dosežek, saj 
so prehiteli celo letos nepremagljive fante iz 
NK Mirna, s katerimi so remizirali na tekmi 
v Ljubljani. Prav tako pa blestijo tudi fantje 
in dekle iz selekcije U-10, ki uspešno pre-
magujejo sovrstnike, ki imajo v tej športni 
disciplini večletne izkušnje. Tudi selekciji 
U-9 gre dobro kljub zadnjemu porazu, iz ka-
terega pa so se gotovo tudi marsikaj naučili. 
Člani in članice selekcije U-8 se udeležujejo 
turnirjev sosednjih klubov in si tako nabirajo 
novih nogometnih izkušenj. Za lepe uspehe 
in motivacijo igralcev in igralk so v veliki 
meri zaslužni trenerji in starši, ki jih vedno 
podpirajo in spremljajo tako v dobrem kot 
slabem. Takšnega sodelovanja si želimo tudi 
v letu 2013. Športni pozdrav! 

 Tekst: Leon Lobe  
Slika: Damjan Miklič

Uspešen nastop selekcij NK Trebnje v zimski ligi

Nogometna ekipa TŠKD Štefan



AktuAlno

Napovednik prireditev v občini Trebnje za konec januarja in 
februar 2013
Datum	 Ura Prireditev Lokacija
18. 1. 2013 19.00 Koncert ŽePZ Zimzelen Mirna z gosti CIK Trebnje, avla
19. 1. 2013 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje
19. 1. 2013 19.00 Svinčnik Zanj – muzikal o materi Tereziji Kulturni dom Trebnje
21. 1. 2013 13.00–15.00 Zaposlitveni kotiček Knjižnica Pavla Golie Trebnje
21. 1. 2013 17.00 Ura pravljic Knjižnica Pavla Golie Trebnje
21. 1. 2013 19.00 Potopisni večer in predstavitev knjige Popotnik Zvoneta Šeruge Knjižnica Pavla Golie Trebnje
26. 1. 2013 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje
2. 2. 2013 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje
2. 2. 2013 8.30 Zimski pohod Mirna Peč–Vrhtrebnje Železniška postaja Trebnje
2. 2. 2013 9.00–18.00  Seminar mažoretk Športna dvorana PŠ Dol. Nemška vas
2. 2. 2013 19.00 RK Trimo Trebnje : RK Sevnica Športna dvorana OŠ Trebnje
4. 2. 2013 17.00 Ura pravljic Knjižnica Pavla Golie Trebnje
8. 2. 2013 10.00–18.00 Dan odprtih vrat v Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje Galerija likovnih samorastnikov Trebnje
9. 2. 2013 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje
16. 2. 2013 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje
16. 2. 2013 9.00 Valentinov pohod Repče
16. 2. 2013 19.00 RK Trimo Trebnje : RK Gorenje Športna dvorana OŠ Trebnje
18. 2. 2013 17.00 Ura pravljic Knjižnica Pavla Golie Trebnje
20. 2. 2013 19.00 RK Trimo Trebnje : RK Cimos Koper Športna dvorana OŠ Trebnje
23. 2. 2013 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje

Prireditelji si pridržujejo pravico do sprememb.
Za prejemanje podrobnejših informacij o prireditvah v obliki tedenskega Napovednika dogodkov v občini Trebnje pošljite e-sporočilo OB-
VEŠČANJE na tic@trebnje.si ali pokličite na tel. št.: 07 34 81 18 (TIC Trebnje). 

zadnJa stran


