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We Serve

VODA 
NAMESTO 
SLADKORJAPIJTE JO VSAK DAN

LIONS CLUBS 
INTERNATIONAL

TREBNJE

· Nuša Derenda

· Jerica Steklasa

· ansambel Azalea

· Drugi vagon

·  Godalni orkester GŠ Trebnje,  
dirigent Marko Fabiani

·  Otroški pevski zbor GŠ Trebnje, 
zborovodkinja Tatjana Mihelčič Gregorčič

· Petra Krnc Laznik in Luka Bregar

sobota,  

16. marec 

2019,  

ob 18. uri

odarimo   
  koncert

Vabljeni!

Športna dvorana Trebnje

Prostovoljne prispevke obiskovalcev bomo v LK Trebnje namenili 
nadarjenim otrokom za uresničevanje njihovih potencialov.
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Uredništvo Glasila občanov občine Trebnje, Goli-
ev trg 4, 8210 Trebnje
Ustanovitelj in izdajatelj: Občina Trebnje, Goliev 
trg 5, 8210 Trebnje
Odgovorna urednica: Mojca Smolič
Uredniški svet: Mitja Hren, Vanja Jakopin, Ma-
teja Grebenc Kepa, Darinka Krevs, Petra Smo-
lič, Milan Žnidaršič, Franc Brane Praznik, Mojca 
Smolič, Vida Hočevar, Andreja Perc
Lektorica: Silva Kastelic
Grafična realizacija: Simona Pate Popelar
Tisk: Jože Dolinšek, s.p.
Naklada: 4.400 izvodov, ki se razdelijo brezplačno 
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. Prosimo, da posamezni 
prispevki ne obsegajo več kot 1000 znakov s 
presledki in fotografijo v formatu JPG ali po-
dobno. Fotografij neprimerne kakovosti za tisk 
ne bomo objavili, prav tako ne bomo objavili fo-
tografij, pripetih v programu Word zaradi slabe 
resolucije. Prispevki političnih strank in neodvi-
snih list ne smejo presegati 750 znakov s pres-
ledki. Prispevkov, ki ne bodo podpisani s polni-
mi imeni avtorjev, ne bomo objavili. Prosimo, 
da ob prispevku vedno navedete tudi avtorja 
fotografije. Uredništvo si pridržuje pravico, da 
neprimerne in žaljive vsebine ne objavi. 
V Glasilu občanov se brezplačno objavi osmr-
tnica ali zahvala ob smrti pokojnih občank ali 
občanov občine Trebnje v obsegu 800 znakov s 
presledki. Spominskih objav ob obletnicah smrti 
se ne objavlja. Poslanih slik za objavo ne vrača-
mo. V Glasilu občanov se proti plačilu v skladu 

s sprejetim cenikom objavljajo tudi oglasi, ki so 
pripravljeni za tisk, torej oblikovani in v primer-
nih formatih: PDF v kakovosti za tisk in CMYK-for-
matu. Če kakovost ni ustrezna, se objavo oglasa 
zavrne. Naročnik oglasa je dolžan spoštovati av-
torske pravice glede uporabe fotografij in bese-
dila v oglasnih sporočilih. Oglasi niso lektorirani. 

Prispevke lahko pošljete po elektronski pošti na 
naslov: glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com ali 
jih v elektronski obliki (CD, DVD, USB) oddate v 
poštni nabiralnik uredništva na naslovu: Glasilo 
občanov, Goliev trg 4, 8210 Trebnje (prvi vhod 
desno za občinsko stavbo). 
Rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko 
je ponedeljek, 8. 4. 2019, predviden izid je v 
sredo, 17. 4. 2019.
Prispevki, ki jih bomo v uredništvo prejeli po tem 
datumu, bodo uvrščeni v naslednjo številko, če 
bodo še aktualni. št. 14 3/ november 20182
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Uredništvo Glasila občanov občine Trebnje, Goliev 
trg 4, 8210 Trebnje
Ustanovitelj in izdajatelj: Občina Trebnje, Goliev 
trg 5, 8210 Trebnje

Odgovorna urednica: Zdenka Candellari
Uredniški svet: Mateja Grebenc Kepa, Zdenka Can-
dellari, Danica Sila, Vida Hočevar, Mateja Kozlevčar, 
Darinka Krevs, Leon Lobe, Marija Mežnaršič, Franc 
Brane Praznik, Petra Smolič, Andreja Perc
Lektorica: Silva Kastelic
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naslov: glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com ali jih 
v elektronski obliki (CD, DVD, USB) oddate v poštni 
nabiralnik uredništva na naslovu: Glasilo občanov, 
Goliev trg 4, 8210 Trebnje (prvi vhod desno za ob-
činsko stavbo).
Rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko je 
8. 10. 2018, predviden izid pa 17. 10. 2018. Prispev-
ki, ki jih bomo v uredništvo prejeli po tem datumu, 
bodo uvrščeni v naslednjo številko, če bodo še ak-
tualni.

Spoštovane občanke 
in spoštovani občani!Poročilo z 3. redne seje 
Občinskega sveta Občine Trebnje
Župan je sklical 3. redno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje, ki 
je potekala v sredo, 27. februarja 2019, od 16.00 do 18.40 v veliki 
sejni sobi Občine Trebnje.
Na seji je bilo prisotnih 17 članic in članov Občinskega sveta Obči-
ne Trebnje. Na dnevni red je bilo umeščenih 21 točk. 
Občinski svet je potrdil zapisnik 2. redne seje z dne 19. 12. 2018 
in ugotovil, da je prenehal mandat članici Občinskega sveta Ob-
čine Trebnje zaradi nezdružljivosti funkcije članice Občinskega 
sveta Občine Trebnje z delom v občinski upravi Občine Trebnje. 
Prav tako je Občinski svet imenoval odgovorno urednico Glasila 
občanov Občine Trebnje, go. Mojco Smolič, imenoval je člane Ob-
činske volilne komisije ter člane Posebne občinske volilne komisije. 
Imenovani so bili tudi člani Komisije za spremljanje položaja rom-
ske skupnosti in Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.  
Občinski svet je potrdil spremembo Odloka o spremembi Odloka 
o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Mavrica 
Trebnje, potrdil Sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih 
občine Trebnje, ki bodo veljavne od 1. 3. 2019, izdal soglasje k 
cenam socialnovarstvene storitve »pomoč družini na domu« ter 
določil višino subvencije Občine Trebnje. 
Prav tako je potrdil Novelacijo Dokumenta identifikacije investi-
cijskega projekta (DIIP) za »Obnova športnega igrišča OŠ Veliki 
Gaber«, sprejel Sklep o oceni izvajanja občinskega programa var-
nosti Občine Trebnje v letu 2018 ter potrdil predlog za odpis ter-
jatve iz naslova koncesijske pogodbe. 
V nadaljevanju se je Občinski svet seznanil s Sklepom o začasnem 
financiranju Občine Trebnje v obdobju januar – marec 2019 in s 
spremembo tega sklepa, seznanil se je z Letnim poročilom Sku-
pne občinske uprave Mirnska in Temeniška dolina – Medobčinski 
inšpektorat in redarstvo za leto 2018 ter se seznanil z delom Nad-
zornega odbora Občine Trebnje v letu 2018 in s sklepom za izpla-
čilo sredstev iz proračunske rezerve za požar, ki je bil v Trebnjem. 
Vse informacije glede sklica in vsebine sej Občinskega sveta Občine 
Trebnje so na voljo na spletni strani Občine Trebnje http://www.
trebnje.si/, na kateri si lahko ogledate posnetke sej in preberete 
gradiva in zapisnike preteklih sej. 

Občinska uprava 
Oddelek za splošne zadeve

23.

od 8. do 12. aprila 2019

Ponedeljek, 8. 4. 2019, 
ob 19.00

Zaključek bralne značke za odrasle Bralna potepanja
Knjiga in šport 

Osrednji »skriti« gost
Klepet z ekstremnim športnikom Borisom Praznikom 

Neznani odtenki Pavla Golie

Petek, 12. 4. 2019, 
ob 17.00

Zaključek Jurčkovega nahrbtnika in pravljičnih uric
SiTi Teater: Čuk na palici, otroški lutkovni kabaret

Prireditev financira Občina Trebnje

Vstop prost!
S svojo prisotnostjo nas boste počastili in dali dogodku veljavo.

Dogodek bomo fotografirali, fotografije bomo uporabili v namene 
obveščanja oz. promocije knjižnice.
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Na podlagi 13. člena Odloka o priznanjih Občine Trebnje (Uradni list RS, štev. 18/06, 33/09 in 42/12) Komisija za podelitev priznanj Občine Trebnje objavlja

JAVNI POZIV 
ZA VLOŽITEV PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJ 

OBČINE TREBNJE V LETU 2019
PREDMET POZIVA: 
Vložitev pobud oz. predlogov za podelitev priznanj Občine Trebnje v letu 2019.

VRSTA PRIZNANJ:
Častni občan Občine Trebnje 
Plaketa Občine Trebnje
Priznanja Občine Trebnje

VLAGATELJI IN VSEBINA POBUDE ZA PODELITEV PRIZNANJ:
Pobude za podelitev priznanj lahko Komisiji predložijo občani, podjetja, zavodi, organizacije in skupnosti, politične stranke ter 
društva iz območja občine Trebnje. 

Pobuda mora biti pisno utemeljena in mora vsebovati: 
ime in priimek oz. naziv, točen naslov pobudnika,
ime in priimek oz. naziv, točen naslov kandidata za priznanje,
navedbo vrste priznanja, podrobno utemeljitev pobude ter morebitna mnenja organov in organizacij, ki pobudo podpirajo.

IV.  POGOJI ZA PODELITEV PRIZNANJ
Priznanje častni občan Občine Trebnje se podeljuje:
posamezniku, ki je s svojim dolgoletnim delom pomembno prispeval k razvoju družbe, utrjevanju miru, razvoju in dosežkom na 
raznih področjih človekove ustvarjalnosti oz. k ugledu in razvoju občine.

Naziv častnega občana občine Trebnje se lahko podeli tudi inovatorjem, izumiteljem, znanstvenim in drugim delavcem, ki so s svo-
jim dolgoletnim delom prispevali k napredku in razvoju ter ugledu občine. 

Priznanje častni občan Občine Trebnje se podeljuje izjemoma.

Plaketa Občine Trebnje se podeljuje: 
posameznikom za življenjsko delo in izjemne uspehe na posameznih področjih življenja in dela, s katerim so pomembno prispevali k 
razvoju in ugledu občine;
podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter društvom za izredne uspehe in dosežene rezultate, ki so bistveno prispevali k 
razvoju, ugledu in prepoznavnosti občine Trebnje. 

Podeli se lahko največ tri plakete, in sicer dve po prvi alinei in eno po drugi alinei prejšnjega odstavka.

Priznanja Občine Trebnje se podeljuje:
posameznikom, združenjem občanov ali pravnim osebam iz občine Trebnje za enkratne dosežke na katerem koli področju, za posa-
mezne vrhunske dosežke pri delu v občinskem in drugem prostoru. 

Podeli se lahko največ šest priznanj.

V kolikor na javni poziv ne bo prispelo zadostno število predlogov, lahko člani Komisije na sami seji predlagajo kandidate za manjka-
joča priznanja.

V.  ROK ZA ODDAJO POBUDE:
Rok za oddajo pobude je petek, 12. 4. 2019, do 12. ure.
Za pravočasno oddano pobudo se šteje pobuda, ki je na dan 12. 4. 2019 do 12. ure oddana priporočeno na pošti ali osebno v glavni 
pisarni Občine do 12. ure.

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

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

Javni poziv se objavi v Glasilu občanov in na spletni strani Občine Trebnje: www.trebnje.si. ter pošlje krajevnim skupnostim in na 
sedeže političnih strank v Občini Trebnje.

Številka: 094-1/2019-1              Alojzij Kastelic
Datum: 27. 2. 2019        župan
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40 DNI 
BREZ ALKOHOLA
Že štirinajsta akcija 40 dni brez alkohola, ki jo tudi v 
letošnjem letu v času od 6. marca do 20. aprila 2019 
pripravlja Javna agencija RS za varnost prometa skupaj s 
Slovensko Karitas in Zavodom Med.Over:Net, tokrat pod 
sloganom »Za odgovoren odnos«, opozarja na širšo pro-
blematiko alkohola v družbi, posledično tudi v prometu. 
Vsakršno pitje alkoholnih pijač v prometu je smrtno ne-
varno. V preteklem letu je bila kar tretjina vseh nesreč s 
smrtnim izidom posledica pitja. Tudi Občina Trebnje se v 
sklopu »Leta prometne varnosti« pridružuje eni od bolj 
odmevnih akcij nevladnih organizacij, ki s svojo kontinu-
iteto, jasnostjo sporočila in nagovorom velikega števila 
državljanov zaseda prepoznavno mesto v slovenskem pro-
storu. Alkohol namreč zaznamuje življenja premnogih dr-
žavljanov, državljank, otrok, mladine in vsak korak, ki ga 
kot družba naredimo v smeri ozaveščanja ter spreminja-
nja odnosa do uživanja alkohola, je korak v pravi smeri. 
Letošnji ambasador akcije je Igor E. Bergant, ljubitelj špor-
ta in televizijski voditelj.
S svojim ravnanjem naj bo vsakdo izmed nas zgled odgo-
vornega obnašanja v družbi in na ta način poskrbi za svojo 
varnost in varnost ostalih udeležencev v prometu.
Vozimo pametno!
Vir: Javna agencija RS za varnost prometa                          

Občinska uprava Občine Trebnje
Oddelek za okolje,prostor in infrastrukturo

UPORABI 
VARNOSTNI PAS!
Uporaba varnostnega pasu je pri nas za-
konska obveza vseh voznikov in potnikov 
med vožnjo v motornih vozilih na vsaki vo-
žnji. Dosledna uporaba varnostnega pasu 
bi lahko v povprečju vsako leto rešila življe-
nje kar 10 udeležencem v prometu. Zgolj 7 
km/h je največja hitrost trka, pri kateri bi 
se lahko obdržali na sedežu s pomočjo rok 

in nog. Zato je uporaba varnostnega pasu 
nujen sestavni del varne vožnje, ki doka-
zano rešuje življenja. Na podlagi raziskav 
dejavnikov, ki vplivajo na varnost cestnega 
prometa v Republiki Sloveniji, se na zad-
njih sedežih pripne 78,1 % odraslih potni-
kov. Dovolj zgovoren podatek v prid pripe-
njanja med vožnjo je ta, da znaša naletna 
teža 80 kg težkega voznika pri 90 km/h kar 
6 ton. Iz statističnih podatkov je razvidno, 
da je v prometnih nesrečah leta 2018 za-
radi neuporabe varnostnega pasu umrlo 9 
voznikov in 6 potnikov. 
Upoštevajte 5 kratkih pravil:
med vožnjo morate biti pripeti v vseh vo-
zilih (tudi v avtobusih, tovornih vozilih, 
kombijih …);
kot voznik ali potnik se pripnite na vseh 
sedežih v vozilu – na sprednjih in zadnjih;
pripnite se na vseh vožnjah, tudi najkraj-
ših;
predvsem poskrbite za pripetost otrok v 
vozilu, biti morajo zavarovani v ustreznih 
otroških varnostnih sedežih;
varnostni pas se mora prilegati telesu in 
ne sme biti zavit ali ohlapen.

Vozimo pametno!
Vir: Javna agencija RS za varnost prometa

Občinska uprava Občine Trebnje   
Oddelek za okolje, prostor in infrastruk-

turo
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Center za izobraževanje in kulturo Trebnje, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje kot vodilni partner LAS Suhe krajine, Temenice in Krke, Kidričeva ulica 2, 8210 
Trebnje objavlja

1. J A V N I  P O Z I V 

za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS STIK
 v letu 2019 

Namen javnega poziva:

Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije 
lokalnega razvoja na območjih LAS STIK v letu 2019 in sofinanciranje njihovih stroškov.

Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okvi-
ru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. 
Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evro-
pskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. 

Razpoložljiva sredstva za 
sofinanciranje:

Višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša do največ 417.100 evrov. 

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov znaša 85 %.

Objava in rok za vložitev 
predlogov operacij za sofi-
nanciranje:

Javni poziv je objavljen 4. 3. 2019 in je odprt do vključno 13. 5. 2019.  

Predloge operacij z vlogo na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov LAS STIK, 
CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO TREBNJE, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje do vključno 13. 
5. 2019  ali osebno dostaviti v tajništvo vodilnega partnerja na naslovu CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE IN 
KULTURO TREBNJE, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje do 13. 5. 2019 do 13. ure.

Obdobje upravičenosti 
stroškov

Upravičeni stroški za izvedbo operaciji sofinanciranih iz EKSRP so stroški, nastali po izdaji odločbe, s ka-
tero Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja odobri izvajanje predlagane operacije.

V skladu s tretjim odstavkom 59. člena Uredbe CLLD je datum začetka upravičenosti stroškov storitev 
zunanjih izvajalcev iz petega odstavka 28. člena Uredbe CLLD 1. januar 2014.

Informacije o javnem pozivu:

Po elektronski pošti: las-stik@ciktrebnje.si

Po telefonu: 07 / 34 82 103 med ponedeljkom in četrtkom med 9. in 15. uro ter v petek med 9. in 13. uro.

Zadnja vprašanja bodo možna do 10. 5. 2019 do 13. ure.  

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani LAS STIK: www.las-stik.si.
V mesecu marcu vabljeni na delavnice za predstavitev javnega poziva:

Datum Ura Lokacija

sreda, 13. 3. 2019 15.00 Trebnje, CIK Trebnje, II. nadstropje, učilnica 3, Kidričeva ulica 2

ponedeljek, 18. 3. 2019 15.00 Dolenjske Toplice, Kulturno-kongresni center Dolenjske Toplice, II. nadstropje, 
sejna soba  

sreda, 20. 3. 2019 15.00 Žužemberk, sejna soba Občine Žužemberk, Grajski trg 26

ponedeljek, 25. 3. 2019 17.00 Ivančna Gorica, sejna soba Občine Ivančna Gorica, Sokolska 5

                                 CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO TREBNJE

Vodilni partner LAS STIK  07 / 34 82 103, las-stik@ciktrebnje.si        

Iščemo žensko za 24-urno pomoč starejšima 
zakoncema. Pomoč potrebujemo od ponedeljka 
do ponedeljka, in sicer vsak drugi teden. En teden 
ste torej prosti, en teden delate. Pomoč zajema 
pospravljanje, kuhanje in pomoč pri vsakodnevnih 
opravilih, pomoč pri osebni higieni. Pomoč 
potrebujemo v okolici Trebnjega. Za vse dodatne 
informacije prosim pokličite 051 241 701.
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Celo otroštvo in v obdobju naj-
stništva je tiho želela postati 
učiteljica. Po pedagoški akade-
miji se je zaposlila v takratnem 
Novolesovem TOZD TAP, dana-
šnjem Akripolu, kjer je ostala 
dobrih 15 let. Preizkusila je 
vse faze dela, od proizvodnje 
do dela v računovodstvu. Leta 
1998  je začela delo na JSKD v 
Trebnjem. 
» V letu 1996 je bil ustanovljen 
Sklad RS za kulturne dejavno-
sti. V tistem trenutku, ko se je 
na tedanji kulturni skupnosti 
upokojil še danes vsestranski 
kulturnik Stane Peček, je kul-
turno ladjo nekaj let volonter-
sko reševal tedanji profesor 
na Glasbeni šoli Trebnje Igor 
Teršar, ki je uspešno utrdil pot 
ustanovitvi 8. območne iz-
postave v slovenskem prosto-
ru. Prijavila sem se na razpis in 
s 1. julijem 1998 začela delo na 
izpostavi v istih prostorih, kot 
izpostava deluje še danes že 
21. leto. 
Ker sem že od leta 1986 opra-
vljala tajniška dela na Gasilski 
zvezi Trebnje, mi je bilo delo 
na kulturnem področju bistve-
no lažje, saj sem delo in ljudi 
preko gasilcev že dobro spo-
znala. Zgodba med gasilci in 
kulturniki se je vse skozi lepo 
prepletala. Oboji so prepros-
ti, dobri ljudje s posluhom za 
prostovoljno delo. Tako sem 
bila vseskozi vpeta v obe po-
dročji. Energijo sem črpala iz 
petja, ki me spremlja še danes. 
V osnovni šoli sta me navdu-
šila gospa Slavka Kukman in 
Ivo Matoš, pri njem sem po-
zneje pela tudi v mešanem 
Trimovem zboru, pred tem še 
v dekliškem zboru prof. Tatja-
ne Mihelčič Gregorčič, nato v 
Komornem zboru, v mešanem 
pevskem zboru v Velikem Gab-
ru pod vodstvom Fani Anžlovar 
in še vedno pojem že vrsto let 
pod taktirko imenitnega zboro-
vodje Staneta Pečka v ženskem 

zboru Zimzelen na Mirni.  
Vsa ta leta so me obkrožali čudo-
viti ljudje, od katerih sem črpala 
pozitivno energijo. 20 let tako 
raznolikega dela na trebanjski 
izpostavi se je tako naglo obrni-
lo, da skoraj verjeti ne morem. 
Moram priznati, da se je obseg 
dela na eni in na drugi strani 
povečeval in dnevi so bili vedno 
prekratki, zato je velikokrat trpe-
lo gasilsko delo. Večkrat sem ga 
morala opravljati pozno v noč ali 
v zgodnje jutro ali pokoristiti šte-
vilne dneve dopusta.
Delo na JSKD se je spremeni-
lo in povečalo s prehodom iz 
enovite občine v tri občine in 
v letu 2011 še v četrto obči-
no. Iz kulturnega pogleda mi 
je bolj ustrezala ena občina, 
ker smo bili kot velika kultur-
na družina. A čez leta dobrega 
sodelovanja z župani, strokov-
nimi delavkami in zaposlenimi 
na posameznih občinah smo 
se navadili tudi te prakse. Ob 
uspešnih dogovorih in ob ub-
ranem sodelovanju je nastalo 
več obsežnih in lepih projektov 
za posamezne kraje in občane. 
Ampak če ne bi bilo na izposta-
vi take podpore s strani občin 
in pridnih skupin na terenu ter 
izjemno dobrega sodelovanja 
s CIK-om, Glasbeno šolo Treb-
nje, s člani Sveta izpostave, 
bi bilo vse bistveno drugače. 
Mag. Igor Teršar je bil vrsto 
let moj dirigent. Najprej v Ko-
mornem zboru, potem pa več 
mandatov kot dober direktor 
na Javnem skladu RS za kultur-
ne dejavnosti.
Še posebno lepo sodelovanje 
sem imela z mojim nekdanjim 
profesorjem in razrednikom 
na Pedagoški akademiji, gos-
podom Jožetom Zupanom, in 
prvim predsednikom Sveta OI 
Danielom Metelkom ter aktu-
alno prednico Sveta OI Petro 
Krnc Laznik, častnim občanom 
Občine Trebnje g. Cirilom Pun-
gartnikom in mnogo drugimi. 

Zelo veliko dela in projektov 
je bilo opravljenega tudi s po-
močjo študentov, šol, ravna-
teljev in zaposlenih na šolah. 
Ogromno lepih pevskih revij, 
gledaliških in lutkovnih pred-
stav in drugih prireditev smo 
izpeljali skupaj. Ogromno lepih 
prepletov od ljudi do dogod-
kov, ki imajo posebno mesto.

Premik iz kulture v Gasilsko zve-
zo je velik. Zakaj po vseh teh le-
tih?
Meni je to prineslo le zmanjša-
nje obsega dela, ker sem poleg 
službe opravljala še tajniška 
dela na GZ Trebnje, ki me je 
»snubila« že od leta 2016. 
Ko so stekli vsi dogovori z žu-
pani občin in administrativni 
postopki o možni zaposlitvi, 
sem se ob koncu lanskega apri-
la poleg 17 kandidatov prijavi-
la tudi jaz. Komisija je prispele 
prijave pregledala in 9. maja 
2018 sem bila obveščena o iz-
boru in s tem je povezan moj 
zaključek dela na področju kul-
ture. S prvim septembrom je 
bil moj prvi uradni delovni dan 
na GZ Trebnje.
Delo, za katero sem bila iz-
brana, z velikim veseljem in 
zadovoljstvom tudi opravljam. 
Hkrati želim, da ga čim bolje 
opravim in s tem pomagam 
našim prizadevnim gasilkam in 
gasilcem na območju Temeni-
ške in Mirnske doline ter orga-
nom in komisijam, ki delujejo 
pri Gasilski zvezi Trebnje. 

Spoštujem in cenim delo naše 
velike gasilske družine. Še ved-
no imam željo in tudi prilož-
nosti za srečanja s kulturniki, 
s posamezniki in skupinami, s 
katerimi je bilo prav tako pri-
jetno delati, ustvarjati, izvajati 
različne dogodke in projekte. 
Rada obiskujem prireditve. 
Zdaj jih še bolj doživeto sprem-
ljam, saj sem le v vlogi obisko-
valca, poslušalca in globoko 
spoštujem in cenim vsako delo 
in prispevek ustvarjalcev ljubi-
teljske kulture. 
Letošnja proslava ob sloven-
skem kulturnem prazniku, ki 
je potekala v KD Trebnje, mi 
bo ostala še v posebno lepem 
spominu. Izbran program, ob 
katerem sem neizmerno uži-
vala, hkrati pa tudi pozornost 
in zahvala, ki sem ju bila de-
ležna na prireditvi z izročitvijo 
neprecenljivo lepega darila 
– vse to me bo spremljalo do 
konca mojega življenja. 
Hvala za številna lepa in bogata 
doživetja, sodelovanja, medse-
bojno pomoč in čudovite prep-
lete, poznanstva v Temeniški in 
Mirnski dolini. Hvala vsem in 
vsakemu posebej, s katerimi 
sem lahko delila lepo, ki ostaja 
in naj nas spremlja tudi v bo-
doče. 
V srcu tako za vedno ostaja 
prostor za kulturo, večji del pa 
je odslej na strani prostovolj-
nih gasilcev.«

Mojca Smolič

»20 let raznolikega dela na trebanjski izpostavi se je 
tako naglo obrnilo, da skoraj verjeti ne morem.«
Mojca Femec 
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9. februarja so članice Klekl-
jarske skupine Žnurce (sekcija 
KD Trebnje) v Baragovi galeriji 
izvedle prvo brezplačno med-
generacijsko klekljarsko delav-
nico, drugo pa 7. marca ob od-
prtju razstave Glina, Baraga in 
čipka v DSO Trebnje (več o raz-
stavi boste izvedeli v prihodnji 
številki Glasila občanov). Odziv 
na delavnice je bil presenetljiv, 
saj se je na tri ure trajajočih 
delavnicah gnetlo ljudi vseh 
starosti, ki so se želeli preizku-
siti v umetnosti in spretnosti 
klekljanja. S tem smo že s pr-
vima dvema delavnicama do-
segli zastavljena cilja, in sicer 
omogočati aktivno preživljanje 
prostega časa in povezovanje 
generacij, ki ju zasledujemo s 
projektom Eno je potrebno – 
Baraga in čipka kot niti sode-
lovanja. 

Prve delavnice se je udeležilo 
veliko mlajših, na drugi pa je 

bila medgeneracijska nota še 
bolj v ospredju, saj se je le-te 
poleg mlajše in srednje gene-
racije udeležilo tudi veliko šte-
vilo starejših iz DSO Trebnje. 

Z delavnicami želimo ude-
ležencem poleg vidika pros-
točasne in družabne dejavnos-
ti predstaviti tudi podjetniške 
priložnosti, ki jih ponujata 
klekljanje in čipka.  

Če smo vas prepričali, potem 
ste vljudno vabljeni na nasled-
njo, tretjo brezplačno medge-
neracijsko klekljarsko delav-
nico, ki bo potekala v Domu 
starejših občanov Trebnje v 
četrtek, 14. marca 2019, med 
15. in 18. uro. 

*Dogodek in delavnice bomo 
fotografirali, nekaj fotograf-
skega materiala bomo upora-
bili za namene obveščanja in 
promocije projekta Baraga in 
čipka kot niti sodelovanja. 

Oddelek za splošne zadeve
Občina Trebnje

fotografije: Katja Kresal

Brezplačne medgeneracijske klekljarske delavnice BA-ČI presegajo 
pričakovanja, odprli tudi razstavo Glina, Baraga in čipka 

Pred 60. leti se je v Temeniški in Mirnski 
dolini na lokaciji Kidričeva ulica 2 pričelo 
organizirano izobraževanje odraslih. V 60. 
letih delovanja našega centra je pri nas 
pridobilo izobrazbo, nova znanja, kompe-
tence, stkalo prijateljstva in poznanstva 
veliko število oseb iz naše doline.
V jubilejnem letu tako za vas pripravlja-
mo niz dogodkov, s katerimi vam bomo 
predstavili naše delo in dosežke preteklih 
60 let. Tako bomo v mesecu maju pripra-
vili predstavitev naših tečajev in prosto-

časnih aktivnosti. V mesecu septembru 
bomo predstavili naše evropske aktivnosti 
na dogodku Zakaj se potepamo po Evro-
pi? Sodelovanje v evropskih projektih ima 
za naš center in lokalno okolje dodano 
vrednost, saj v vsakem projektu razvijamo 
nove produkte, ki jih uporabljamo tudi v 
naših izobraževalnih programih. Vse od 
ustanovite dalje poudarjamo tudi sodelo-
vanje z lokalnim okoljem in podjetji iz na-
šega okolja. Dobro sodelovanje bomo tako 
predstavili v mesecu novembru. Zaključek 

našega praznovanja pa bo 3. decembra na 
Ta veseli dan kulture. Na zaključni priredi-
tvi bomo predstavili zbornik o 60-letnem 
delovanju CIK Trebnje.
Skozi celo leto bomo iskali tudi sošolce, ki 
so se izobraževali pri nas v kampanji »Sva 
skupaj gulila šolske klopi?«. Ste bili tudi vi 
del našega izobraževanja? Imate zanimive 
anekdote ali slikovno gradivo? Delite ga z 
nami, morda pa najdete soseda, ki je sedal 
na vaši desni na izpitu.

Tanja Vrčkovnik, CIK Trebnje

Center za izobraževanje in kulturo praznuje 60 let 
organiziranega izobraževanja odraslih
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S pisateljem 
Tadejem Golobom 
Vsako leto ob kulturnem prazniku v Knji-
žnici Pavla Golie Trebnje gostimo odlične-
ga literarnega gosta. 11. 2. 2018 je bil naš 
gost alpinist, kolumnist, kresnikov nagra-
jenec in avtor lani največkrat izposojene 
knjige v slovenskih splošnih knjižnicah (če 
seveda odštejemo knjige, ki so obvezno 
čtivo v šolah) Tadej Golob. Povedal nam 
je veliko o svojem novinarskem delu, alpi-
nizmu in pisanju; o tem, kako so nastajale 
biografije – o Petru Vilfanu, Zoranu Predi-
nu, Alenki Bratušek, Petru Čeferinu, Gora-
nu Dragiču, Mileni Zupančič. Pogovarjali 
smo se o njegovih kriminalkah − Jezero 
(po njej nastaja slovenska nadaljevanka), 
Leninov park in tisti novi, ki jo trenutno 
piše. Tadej je na zanimiv in humoren način 

povedal veliko o sebi. Zagotovo je Tadej 
Golob eden izmed slovenskih pisateljev, o 
katerem bomo še slišali in čigar dela bomo 
še brali. Ko bo izdal kaj novega, pa ga za-
gotovo spet povabimo v knjižnico Trebnje.

Vrtičkanje z Metko

V knjižnici v Velikem Gabru nas je obiskala 
znanka s TV-ekranov Metka Ternjak Gom-
boc, ki s hčerko Tino vodi oddajo o vrtič-
kanju na POP TV. Predstavila nam je svojo 
knjigo o vrtičkanju. Poleg splošnih nasve-
tov v zvezi z bojem proti škodljivcem na 
vrtu se je posvetila predvsem nasvetom za 
sajenje nam dokaj neznanih rastlin, ki so 
bolj odporne proti škodljivcem, kot je Ma-
labar špinača, inkovska kumara Achocha 
in sirek. Odziv obiskovalcev je bil zelo 
spodbuden in želimo si, da bi gospo Met-
ko lahko še večkrat gostili, da bi bili deležni 
njenih dragocenih izkušenj in nasvetov.

Stres, kuga 
sodobnega časa
4. 2. 2019 je bila naša gostja v knjižnici 
Trebnje Maja Megla, avtorica knjige Stres, 
kuga sodobnega časa. Govorila je o stre-
sorjih (tistih, ki si jih povzročamo sami in 
takšnih, ki nastajajo zaradi naših odnosov 
v družbi in zaradi njenih vrednot), o mož-
ganih  in njihovi povezanosti s črevesjem, 
o serotoninski dieti (za hujšanje in zoper 
depresijo), o raznovrstnih oblikah samo-
pomoči (prehrana, diete, zelišča in pre-
hranski dodatki) ter preizkušenih tehnikah 
za fizično in psihično regeneracijo. Stres 
je zagotovo kuga sodobnega časa, knjiga 
Maje Megla in predavanje, kot je bilo to, 
pa sta lahko samo dragocen prispevek k 
izboljšanju sodobnega življenja.
V marcu si lahko v knjižnici Trebnje ogle-
date razstavo izdelkov izpod rok Elzane 
Odjoski. Elzana je po rodu Makedonka, 
sedaj pa živi v Trebnjem. Umetnost je za-
njo nekaj posebnega, ustvarja pa v različ-
nih tehnikah in za vse priložnosti. Delček 
njene umetnosti smo razstavili v knjižnici. 
Vabljeni!

Petra Podkrižnik
Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Računalniški tečaji na CIK Trebnje
Vabimo vas, da se nam pridružite na brezplačnih računalniških tečajih na CIK Trebnje. Tečaji se pričnejo v marcu, 
zato pohitite s prijavami. Ponujamo:

- Začetni tečaj računalništva (uporaba računalnika, pametnega telefona, interneta, e-pošte, spletnih aplikacij 
…),

- Word (oblikovanje besedil),
- Excel (delo s tabelami, obdelovanje podatkov …).

Prijavijo se lahko vsi (razen osebe s statusom dijaka, študenta in upokojenca), prednost pa imajo starejši od 45 let. 
Za prijavo pokličite na 07 34 82 103 ali pišite na vesna.gorenc-kulovec@ciktrebnje.si. Vsi tečaji so brezplačni, ker po-
tekajo v projektu Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018−2022 in so sofinancirani s strani Evropskega 
socialnega sklada in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. 

V kolikor še oklevate pri tem, ali bi se nam pridružili, vam lahko pomagamo v našem svetovalnem središču. Svetovanje 
za zaposlene je brezplačno, saj vse aktivnosti sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost 
in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Več informacij dobite v svetovalnem središču na našem 
centru ali po telefonu 07 34 82 108.

Vesna Gorenc Kulovec in Kristina Jerič, CIK Trebnje
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»Prijatlji« so se letos zbrali v 
Trebnjem

Osrednja medobčinska prireditev ob slovenskem kultur-
nem prazniku, ki so ji v dolinah rek Temenica in Mirna dali 
naslov Prijatlji, kroži med štirimi občinami. Letos se je usta-
vila v Trebnjem, slavnostna govornica je bila pisateljica in 
predavateljica Petra Škarja, ki ima svoje korenine v Hrasto-
vici pri Mokronogu.

V imenu županov občin Trebnje, Mokronog-Trebelno, 
Mirna in Šentrupert, ki so tudi sofinancirale prireditev, je 
zbrane nagovoril trebanjski podžupan dr. Jože Korbar, ki je 
nagovor zaključil z zahvalo Mojci Femec, ki je 20 let delala 
na trebanjski izpostavi Javnega sklada Republike Slovenije 
za kulturne dejavnosti in s svojimi nasveti, pomočjo in or-
ganizacijo prireditev odločilno soustvarjala kulturni utrip 
v vseh štirih občinah. Pri tem se mu je pridružil tudi član 
Sveta JSKD OI Trebnje, ki iz ljubezni do materinščine že šest 
desetletij spodbuja in podpira kulturni utrip v dolini in šir-
še, častni občan Občine Šentrupert, profesor Jože Zupan. 

79 skupin vseh starostnih obdobij in z različnih področij 
kulturnih dejavnosti je v preteklem letu pripravilo raznoli-
ke kulturne prireditve, ki so navduševale obiskovalce. Slo-
vesnost ob kulturnem prazniku pa so soustvarjali Občinski 
pihalni orkester Trebnje pod vodstvom Primoža Kravcarja, 

Trebanjske mažorete, učitelji Glasbene šole Trebnje, učen-
ci Podružnične osnovne šole Trebelno, Luka Bregar, Ragle, 
Oktet Lipa Trebnje in tenorist Diego Barrios Ross ter sce-
naristka in povezovalka programa Petra Krnc Laznik. Obi-
skovalci so si po prireditvi ogledali tudi razstavo v Baragovi 
galeriji z naslovom Baragovo življenje vpeto v čipke. 

Kot je bil večplasten največji med slovenskimi pesniki, dr. 
France Prešeren, tako so tudi na letošnji prireditvi preplet-
li otroško razigranost, spomin, zahvalo, klasično melodijo, 
ljudsko pesem in izpovedno sodobno pesem, nežne ženske 
in odločne moške glasove ter tako prikazali vso raznolikost 
kulturnega ustvarjanja v vseh štirih občinah.

 JSKD OI Trebnje 
Foto: Alenka Stražišar Lamovšek
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LEKSIM jezikovni tečaji

LEKSIM, Petra Novak s.p. 
Obrtniška ulica 22, 
Trebnje (bivša Africa).

Rednipopusti zaupokojence,študente inbrezposelne.

OBNOVITE IN NADGRADITE SVOJE
ZNANJE ANGLEŠČINE S TEČAJI PRI NAS.

Tečaji 
konverzacije

Angleščina za 
začetnike

Angleščina za 
potovanja

Poslovna 
angleščina

Specializirane 
delavnice - 
strokovni jezik

Individ. tečaji, 
tečaji v parih in v 
majhnih skupinah

Akcija v marcu in aprilu
 za vpis do 15. 4. vam nudimo AKCIJSKE Pakete:

začetna angleščina, 30/60 ur - 180/330 €*

tečaj konverzacije, 30 ur - 172 €*

kratki tečaji za popotnike, 20 ur - 120 €*

* Akcijske cene paketov veljajo pri min. št. udeležencev: 4. Akcije in 
popusti (za upokojence, študente, brezposelne) se ne seštevajo.

031 54 68 55
leksim.izobrazevanje@gmail.com
fb.me/leksim.jezikovni.tecaji

Podjetje s skoraj 30-letno prisotnostjo na svetovnih trgih 

zaposli v Mačjem Dolu pri Trebnje

•	3 operaterje – nastavljavce  na CNC obdelovalnih strojih (ž/m)
strojni ali lesarski tehnik, elektrotehnik ali mehatronik z nekaj delov-
nimi izkušnjami 
•	2 programerja na CNC obdelovalnih strojih – 

vodji izmene
inženir strojništva ali mehatronike, poznavanje programiranja So-
lidworks, Solidcam, z nekaj delovnimi izkušnjami (v primeru obvla-
dovanja dela lahko srednja izobrazba) 

Delo je dvoizmensko.  

Nudimo:
•	 Urejeno delovno okolje, stroji so popolnoma novi.
•	 Rastoče podjetje spada med najboljše v Sloveniji, tudi zmagova-

lec najboljši zaposlovalec Zlata nit.
•	 Možnost izobraževanja in pridobivanje novih veščin.
•	 Stimulativne dohodke v povezavi s storilnostjo.
•	 Kar obljubimo, tudi izpolnimo. 

Prijave z dokazili sprejemamo na e-naslov: 
tu-val@siol.net do zasedbe delovnih mest.

TU-VAL d. o. o., 
Breznikova ulica 26, 
1230 Domžale
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DOLENJSKE DOBROTE IN PROJEKT 
»PLAYING EVER AFTER«
V sklopu tedna mobilnosti mednarodnih partnerjev »Playing ever after«, ki je 
v mesecu januarju potekal v Vrtcu Mavrica Trebnje, smo želeli udeležencem 
iz treh evropskih držav prikazati odlično kulinarično in gastronomsko tradicijo 
naše domovine – tradicijo, ki temelji na ohranjanju in oživljanju starih okusov 
živil, katerih pridelava je plod lokalnih ponudnikov ter težnje po ekoloških, ka-
kovostnih živilih domače pridelave. S tem namenom smo jih popeljali na celo-
večerno kulinarično okušanje dolenjske hrane v trgovino Dobrot Dolenjske. Z 
degustacijo različnih tradicionalnih jedi, pekovskega peciva in namazov (doma-
če klobase v testu, ješprenjeve juhe, prosene kaše s slivami, različnih kruhov, 
potic …) so lahko udeleženci spoznali raznoliko vsakdanjo kot tudi praznično 
hrano naše pokrajine. Naučili smo jih kuhanja prave domače slivove marme-
lade in cvička ter jih popeljali v svet domačih čajev, zeliščnih napitkov ter slo-
venskega medu. Najlepše se zahvaljujemo zaposlenim v Dobrotah Dolenjske za 
pripravo in vodenje izjemno bogate ter prijetne kulinarične izkušnje, ki je vse 
udeležence popeljala v čudoviti svet slovenskih okusov in Slovenijo prikazala 
kot deželo z izjemno bogato in odlično gastronomijo.

Ariadna Agnič Reščič

Orglice tudi v Trebnjem
V Mirnski in Temeniški dolini se je zadnjo soboto februarja odvi-
jal jubilejni, že 20. Mednarodni festival ustnih harmonik (AH), TE 
ORGLICE, ki je letos ljubiteljem glasbe postregel s kar petimi kon-
certi: štirimi popoldanskimi v Trebnjem, na Mirni, na Rakovniku 
in v Krmelju. Dogajanje pa so tradicionalno sklenili v Mokronogu 
z večernim gala koncertom, na katerem je med drugim na orglice 
zaigrala tudi evropska komisarka Violeta Bulc.
Več kot 80 orgličarjev se je zbralo na jubilejnem festivalu. Na kon-
certu, ki se je odvijal v trebanjski dvorani STIK, pa so se obisko-
valcem predstavili: Sorške face in Sorški orgličarji, Zvuci zavičaj iz 
Zadra, Mundharmonika trio Klagenfurt, Poljanski orgličarji, Marjan 
Urbanija in Robert Ivačič. Orgličarjem, ki so sodelovali na jubilej-
nem festivalu, se je v Trebnjem zahvalil domači župan Alojzij Kaste-
lic, rdečo nit dogodka pa je spletla Kristina Gregorčič.
Celodnevno druženje orgličarjev je organiziral Javni sklad RS za 

kulturne dejavnosti, Območna izpostava Trebnje s pomočjo občin 
Trebnje in Mokronog-Trebelno ter številnih prijateljev glasbe.

JSKD OI Trebnje 
Foto: Alenka Stražišar Lamovšek

V okviru Večgeneracijskega centra Dolenjske in Bele krajine 
MARELA je na CIK-u razgibano preživelo februarske počitnice 
skoraj 50 osnovnošolcev iz trebanjske občine in iz okoliških. V 
dopoldanskih 3-urnih delavnicah so se učili plesnih korakov, 
spoznavali eksotične živali, »športali«, ustvarjali izdelke in se 
glasbeno izražali. Delavnice so bile za otroke brezplačne, saj 
aktivnosti sofinancirata Evropska unija in MDDSZ. Najbolj je 
med otroki završalo med torkovo delavnico spoznavanja ekso-
tičnih živali, ko so lahko pobožali vse od ščurka, agame, goža, 
dihurja, gekona, činčile do ptičjega pajka ter si za vrat nadeli 
dvometrskega burmanskega pitona. Mešanico strahu in nav-
dušenja sta z obiskom delavnice zaokrožila tudi akrobata Filip 
in Blaž, F&B Acrobatics.
 Zaradi velikega povpraševanja bomo delavnice ponovili. 
Spremljajte nas na https://ciktrebnje.si/projekti/vgc-marela/. 
Vabljeni, da se nam pridružite tudi na ostalih aktivnostih VGC 
Marela.

 

Počitniške delavnice VGC Marela
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Trebanjski planinci na Komni
V lepem sončnem nedeljskem jutru smo pri slapu Savice pričeli 
naš vzpon na Komno. Že po nekaj metrih sta nas na poti pričakala 
led in sneg, tako da so nam male dereze prišle še kako prav. Lepo 
speljana stara vojaška oskrbovalna pot, imenovana tudi »mu-
latjera«, nam ni povzročala težav, tako da je čas med klepetom 
kar hitro mineval in po dveh urah in pol smo prišli do Doma na 
Komni. Od Doma, ki leži na nadmorski višini 1520 m, je lep pog-
led na Bohinjsko jezero in Vogel. Vzeli smo si čas za topel čaj in 

malico. S terase je bil lep pogled na pravo zimsko pravljico, ki jo 
tako pogrešamo v dolini. Zasnežene gore okoli nas so se bleščale 
v soncu in kar vabile k fotografiranju in iskanju lepih posnetkov. 
Bili smo očarani nad razgledi po gorah in planinah Triglavskega 
nacionalnega parka. Pot smo nadaljevali še do bližnjega Doma 
pod Bogatinom in od tam pričeli s povratkom v dolino.
Preživeli smo lep dan v visokogorski idili in spoznavali, kako lepe 
so naše gore tudi pozimi.
Vabljeni, da se nam pridružite že na naslednji turi in skupaj z nami  
spoznavate lepote Slovenje.

     Marjan Pajk

V četrtek, 14. februarja 2019, na valentinovo, je v kulturni dvorani 
TVD Partizan na Mirni potekala športna prireditev Športnik leta 
za leto 2018 v organizaciji Športne zveze občin Trebnje in Mirna. 
Med prireditvijo so za dobro voljo poskrbeli znana pevka Nuša 
Derenda, kvartet Strmole iz Trebnjega, glasbeniki iz Glasbene 
šole Trebnje ter ostali nastopajoči.
Strokovna komisija Športne zveze občin Trebnje in Mirna je 
za športnika leta 2018 razglasila rokometaša Marka Kotarja 
iz Trebnjega, ki je v preteklem letu na evropskem mladinskem  
rokometnem prvenstvu s slovensko reprezentanco osvojil 
naziv evropskih mladinskih prvakov. Za športnico leta 2018 
je prvič razglasila Mio Jarc iz Trebnjega, ki je v preteklem letu 
na svetovnem prvenstvu v borilnem športu – kixboksingu – 
osvojila naslov svetovne podprvakinje. Najboljša športna ekipa 
2018 ponovno prihaja iz Badmintonskega kluba Mirna, ki je v 
preteklem letu osvojila 2. mesto na državni ravni. 
Letošnje priznanje za izjemne športne dosežke sta prejela 
badmintonist Gašper Krivec in Vrtec Mavrica Trebnje, v imenu 
katerega je visoko športno priznanje prevzela ravnateljica Vlasta 
Starc. 
Športno priznanje za dolgoletno delo v športu so prejeli  Darc 

Erdeljc za področje petanke, Dušan Jarc v kegljanju in Veljko 
Kolenc za uspešno delo na področju nogometa in smučarskih 
skokih.
Podeljeno je bilo tudi jubilejno priznanje za 35-letno uspešno 
delovanje, in sicer Rokometnemu klubu Trimo Trebnje in za 20 
let uspešnega delovanja Moto klubu Team Fortuna Trebnje. 
Priznanje za mladega športnika leta 2018 sta prejela mladi 
perspektivni golfist Leon Vidic in uspešen badmintonist Vid 
Koščak. Za najboljšo mlado športno ekipo 2018 je bila razglašena 
Nogometna ekipa starejših deklic iz Osnovne šole Trebnje, ki je 
v preteklem letu osvojila ekipni naslov osnovnošolskih državnih 
podprvakinj.
Športne znake 2018 so letos prejeli: igralca badmintona Mitja 
Šemrov in Nik Zupančič, atlet Matevž Šuštaršič, igralka petanke 
Iris Vencelj in rokometašica Maja Vojnovič. 
Priznanje športni delavec leta 2018 je prejel nogometni trener 
Franci Jurečič iz Nogometnega kluba Bartog Trebnje. 
Poleg vseh športnih priznanj je bilo letos zopet atraktivno 
priznanje Športnik leta po izboru navijačev, ki ga je prejel 
perspektivni badmintonist Nik Zupančič iz Trebnjega.
Športni pozdrav!

Leon Lobe, sekretar Športne zveze občin Trebnje in Mirna
Foto: Samo Kobal

Športnik leta občin Trebnje in Mirna za leto 2018
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Razširjena seja GRD z 
vodstvom GZS
Gasilska regija Dolenjska (GRD) je v torek, 26. februarja 2019, 
ob 18. uri v dvorani PGD Mokronog gostila sejo Regijskega sve-
ta in Poveljstva Gasilske regije Dolenjska z vodstvom Gasilske 
zveze Slovenije (GZS). 
GRD je ena od 17 regij Gasilske zveze Slovenije, ki združuje 86 
prostovoljnih gasilskih društev v treh gasilskih zvezah: Novo mes-
to, Šentjernej in Trebnje. 
Od lanskega leta v novem mandatu Regijskemu svetu Gasilske 
regije Dolenjska (GRD) predseduje predsednik Janez Bregant, 
predsednik Gasilske zveze Trebnje. Lanskega maja sta bila na 
Kongresu Gasilske zveze Slovenije izvoljena za nov petletni man-
dat na čelu naše krovne organizacije predsednik Janko Cerkvenik 
in poveljnik Franci Petek, ki se udeležujeta tudi srečanj na re-
gijskih ravneh, saj je dobra komunikacija s terenom še kako po-
membna za uspešno delovanje krovne organizacije.
Na srečanje je bil povabljen tudi župan občine gostiteljice Anton 
Maver, ki je v kratkem predstavil občino, njene dosežke, izposta-
vil in pohvalil delo petih gasilskih društev ter izpostavil izjemno 
lepo sodelovanje med gasilci in občino ter zvezo. Spoštovanje do 
gasilcev je potrdil tudi s prijazno gesto dobrega gostitelja za vse 
udeležence torkovega posveta.  
Gosta sta najprej na kratko spregovorila o namenu in poteku teh 
srečanj in o aktualnostih, ki potekajo na nivoju GZS, nato pa sta 
se osredotočila na vprašanja, ki so jima jih že pred sejo poslali iz 
Regijskega sveta in Poveljstva GRD.  
Vsekakor je bila razširjena seja priložnost za izmenjavo informa-
cij o delu, rezultatih in poglobljenih razmišljanjih o nadaljnjem 
uspešnem sodelovanju, o izzivih, ki čakajo tako vodstvo na vseh 
nivojih kakor celotno članstvo 150-letne gasilske tradicije. Ob tej 
priložnosti je tovariš Cerkvenik opozoril tudi na tri velike gasil-
ske jubileje v letošnjem letu: 150 let gasilstva na Slovenskem, 50 
let delovanja Slovenskega gasilskega muzeja dr. Branka Božiča v 
Metliki in 70-letnica  ustanovitve Gasilske zveze Slovenije. Jubi-
leji bodo obeleženi 7. in 8. septembra 2019 v Metliki. 

Gasilska zveza Trebnje

Galerijska paleta
Februar smo slovesno zaključili z otvoritvijo nove začasne razsta-
ve Ambrož Testen, umetniško samozavedanje poznega obdobja. 
Razstavo je odprl župan Občine Mirna Dušan Skerbiš, za glasbeni 
program, ki ga je izvedel prof. David Kocijan, pa je poskrbela Glas-
bena šola Trebnje. Razstava je posvečena 35. obletnici avtorjeve 
smrti in predstavlja v galeriji na likovnem področju svežino in iz-
raze, ki jih do sedaj v GLST še nismo zasledili. Margarita Šimat, 
avtorica razstave, je poudarila, da se je Testen v poznem obdobju 
ustvarjanja osvobodil vseh okov in na dan je prišla ekspresivnost 
in poduhovljenost. Ivan Gavran, predstojnik frančiškanskega sa-
mostana na Rabu, kjer je Testen doživel svoje najbolj plodno ob-
dobje ustvarjanja, pa je zaključil, da je bil le-ta najbolj srečen, ko 
je lahko svoja dela podaril in s tem razveselil ljudi. Na dogodku so 
se nam pridružili tudi predstavniki Veleposlaništva Republike Slo-
venije v Zagrebu in Veleposlaništva Republike Hrvaške v Republiki 
Sloveniji, župan Občine Mokronog-Trebelno, direktorica HMNU 
iz Zagreba ter številni drugi.
Razstava bo na ogled vse do 5. maja 2019 in je ena redkih predsta-

vitev del v Sloveniji.
11.  aprila 2019 se lahko ob 18. uri udeležite vodenega ogleda 
razstave. 

Špela Sila 
Foto: Alenka Stražišar Lamovšek

Ali je toplotna črpalka 
učinkovita izbira za 
ogrevanje energetsko 
sanirane hiše?
Naslednja delavnica v okviru operacije in.OVE.in.URE bo pote-
kala pod naslovom Ali je toplotna črpalka učinkovita izbira za 
ogrevanje energetsko sanirane hiše? V uvodu bomo predsta-
vili celovito energetsko sanacijo tipične hiše, nato bomo nekaj 
pozornosti namenili toplotnim črpalkam, (voda-voda, zrak-vo-
da, bivalentno obratovanje), prikazali bomo, koliko električne 
energije potrebuje tipična toplotna črpalka ter kakšni so okvir-
ni stroški za energijo, če uporabimo toplotno črpalko in kakšni 
so, če uporabimo ekstra lahko kurilno olje. 
Če želite dobiti odgovore na vprašanja, povezana z vašo more-
bitno prihodnjo investicijo, vas vabimo, da se nam pridružite 

28. marca 2019 ob 17.00 
v sejni sobi Občine Žužemberk na Grajskem trgu 33 

ali 
11. aprila 2019 ob 17.00 

v sejni sobi I. v prvem nadstropju 
Kulturno kongresnega centra Dolenjske Toplice, 

Sokolski trg 4.

Franc Fritz Murgelj, Ecetera d.o.o.
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1. marec – DAN 
CIVILNE ZAŠČITE
Osrednja vsakoletna prireditev v počasti-
tev dneva civilne zaščite že tradicionalno 
poteka na Brdu pri Kranju. 
Za dolenjsko in belokranjsko regijo je to-
vrstna prireditev s podelitvijo priznanj Ci-
vilne zaščite letos potekala v Črnomlju v 
tamkajšnjem kulturnem domu v ponede-
ljek, 4. marca, popoldan. 
Na prireditvi, ki so jo obogatili mladi 
folklorniki OŠ Mirana Jarca in kvartet sa-
ksofonov Glasbene šole Črnomelj, vodil 
pa Jaka Bilkerbach, vodja kulturnega pro-
grama na črnomaljski območni izposta-
vi JSKD, je navzoče uvodoma pozdravil 
župan občine gostiteljice Andrej Kavšek, 
slavnostni govornik je bil Janez Petrovič, 
vodja Izobraževalnega centra za zaščito in 
reševanje Ig. 
Na prireditvi sta nato poveljnik štaba CZ za 
Dolenjsko Klemen Gorše in Janez Petrovič 

posameznikom in organizacijam, ki deluje-
jo v sistemu varstva pred naravnimi in dru-
gimi nesrečami, podelila priznanja Civilne 
zaščite. Iz Temeniške in Mirnske doline sta 
bila odlikovana z 
BRONASTIM ZNAKOM CZ  Janez UHAN, 
poveljnik GZ Trebnje, in Pavel ŽELEZNIK, 
PGD Mokronog, za  požrtvovalno in us-
pešno opravljanje nalog zaščite, reševa-
nja in pomoči.
S SREBRNIM ZNAKOM CIVILNE ZAŠČI-
TE dr. Elizabeta ŽLAJPAH iz Zdravstvene-

ga doma Trebnje za dolgoletno delo na 
področju zdravstvene oskrbe, usposa-
bljanja krajanov s temeljnimi postopki 
oživljanja in pomoči reševalnim enotam 
ob najrazličnejših nesrečah.
ZLATI ZNAK CIVILNE ZAŠČITE je prejelo 
PGD ŠENTRUPERT ob letošnji 120. oble-
tnici delovanja društva. 

Vsem ISKRENE ČESTITKE za dolgoletno 
vestno in požrtvovalno delo na področju 

zaščite, reševanja in pomoči.    
 Gasilska zveza TREBNJE

KVIZ GASILSKE MLADINE GZ 
TREBNJE
Na pustno soboto, 2. marca 2019,  je v  športni dvorani Osnov-
ne šole Trebnje potekalo  tekmovanje v kvizu gasilske mladine v 
organizaciji Mladinske komisije Gasilske zveze Trebnje (MK GZT) 
in soorganizaciji s PGD Trebnje za 83 ekip pionirjev, mladincev in 
gasilcev pripravnikov iz 21 društev od 28 društev naše zveze. 
83 ekip posameznih kategorij je znanje pokazalo v obliki reše-
vanja testa, in sicer iz naslednjih področij: drži – ne drži,  poišči 
besede, prva pomoč in požarna preventiva, spretnosti, štafetno 
izvajanje vaj in vezanje vozlov. Od 37 ekip pionirjev so prva tri 
mesta zasedli tekmovalci PGD Občine 1, PGD Občine 2, PGD Sveti 
Križ 2. V kategoriji mladincev je tekmovalo 34 ekip. Najboljše tri 

ekipe so bile PGD Občine 2, PGD Štatenberk in PGD Občine 1. 
Med 12 ekipami gasilcev pripravnikov so se na prva tri mesta 
uvrstili: PGD Občine, PGD Veliki Gaber 2 in PGD Veliki Gaber 1. 
Vse ekipe so prejele priznanje za sodelovanje, prve tri uvrščene 
ekipe vsake kategorije pa tudi pokal in medalje. 
S spustom tekmovalne zastave zmagovalne ekipe gasilcev pri-
pravnikov PGD Občine se je tekmovanje v kvizu za tekoče leto 
izteklo. Komisijo čaka novembra letos še organizacija kviza za leto 
2020, saj bo MK GZT prihodnje leto v soorganizaciji z Gasilsko 
zvezo Slovenije v marcu gostila Državno tekmovanje v kvizu gasil-
ske mladine 2020. Tudi iz tega razloga je bilo sobotno tekmova-
nje velika generalka za državni dogodek ob letu osorej. 
        
    Gasilska zveza TREBNJE

GOSTOVANJE ERASMUS+ 
PARTNERJEV V VRTCU 
MAVRICA TREBNJE
V sklopu dvoletnega Erasmus+ projekta, ki temelji na usvajanju 
angleškega jezika preko igre in uporabi spontane angleščine 
med igro, smo v času od 21. do 25. januarja gostili v našem vrt-
cu teden mobilnosti vzgojiteljev iz Finske, Nizozemske in  Por-
tugalske. Gostom smo predstavili naš vrtec in naš sistem dela. 
Šolski sistem in način poučevanja angleščine v šoli pa so prijazno 
predstavili v OŠ Trebnje. Strokovni delavci smo v času srečanja 
napisali priprave iz vseh področjih, evalvirali dosedanje delo in 
se pogovorili o zaključku projekta. V sklopu srečanja smo zaigrali 
predstavo Mihova rojstnodnevna zabava za naše otroke na temo 
zadnje slikanice. Goste smo popeljali na ogled centra Ljubljane, 

v Piran in v Postojnsko jamo. Pripravili smo jim družabno večer-
jo v Dolenjskih dobrotah in uradno večerjo v gostišču na Loki v 
Novem mestu. Celoten teden je pustil pozitiven vtis na nas vseh.

  koordinatorica projekta Nina Bevec Jevnikar s strokovnimi 
sodelavci 

foto: Tanja Fius
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ROD SIVIH JELŠ
Taborniki rodu Sivih jelš Trebnje smo se v mesecu marcu odpravili na zimova-
nje v Cerknico. Ves čas nas je spremljalo sončno vreme, tako da smo si poleg 
izvajanja taborniških dejavnosti uspeli ogledati tudi veliko naravnih zname-
nitosti. Povzpeli smo se na goro Slivnico, raziskali Veliki naravni most v Rako-
vem Škocjanu in Cerkniško jezero. Večere smo si krajšali z zabavnimi skeči na 
temo cirkusa, kjer smo na koncu odkrili, da smo boljši taborniki kot cirkusan-
tje. Glavno večerno dogajanje je bil taborniški krst, pri katerem je moral vsak 
udeleženec opraviti taborniške naloge, da je lahko postal tabornik. Tokrat smo 
imeli kar 6 krščencev, ki so vsi uspešno prestali krst.
Letošnji sponzor zimovanja je bil Spar Trebnje, ki se mu zahvaljujemo za po-
moč pri izvedbi akcije.

Lara Redek Žnidaršič, 
zimovodja

Foto: Špela Grmovšek

USPOSABLJANJE ZA 
STROKOVNE DELAVCE 
IN MENTORJE V 
ZAPORIH
Na CIK-u smo v mesecu januarju in februarju 
2019 izvedli usposabljanje za strokovne delavce 
in mentorje za delo z zaporniki v procesu vseži-
vljenjskega učenja, ki je potekalo znotraj projek-
ta FAIR (Fighting against inmate‘s radicalisation). 
Programa se je udeležilo preko 25 udeležencev iz 
celotne Slovenije, s čimer se je potrdila potreba 
po tovrstnih izobraževanjih. 
Na dvodnevnem usposabljanju smo obravnavali 
različne vidike dela z zaporniki na področju vse-
življenjskega učenja. Predelali smo zakonske in 
normativne podlage, ki urejajo aktivnosti v zapo-
rih in obravnavali posebnosti, ki zadevajo zapor-
nike. Obravnavali smo tudi proces izobraževanja 
zapornikov kot del njihovega vseživljenjskega 
učenja in rehabilitacije. Teorijo smo okrepili s 
primeri in izkušnjami dela v zaporih. Udeleženci 
so si z usposabljanjem okrepili svoje znanje in 
zmožnosti za bolj učinkovito vsakodnevno delo z 
zaporniki. 

Vesna Gorenc Kulovec

ZBOR MK GZT 
Po opravljenih zborih mladinskih komisij v PGD trebanjske gasil-
ske zveze so v petek, 1. marca, izvedli še zbor mladinske komisije 
GZ  Trebnje, ki je potekal v večnamenski dvorani Krajevne skup-
nosti Veliki Gaber. Gostitelji iz PGD Veliki Gaber so za popestritev 
zbora, ki se ga je udeležilo 41 delegatov (od 52) iz 21 PGD, kar 
je 79 % udeležba, pripravili tudi kulturni program, v katerem sta 
sodelovala mlada harmonikarja, in sicer domačina, pevka in ki-
tarist ter članice Ženskega pevskega zbora KUD dr. Petra Držaja 
Veliki Gaber pod vodstvom Fani Anžlovar (v tem času so imele 
ravno pevsko vajo eno nadstropje nižje). Uvodoma je vse pozdra-
vil poveljnik društva gostitelja Peter Nose, ki je pohvalil delovanje 
mladine in izpostavil pomen njenega delovanja, saj so mladi izje-
mnega pomena za obstoj društva.
Predsednica MK GZT Andreja Zupančič je v poročilu izpostavila 
večje izvedene projekte, med drugim taborjenje, ki se ga je v pre-
teklem letu v kampu Veli Joža v Savudriji udeležilo 99 otrok iz 19 
društev naše zveze. Spremljalo jih je 15 mentorjev v prvi skupini 
in 14 v drugi in skupaj z vodjo taborjenja Andrejo Zupančič so 
imeli odgovorno nalogo. 
Tudi za letošnje leto si je MK GZT zadala kar smele načrte od 
tekmovanj na nivoju zveze in regije, posvetov, pohoda gasilske 
mladine in taborjenja, ki je za številne mlade tako prijetna izku-

šnja kot izziv, kjer poleg splošnih vsebin pridobivajo tudi gasilska 
znanja in veščine. 
Za opravljeno delo MK GZT se je navzočim v imenu prisotnega 
poveljnika Janeza Uhana in Zveze zahvalil tudi predsednik GZ 
Trebnje Janez Bregant.  
Predsednica Andreja je zbor mladih sklenila z zahvalo vsem, ki 
se trudijo v društvih in se odzivajo na aktivnosti komisije. Samo 
obojestransko dobro sodelovanje namreč lahko obrodi tako dob-
re sadove ali še boljše. 
        
 Gasilska zveza TREBNJE
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KS Knežja vas
Svet KS Knežja vas je konec leta 2018 začel štiriletni mandat. V 
sedemčlanski Svet KS smo bili izvoljeni Alojz Špec, Anita Barle, 
Uroš Primc, Joži Čeh, Tone Glavan, Nejc Trlep in Damjan Smo-
lič. Na ustanovni seji je bil za predsednika izvoljen Alojz Špec, za 
podpredsednika Uroš Primc in za tajnico Anita Barle. Na drugi seji 
smo si razdelili delo po področjih in izdelali plan dela za mandat-
no obdobje 2019–2022 ter plan dela za leto 2019. KS Knežja vas 
bo v mandatnem obdobju, ki je pred nami, največ sredstev na-
menila za investicije v krajevne ceste in vzdrževanje le-teh. Tako 
nameravamo preplastiti ceste proti vasi Luža in v njej ter v krajih: 
Krušni Vrh, Dolenje in Gorenje selce, Gorenje Kamenje. Izvajali 
bomo letno in zimsko vzdrževanje kategoriziranih javnih poti. V 
teku je zamenjava podzemnih hidrantov z nadzemnimi po vseh 
vaseh v KS Knežja vas in dobava hidrantnih omaric s pripadajočo 
opremo. Načrtujemo, da bomo dela zaključili v letu 2019. Obe-
nem načrtujemo postavitev oglasnih tabel, organizirali in spod-
bujali bomo obnovo kulturnih, verskih spomenikov po vaseh. Če 
si kdo od krajanov še ni ogledal predstavitve vasi s fotografijami v 
Vaškem središču Dolenje selce, je dobrodošel. 
KS že tradicionalno organizira različne prireditve v KS in s temi 
prireditvami bomo nadaljevali tudi v letu 2019. V februarju smo 
že imeli obiske ptujskih kurentov, v marcu organiziramo priredi-
tev ob dnevu žena, dnevu mučenikov in ob materinskem dnevu. 
V aprilu je tradicionalna čistilna akcija, v maju košnja Jurjevega 
vrta na Jurjevi domačiji, v juniju prireditev Dan KS v Rupi, nadalje-
vali bomo z obiski starejših krajanov v naši KS, sodelovali s KORK 
in pri prireditvi Obisk Dedka Mraza ... V Vaškem središču Dolenje 
selce nudimo društvom in krajanom možnost uporabe prostorov, 
prav tako uporabo igrišč pri Vaškem središču in Rupi. Organizira-
mo rekreacijo za krajane. KS je upravitelj Jurjeve domačije, njen 

skrbnik pa je domačin Uroš Primc. V letu 2018 smo imeli okoli 
1000 obiskov tako šol kot društev iz cele Slovenije. Če bodo po-
govori o načinu upravljanja z lastnico domačije – Občino Trebnje 
– uspešni, načrtujemo povečati obisk in razširiti ponudbo še na 
ostale znamenitosti v KS, kot so rojstna hiša škofa Barage, cerkev 
v Selcih in v Knežji vasi ... Vse krajane vabim, da sodelujejo pri 
akcijah, na prireditvah in s koristnim predlogi, kako še izboljšati 
življenje v naši KS.

Alojz Špec

KS DOLENJA NEMŠKA VAS
Krajevna skupnost je tista celica lokalne samouprave, ki je najbliž-
je ljudem. Svetniki krajevne skupnosti Dolenja Nemška vas smo si 
zadali vizijo, da skupaj s krajani skrbimo za razvoj kraja, za kvalite-
tne bivalne pogoje na našem območju in za dobre medsosedske 

odnose. Znotraj svetniške skupine vlada pozitivno vzdušje, spo-
štovanje drugačnega mnenja in visok nivo integritete ter etičnih 
načel. 
Krajevna skupnost Dolenja Nemška vas je v okviru letnega prora-
čuna cca 128.000,00 evrov v zadnjem obdobju izvedla naslednje 
večje projekte: nakup igral pri podružnični šoli Dolenja Nemška 
vas, urejanje avtobusnih postajališč, posodabljanje hidrantnih 
omrežij in sofinanciranje investicij gasilskih društev.
Tudi za prihodnje štiriletno obdobje smo si zadali smele načrte. 
Nadaljevali bomo s projektom postavitve avtobusnih postajališč 
in s projektom posodabljana hidrantih omrežij. Športni park pri 
podružnični šoli bomo opremili s klopicami in smetnjaki. Osveži-
ti nameravamo tudi izgled mrliške vežice. Največ sredstev bomo 
namenili za zimsko-letno vzdrževanje cest. Aktivno se bomo 
vključili v izvajanje občinskega projekta ureditve pločnika in ka-
nalizacije na Ponikvah in v Jezeru. Prisluhnili bomo predlogom 
občanov, ki jih le-ti lahko pošljejo na naslov krajevne skupnosti, 
oddajo v nabiralnik na gasilskem domu Ponikve ali sporočijo na 
elektronski naslov    ksdolenjanemskavas@gmail.com.
Zavedamo se, da je potreb veliko. Svetniki bomo zavzeto pristopi-
li k nalogam, ki nam bodo zaupane. Vseskozi  se bomo trudili, da 
bomo zadovoljili potrebe naših krajanov znotraj svojih možnosti. 
Kvalitetno življenje in delo v KS sta seveda možna samo z vključe-
vanjem vseh krajanov. Samo z združenimi močmi bomo dosegali 
zastavljene cilje in se veselili naših skupnih uspehov.

Vera Rozman                       Predsednik KS Dolenja Nemška vas  
     Miha Sever
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90 LET MARTINA HOSTNIKA
V soboto, 16. 2. 2019, je svoj osebni jubilej – 90 let – praznoval MARTIN 
HOSTNIK iz Goljeka pri Trebnjem, ki trenutno biva v Domu starejših 
občanov na Taboru v Ljubljani.  

Ob tej priložnosti smo ga obiskali dan po praznovanju na nje-
govem domu v Goljeku, kamor ga je pripeljal njegov sin. Za 
njega skrbita sin Tine in hčerka Majda. Ob tem častitem 
jubileju smo ga obiskali člani Društva upokojencev 
Velika Loka in mu izročili skromno darilo ter mu 
voščili ob njegovem prazniku. Martin je ve-
sele narave. Kljub svojim letom je še dokaj 
samostojen in dobrega spomina.

             
  Marjan ROZMAN

Rožice iz ličkanja
Galerija likovnih samorastnikov Trebnje je bila tudi prvo marčevsko so-
boto v znamenju ustvarjalnosti. V okviru projekta Sobotno galerijsko do-
poldne so tokrat udeleženci pod mentorstvom domačinke Silve Mežnar 
ustavljali rožice iz ličkanja. Marčevsko delavnico je zaznamovala tudi no-
vost, saj je bila le-ta medgeneracijsko zasnovana. Namenjena namreč ni 
bila le najmlajšim, temveč vsem ustvarjanja željnim. 
Sobotne galerijske dopoldneve, ki jih pripravlja trebanjska izpostava Jav-
nega sklada za kulturne dejavnosti (JSKD) v sodelovanju z Zvezo kultur-
nih društev Trebnje, Galerijo likovnih samorastnikov Trebnje in CIK-om 
Trebnje, bodo sklenili aprila, ko bodo udeleženci pod budnim očesom 
Nine Kolar izdelovali še velikonočna okrasna jajčka z različnimi tehnikami. 
Ustvarjalci se bodo nato v trebanjski galeriji ponovno zbrali jeseni, ko se 
bo začela nova sezona ustvarjalnih delavnic.

 JSKD OI Trebnje

V letošnjem februarju mineva 31 let, odkar sem prevzela vodenje KORK Dobrnič in sem ga letos januarja oddala v sposobne roke moje 
naslednice Marjane Kužnik.
V vseh teh letih sem poleg vseh drugih obveznosti obiskala veliko krajanov KS Dobrnič ob njihovih jubilejih (80, 90 in 100 let) in ker 
sem poznala njihove življenjske zgodbe, sem marsikomu napisala voščilo kar v rimah.  Veseli so bili teh »življenjepisov.« Tokrat pa sem 
ga spesnila za našo Rozi, ki je v začetku februarja slavila 90 let.

Voščilo za Rozi
Že več kot 60 let je minilo,
odkar si se primožila v našo vas.
Ob tem se mi je ena misel utrnila:
»Kako hitro, prehitro mineva čas.«

V številni družini Kekovih si se rodila,
mogočna domača hiša še zmeraj stoji.
Tam si veselja, sreče veliko užila,
sestrska, bratska ljubezen še vedno živi.

Dozorela si v dekle, prišla je snubitev,
France te je želel popeljati na svoj dom.
Vem, da je bila težka življenjska odločitev,
prišla pa si vendar pod svetega Jurija zvon.

Včasih prijetno, včasih težko so tekla ti leta,
Rodila si sina in hčerkici dve.
Skrbela si zanje, jih srčno ljubila,
Vso srečo tega sveta bi rada za nje.

Je bil boleč udarec, ko si ovdovela,
Žalost in samota sta te težili.
Da si vse to lažje prebolela,
Vsi sosedje in prijatelji smo te tolažili.

Sedaj praznuješ s svojimi otroki in vnuki,
pravnučki ti že podajajo roko.
Bodi vesela in Bogu hvaležna za vse,
Kar ti usojeno bo.

90 let je lepo okroglo število,
v njih si nabrala izkušenj in znanja.
Še za naprej ti želim zdravja in sreče obilo,
Ob 100-letnici pa se še jaz udeležim praznovanja.

Francka Kužnik Štrukljeva 
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Osebni praznik gospe 
Terezije Skube

V sredo, 13. 2. 2019, je pra-
znovala častitljivih 90 let go-
spa Terezija Skube, rojena Kek 
iz Železnega, po domače Jan-
kočeva mama. Ob tej prilož-
nosti smo jo obiskali predstav-
nika KS Dobrnič Jože in Brigita 
ter predsednica KORK Dobrnič 
Marjana Kužnik in ji voščili.
Gospa Terezija se je rodila v 
kmečki družini na Pljuski pri Rajtlečevih. Povedala je, da je 
bila tista zima leta 1929, ko je bila rojena, zelo huda in mrzla, 
saj so od mraza poginili prašiči v hlevih. Poročila se je leta 
1956 s Francetom Skubetom in se priženila v Železno. V za-
konu so se jima rodili trije otroci Frenk, Ani in Rezi, ki so nas 
tudi toplo sprejeli. Obiskuje jo kar 8 vnukov in 11 pravnukov. 
Gospa je vedno dobre volje, rada bere in se pogovarja s so-
sedami. Ob tej priložnosti se zahvaljujem snahi Ivanki, ki nas 
je toplo sprejela in pogostila. 
Mami Tereziji iz srca iskreno čestitamo in ji želimo, da bo 
zdrava in da bo še naprej gledala svoje pravnuke, kako raste-
jo in se skupaj z njo veselijo.

Brigita Murn

Vaš trgovec v Trebnjem
AVTO CENTER VOVK d.o.o.
Podjetniška ulica 7, SI-8210 Trebnje

   www.avto-vovk.si

*V prihranek je vključen redni popust višini 1000 €, ki velja za vse verzije modela Clio, razen za Clio omejene serije Limited. Ob nakupu avtomobila prejmete popust ob menjavi staro za novo v višini 400 €; v primeru nakupa avtomobila 
prek Renault Financiranja pa prejmete še dodatni popust v višini 600 €. **Renault Financiranje ni pogoj za pridobitev bona v vrednosti 200 € za nakup dodatne opreme. ***Ob nakupu avtomobila prek Renault Financiranja prejmete 
brezplačno obvezno in osnovno kasko zavarovanje za 1. leto. 2. leto obvezno zavarovanje avtomobila prek Renault Financiranja. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. 

Poraba pri mešanem ciklu 4,8–6,3 l/100 km. Emisije CO2 125–143 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6c. Emisija NOx: 0,0168–0,0373 g/km. Emisija trdnih delcev: 
0,00017–0,00129 g/km. Število delcev (x1011): 0,05–0,91. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novemu standardu meritev WLTP. Ogljikov dioksid (CO2) je 
najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti 
zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

Renault CLIO

Brezplačno obvezno in osnovno  
kasko zavarovanje za 1. leto***

Prihranek do  

2.000 €*

200 € za nakup
dodatne opreme**

Za praznično vzdušje bodo poskrbele:  
 Gledališka skupina Kresničke  Šola klasičnega 
baleta Trebnje  Mažoretna skupina Mašnice  

 Vokalna skupina Soreline  Glasbena šola Trebnje

Lepo vabljeni! 
Vstopnine ni.

Materinski dan  
za vso družino

Nedelja,  
24. 3. 2019, 
ob 17. uri v 
Kulturnem  

domu  
Trebnje

KS TREBNJE
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POTOVANJE V TREBNJE

PUSTOVANJE NA VELIKI LOKI
Na pustno nedeljo je na Veliki Loki rajalo mlado in staro. Dogodku primerno 
okrašen prostor za kulturnim domom so zavzele pikapolonice, čarovnice, 
gusarji, starke, klovni, princese, vampirji in še bi lahko naštevali. Z nasto-
pom so nas razveselile tudi mažorete. Slavnostni nagovor je imel direktor 
nove pošte AKOL, ki bo imela od meseca maja dalje poslovni prostor v le-
seni ropotarnici poleg gasilskega doma. Zgodnje popoldne se je kopalo v 
toplem spomladanskem soncu in maškare niso imele z odganjanjem zime 
prav nobenega dela. Sladkale so se z brezplačnimi krofi in jabolčnim sokom, 
plesale kavbojski ples in rajale. Žejne niso bile niti večje maškare, za katere 
so poskrbeli domači gasilci. Izbrali smo najlepšo odraslo masko in jo obda-
rili z dobrotami ter naj velikološki krof. Najboljša otroška družinska maska 
pa bo za nagrado obiskala živali na Ranču Aladin.
Za maškare, ki so se želele popeljati z bogato okrašeno odprto kočijo, je 
poskrbel prijazni kočijaž Marjan z Ranča Kastro Velika Loka.
KUD Ivan Cankar iz Velike Loke je letos organiziral pustno rajanje prvič po 
mnogih desetletjih. Glede na odziv udeležencev tudi ne zadnjič.
Maškare, vidimo se naslednje leto! 

Zvonka Gabrijel, KUD Ivan Cankar Velika Loka 

V Trebnjem so sklenili tretjo sezono projekta Sobotni STIKino, 
ki ga trebanjska izpostava Javnega sklada za kulturne dejavno-
sti (JSKD) snuje v sodelovanju z Zvezo kulturnih društev Trebnje, 
finančno pa ga omogoča Občina Trebnje. V okviru tokratne se-
zone, ki se je odvijala od novembra lani do februarja letos, so 
si najmlajši lahko ogledali štiri sinhronizirane animirane filme za 
otroke: Dvigni sidro, Pat & Mat znova v akciji, Čarobna zima v 
Mumindolu in Roki gre v ring. 
Tradicionalno so se projekcije odvijale vsako drugo soboto v me-
secu v trebanjski dvorani STIK. Tretja sezona projekta Sobotni 
STIKino je prinesla tudi novost – nagradno igro z darili za obisko-
valce. Z dobro prakso bodo prireditelji nadaljevali tudi v jeseni, 
ko se bo začela nova sezona filmskih projekcij za najmlajše. 

 JSKD OI Trebnje

Tretja sezona STIKina pod streho

Romskim otrokom odhod z avtobusom v 
Trebnje in v Vrtec Mavrico zelo veliko po-
meni. Za njih je to drugačen dan, kot so ga 
navajeni v naselju Vejar. Zelo radi se peljejo 
z avtobusom in skozi okno opazujejo okoli-
co. Otroci se na avtobusu privežejo z varno-
stnim pasom in ob poslušanju radia veselo 
prepevajo. V Trebnjem velikokrat obiščemo 
Vrtec Mavrico. Tu obiščemo senzorično in 
naravoslovno sobo, glasbeni kotiček, se 
razgibamo v telovadnici in na igrišču ter se 
družimo z otroki, ki niso iz naselja. Otroci se 
tudi radi sprehodijo skozi mesto in opazuje-
jo promet ter ljudi. Vedno znova imajo neš-
teto vprašanj. Na tak način otroci spoznajo 
drugačno okolje, navade, nenavadne igrače 
in ljudi.  

Urška Pene
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DU13 osvojila turnir v 
Ajdovščini
V soboto, 9. 2. 2019, je v Dobravljah pri Ajdovščini potekal nogo-
metni turnir, na katerem je nastopilo več dekliških ekip iz Slove-
nije. Na turnirju so tako nastopile dve ekipi NK Bartog Trebnje in 
ekipe Gažon, Primorje, Cerklje, Trbovlje, Bilje idr. Naša dekleta so 
do konca turnirja ostala kot edina neporažena ekipa. Naša Sara je 
bila izbrana za igralko turnirja, vratarka Lunja pa je prejela samo 
en gol, in sicer v finalu proti Cerkljam. Čestitke ekipi in trenerje-
ma Janezu ter Tomažu za odličen uspeh. 
Športni pozdrav!
Rezultati: 1. mesto: NK Bartog Trebnje, 2. mesto: ŽNK Cerklje, 3. 
mesto: ŽNK Gažon, 4. mesto: ŽNK Trbovlje

Leon Lobe, vodja nogometne šole

PRIPRAVLJENI NA SEZONO 
GOLFA 2019 IN NOVOSTI NA 
IGRIŠČU GOLFA BLATO

Člani kluba se aktivno pripravljamo na letošnjo sezono. V mesecu 
marcu bomo na igrišču golfa vsa udarjališča zamenjali z umetno 
travo in sanirali dve zelenici. S to izboljšavo bo igrišče postalo bolj 
kvalitetno za igranje. Letos klub organizira 6 turnirjev, večina tur-
nirjev bo medklubskih. Trije turnirji bodo pich in putt. Konec maja 
bo 11. turnir Pokal Občine Trebnje na igrišču Otočec.  Organizirali 
bomo tečaje za odrasle. Cena tečaja je enaka kot v preteklih letih,  
in sicer 99 evrov. Tečaj in vadba bosta potekala pod vodstvom 
Golfy šole z učiteljem Omerjem Demirovičem.
Organiziran bo dan odprtih vrat in 17. turnir  Iz trebanjskega koša 
na igrišču Blato. Za organizirane skupine bo možno po dogovoru 
prikazati osnove igranja golfa in organizirati družabna srečanja. 
V mesecu avgustu bo organiziran tedenski Golf kamp, za otroke 
bo ob četrtkih redna tedenska vadba z vaditeljem in profesio-
nalnim učiteljem. Za člane bo vadba po dogovoru. Cene vadbe 
in igre golfa so enake lanskim. Člani kluba si bomo prizadevali s 
posameznimi promocijami pridobiti nove člane. Program se bo 
med sezono dopolnjeval glede na potrebe članov, otrok in ostalih 
udeležencev.
Ob zaključku sezone bo organiziran dvodnevni turnir na igrišču 
Amon − Olimje  za otroke in člane.

Tone Zaletel  

Turistično društvo Trebnje na 
sejmu turizma Alpe−Adria
Vsako leto je konec januarja na Gospodarskem razstavišču sejem 
turizma Alpe–Adria. Tokratna tema je bil kamping in karavaning. 
Trebanjski turisti smo ponovno predstavljali našo občino med 30. 
1. in 2. 2. Obiskovalce sejma najbolj zanimajo pohodne in kole-
sarske poti ter turistične kmetije, česar pa v trebanjski občini ne 
primanjkuje. Vse večji poudarek je na aktivnem in zdravem načinu 
življenja. Ker pa smo tokrat želeli na sejmu našo občino predstaviti 
malo drugače, smo na sejem povabili podjetje Pan-Jan, ki je prip-
ravilo nagradno igro – vikend vožnjo po naši občini z njihovim av-
tomobilom. Tako si je zmagovalec igre poleg zelenih kotičkov ogle-
dal tudi sadjarsko kmetijo Uhan in ekološko kmetijo Kukenberger. 
Hvala podjetju Pan-Jan, sadjarski kmetiji Uhan, ekološki kmetiji 
Kukenberger, slaščičarni Julija in Ireni Blaznik za sodelovanje.

Za TD Trebnje, Maja Jarc
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OBČNI ZBOR
V soboto, 23. februarja, je v Klubu študentov občine Trebnje po-
tekal občni zbor, na katerem smo izvolili nov upravni odbor Kluba 
ter svetnika Sveta ŠOLS in Zveze ŠKIS. Predsedniško mesto je po-
novno zasedel Jan Murgelj, ki se je v preteklem letu pri vodenju 
izkazal za zelo uspešnega. Klub tako nadaljuje z načrtovanjem za 
tekoče leto in z novimi idejami ter projekti, ki v tem letu obetajo 
še veliko zanimivega.

Renata Murn

FESTIVAL ŠVIC
Največji dolenjski festival se vrača! Po nekaj letih “pavze” se vra-
ča festival ŠVIC. Festival se bo odvijal na Turistični kmetiji Obol-
nar na Čatežu pri Trebnjem, kjer bomo kot ponavadi poskrbeli 
za “žur do jutranjih ur”, dobro glasbo, pijačo in hrano. Na račun 
bodo prišli tudi športni  navdušenci, saj bodo na voljo tudi razne 

športne igre in dnevne aktivnosti. Ste pripravljeni z nami obuditi 
največji festival na Dolenjskem?

Renata Murn

RK Trimo Trebnje čaka 
zanimiva pomlad
Po zimskem premoru so se na rokometnih 
igriščih tekmovanja že povsem razživela. 
Največja pozornost javnosti je zagotovo 
namenjena članski ekipi, ki se še vedno 
bori za preboj med najboljših 6 ekip v 
državi. Odločilna je bila petkova tekma 
proti Škofji Loki, ta namreč še zagotavlja 
možnosti za dosego letošnjega cilja. Na 
igrišču je v zadnjih tekmah opaziti močan 

ekipni duh, k čemer je zagotovo pripo-
mogel zimski premor, posledica tega pa 
je bila tudi zmaga proti Celju pred slabim 
mesecem. Ne glede na rezultat rednega 
dela prvenstva hočemo to stanje obdržati 
in z nekaterimi okrepitvami prenesti tudi 
v naslednjo sezono. Pred tem nas čaka v 
sredo, 13. 3., v Trebnjem atraktivna pokal-
na tekma proti RK Celje Pivovarna Laško. 
Vabljeni!
Zmagovito pot nadaljujejo z dobrimi 
predstavami mladinci, ki so zabeležili že 7 
zaporednih zmag in so na šestem mestu 
na lestvici z le petimi točkami zaostanka 

za prvim Celjem, čaka pa jih še 10 tekem. 
Nazadnje so v Škofji Loki premagali tre-
nutno tretjeuvrščeno ekipo. Naslednjih 
nekaj dvobojev bo potrebno zdržati brez 
najboljšega strelca ekipe Jana Horžena, ki 
si je poškodoval prst in bo z igrišč odstoten 
nekaj tednov.
Roman Šavrič
Starejši dečki na poti med najboljših 8 
ekip v državi
Kadetska ekipa v četrtfinalni skupini še 
vedno išče pot do prve zmage. Zaenkrat 
so zabeležili tri poraze in so še brez točk 
med najboljšimi šestnajstimi ekipami. 
Nazadnje so izgubili proti Slovenj Gradcu 
doma.
Na Koroškem so klonili tudi starejši dečki 
A v svoji četrtfinalni skupini, kjer nastopa-
jo še Celjani in trboveljski Rudar. Trenutno 
so po štirih tekmah na drugem mestu z 
enakim številom točk kot tretjeuvrščeni 
Slovenj Gradec. Minuli vikend je tekma 
proti Rudarju odločala o uvrstitvi v pol-
finalno skupino. Ob zmagi so se namreč 
uvrstili naši igralci med najboljših 8 ekip v 
državi.
Mlajši dečki A in B so se uvrstili med naj-
boljših 16 ekip v državi in so minuli vikend 
začeli s tekmovanjem v svojih skupinah.

Roman Šavrič
Polna tribuna na domačih članskih tekmah je vedno prava spodbuda za naše fante in tako podpo-
ro si želimo tudi v prihodnje.

OBČNI ZBOR DRUŠTVA 
UPOKOJENCEV TREBNJE
Članice in člani Društva upokojencev Trebnje smo imeli na lepo 
sončno nedeljo, 3. 3. 2019, v DSO Trebnje občni in volilni zbor. 
Poslušali  smo poročila o delovanju društva za leto 2018 ter raz-
rešili staro vodstvo in potrdili kandidaturo novi ekipi. 
Z odličnim vodenjem delovnega predsedstva je zbor potekal brez 

nevšečnosti, tako da smo končali vse obveznosti  v dobrih dveh 
urah. Za naslednja štiri leta je bila za predsednico DU Trebnje  po-
trjena Darinka Krevs, za namestnico Anica Maraž, za tajnico Anica 
Pokorn, za vodje sekcij oz. komisij: Miro Šalehar – šport, Marta 
Dreža  − projekt« Starješi za starejše«, Tea Radelj – sociala, Da-
rinka Krevs – izleti, letovanja in druženje, Mojca Bahun –  kultura.
Novemu vodstvu želimo uspešno delo.

Za DU                                                                                                                                            
Darinka Krevs
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Darinka Krevs 
– predsednica 
Društva 
upokojencev 
Trebnje
V nedeljo, 3. marca, je v zeleni dvorani 
Doma starejših občanov Trebnje potekal 
volilni občni zbor društva, na katerem je 
bilo prisotnih 164 članov. 
Ob otvoritvi sta prisotne s prisrčnim pet-
jem navdušila skupina deklet iz Šentru-

perta in mešani pevski zbor domačega 
društva upokojencev. V uvodnih besedah 
je upokojence in povabljene goste poz-
dravila predsednica Majda Ivanov ter 
predstavila uspešno minulo delo v pre-
teklem obdobju. 
Sejo je vodil Miro Šalehar, ki je obenem 
vodja sekcije za šport. Trebanjsko društvo 
je v devetih panogah med vsemi društvi 
Dolenjsko-belokranjske regije osvojilo vi-
soko 4. mesto.
Soglasno sta bili izvoljeni Darinka Krevs 
za novo predsednico in Anica Maraž za 
podpredsednico. Tajniško delo je prevzela 
Anica Okoren. Prisotne je nagovoril tudi 

predsednik Pokrajinske zveze Dolenjske in 
Bele krajine Jože Jazbec. 

Trebanjski župan Alojzij Kastelic je od 
društva prejel najvišje priznanje naziv ča-
stnega člana. Občina se je uradno s prizna-
njem zahvalila bivši predsednici Majdi Iva-
nov za nesebično delo in skrb za starejše 
občane v minulih letih. 
Pred zaključnim druženjem je nova pred-
sednica Darinka Krevs v nagovoru obljubi-
la, da bo nadaljevala uspešno delo svoje 
predhodnice.
                                                                                                                         

Niko Goleš

Spoštovani! 

Občine Trebnje, Mirna, Šentrupert in Mo-
kronog-Trebelno so izvolile predstavnika  
SDS v Državni zbor. Slovenska demokrat-
ska stranka je kot zmagovalka volitev naj-
večja opozicijska stranka v parlamentu s 
25 poslanci.
Vlagamo dobre predloge in amandmaje v 
korist državljanov. Od predlaganega grad-
benega zakona za nepotrebno pridobiva-
nje uporabnega dovoljenja za stanovanj-
ske hiše in gospodarska poslopja; zakona 
za izboljšanje standarda gasilcev.
Naša stranka je bila odločno proti podpisu 
Makareške pogodbe.
Delujem v odboru za  infrastrukturo, oko-
lje in prostor, obrambo, za zadeve EU in v 
Komisiji za odnose s Slovenci v zamejstvu 
in po svetu. 

Na odborih in v parlamentu sem zastavljal 
vprašanja, ki so najbolj pereča za naše ob-
močje, in sicer sem dal pobudo za doda-
tna sredstva pri izgradnji krožišča v Treb-
njem in drugih priključkov na H1 in s tem 
za končno odstranitev nevarnih nadvozov. 
Zavzel sem se za čimprejšnjo pridobitev 
soglasja ARSO za obvoznico na Mirni.
Z župani dolenjsko-belokranjskih občin 
smo bili na Ministrstvu za okolje in pros-
tor glede črpanja kohezijskih sredstev – za 
Trebnje izgradnja kanalizacijskega siste-
ma.
Dosegljiv bom v poslanski pisarni prvi in 
tretji ponedeljek v mesecu, popoldne od 
18.00 do 20.00 na Gubčevi cesti 16, Treb-
nje. Dostopen sem na e-naslovu 
franci.kepa@dz-rs.si. 

Lep pozdrav 
Franci Kepa

PUSTNOVANJE 
DU TREBNJE
Prav na pustni torek popoldne se je zbrala skupina ljubi-
teljev pustnih dobrot in norčij v Gostilni Kavšek na Rač-
jem selu. Z nekoliko nižjo udeležbo kot preteklo leto smo 
ob umirjeni glasbi, dobri hrani in predstavitvi mask doka-
zali, da se še znamo poveseliti in držati tradicijo kljub le-
tom in tegobam, ki nas počasi načenjajo. Imeli smo tudi 
izbor najbolj domiselnih mask ter nagradili najboljše tri. 
Odšli smo zadovoljni in z obljubo, da se na pustni torek 
ponovno srečamo naslednje leto.           

Za DU Trebnje                                                                                                                                         
Darinka Krevs

POMLAD IN 
MATERINSKI DAN
Po zelo toplem vremenu februarja in obisku kurentov je že na-
stopila pomlad. 
Oskrba na domu bo po novem cenejša za občane, večji delež 
bo prevzela občina. Pri vzgojnovarstvenih zavodih se bo mini-
malno povišala oskrbnina, večino povišanja bo prevzela obči-
na. Povišanje je zaradi dviga minimalnih plač.
ISKRENE ČESTITKE OB MATERINSKEM DNEVU!

OO SDS Trebnje
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Spoštovane žene, 
matere, dekleta!

Za minuli praznik − 8. marec − in bližajoči se materinski dan 
vam iskreno čestitamo.
Želimo vas seznaniti, da je 8. februarja 2019 v Bilbau v Španiji 
naša stranka postala pravna članica evropske stranke EDS. Na 
Svetu sta bila prisotna predsednik stranke DESUS Karel Erjavec 
in evropski poslanec  stranke DESUS Ivo Vajgl.

Predsednik stranke LO DESUS
Stanko Peruš

Do konca šolskega leta so le še štirje meseci. Kaj nam bo o 
prihodnjem šolskem letu povedalo leto, ki se izteka? Že dve 
generaciji otrok bosta brez prostorov v matični šolski stavbi. 
Iz občine smo dobili le skopo pojasnijo, da je stanje pri novi 
devetletki nespremenjeno in se ne pričakuje bistvenih spre-
memb. S takim načinom (ne)reševanja problematike se ne 
moremo strinjati. Ne glede na zamujena leta obstajajo rešit-
ve, da pridemo do nove šole v kratkem času brez dolgotrajnih 
razlastitvenih postopkov. Načrtovanje šolskih objektov je inter-
disciplinarni proces, ki mora poleg strokovnjakov vključiti tudi 
uporabnike šolskega prostora. Potrebno je, da posamezne faze 
načrtovanja skupaj obdelamo, kajti le tako bo možno zagotovi-
ti ustrezno izgradnjo šolskega prostora.

Občine se srečujejo z velikimi problemi pri pripravi proraču-
na, ker je večino bremena dviga plač v javnem sektorju vlada 
prenesla na občine in uporabnike storitev, saj jim ni zagotovila 
dodatnih sredstev. Zaradi tega bo večina občin to reševala s 
povišanjem cen vrtcev in oskrbnin v domovih za starejše. Nova 
Slovenija na zadnji seji Občinskega sveta omenjenih podraži-
tev ni podprla. Prav bi bilo, da bi vlada občinam namenila več 
denarja, da bi lahko le-te  financirane vse zakonsko predpisa-
ne naloge, ki jim jih predpiše država. Tako pa je vlada »na lep 
način« vse breme dviga plač prenesla na uporabnike storitev, 
vrtce in domove ostarelih.

Občinski odbor NSi Trebnje

Evropske 
volitve 2019

Udeležba na volitvah v Evropski parlament je v Sloveniji ena 
izmed najnižjih v Evropi. V letu 2014 je bila 24 %, medtem ko 
je bila povprečna udeležba v EU 42 %. Nizka volilna udeležba je 
vedno bila in bo v interesu konservativnih strank. V tem man-
datu smo bili slovenski državljani velikokrat razočarani nad 
Evropsko komisijo, ki jo vodi Evropska ljudska stranka. Spomni-
mo samo na njihovo neodzivnost nad odločitvijo arbitražnega 
sodišča in nedavno na neobsodbo govorov italijanskih politi-
kov, ki so v govorih jasno izrazili težnje po prisvajanju sloven-
skega ozemlja. Skrajni čas je, da rečemo Slovenci NE takšni po-
litiki in tako podpremo Socialdemokratsko Evropo.

Občinski odbor SD Trebnje

Materinski dan
Bliža se materinski dan. Pomemben praznik prav za vse, da se 
spomnimo na mame, ki tako  nesebično skrbijo za svoje otroke 
in družine, kar je osnova vsake urejene družbe. V Sloveniji so v 
primerjavi z EU slovenske matere najbolj delovno aktivne, zato 
so vredne še dodatnega spoštovanja.
Ženske imajo v EU volilno pravico, ki so si jo po sto letih vzt-
rajnega prizadevanja končno izborile šele dobrih sedemdeset 
let. Upamo, da se bo volitev za evropski parlament udeležilo 
večino žensk.
Iskreno čestitamo za materinski dan!  

LO Trebnje

Modra
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Rdeča
Pantone: Red 032C
CMYK: 0, 90, 86, 0
RGB: 239, 65, 53

V SLS že aktivno potekajo pripra-
ve na programsko-statutarni 
kongres, ki bo potekal 13. apri-
la v Žalcu. Na kongresu bomo 
člani začrtali usmeritve stranke 

za v prihodnje, kar se bo najprej odrazilo v dokončni podobi 
skupne liste kandidatov SLS, NLS in Zelenih Slovenije za pri-
hajajoče volitve v Evropski parlament. V SLS smo prepričani, 
da bomo na prihajajočih volitvah ohranili mesto evropskega 
poslanca in s tem aktivno vlogo pri ustvarjanju evropske po-
litike. Letošnji kongres se bo vsebinsko navezoval na lanskega 
in bo dopolnil lanske sklepe s poudarkom na prizadevanju po 
razbremenitvi obrtnikov in kmetov, za stabilna delovna mesta 
ter na prizadevanju za lokalno pridelano hrano, ki je temelj za 
slovensko samooskrbo.

OO SLS Trebnje
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Za vedno zatisnil si oči,
mislili smo, saj samo spiš,
in tebe nič in nihče ne prebudi,
grenka žalost v naših srcih ždi.

ZAHVALA
V 68. letu starosti nas je zapustil naš dragi

IGOR ROJC
Slakova ulica  37, Trebnje

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prija-
teljem, sosedom, znancem in bivšim sodelavcem za izkazano vse-
stransko pomoč, izrečeno sožalje, cvetje, sveče in sv. maše. Hvala g. 
Slavku Kimavcu za lepo opravljen obred, pogrebni službi Komunala, 
godbi Trebnje, pevcem Strmole, govornikoma stricu Emilu Rojcu 
in g. Francu Kotarju. Hvala DU TRIMO, ZŠAM Trebnje in Društvu 
vinogradnikov Trebnje. Hvala za zadnjo pomoč dr. med. Elizabeti 
Žlajpah in njeni ekipi. Iskrena hvala vsem, ki ste ga spoštovali, ga 
pospremili na zadnji poti in ga boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njegovi

Pomlad bo prišla,                                                                         
na delo vabila,
ne bo te zvabila                                                                               
iz večnega sna.

V 86. letu starosti nas je zapustila naša draga 
mama, babica, prababica, teta in botra

IVANA GAŠPERŠIČ
roj. RATAJEC

GORENJE MEDVEDJE SELO 5, TREBNJE

Ob boleči izgubi naše drage mame se iskreno zahvaljujemo vsem so-
rodnikom, prijateljem, vaščanom in znancem za podarjeno cvetje, 
sveče in svete maše. Hvala ZD Trebnje, SB Novo mesto, duhovniku 
Slavku Kimavcu za lepo opravljen obred. Hvala sodelavcem DSO 
Trebnje, TRIMU Trebnje, KZ Trebnje, PGD Trebnje in Pogrebni služ-
bi Perpar, pevcem za zapete žalostinke, izvajalcu Tišine, Tinetu Meg-
liču za pogrebni govor. Hvala vsem, ki ste jo v tako velikem številu 
pospremili na njeni zadnji poti in ste jo imeli radi. 

Žalujoči: vsi njeni

Nisi se izgubil kot zven v tihoto, 
nisi odšel v nič in pozabo;
po tebi merim stvarem pomen 
in tvojo pesem skušam peti za tabo. 
(T. Pavček)

ZAHVALA 

V 80. letu starosti nas je zapustil naš dragi mož, ati, ata, tast, 
brat in stric

ANTON MAKŠE
iz Trebnjega

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prija-
teljem, sosedom in znancem, ki ste nam v težkih trenutkih slovesa 
stali ob strani, izrekali sožalje, darovali cvetje, sveče in za sv. maše. 
Posebno zahvalo namenjamo patronažni sestri Vlasti in zdravniku 
Bogomirju Humarju. Hvala Komunali Trebnje in sodelavcem OŠ dr. 
Pavla Lunačka Šentrupert za izrečeno sožalje ter župniku Jožetu Pi-
berniku za lepo opravljen obred. Vsem še enkrat hvala.

Vsi njegovi 

Nasmešek tvoj nikoli v nas ne bo zbledel,
tvoj obraz v spominu nam večno bo živel.

ZAHVALA

FRANČIŠEK MIKEC
1925–2019

Odrga 10 pri Trebnjem

Ob boleči izgubi našega dragega brata in strica se iskreno zahvaljuje-
mo prijateljem, vaščanom in znancem za izrečeno sožalje, podarjeno 
cvetje, sveče in svete maše. Hvala osebju DSO Trebnje, duhovnemu 
pomočniku g. Slavku Kimovcu za opravljen obred in za poslovilne 
besede slovesa, pevcem ter pogrebni službi Komunale Trebnje.
Zahvaljujemo se vsem, ki ste Franceta imeli radi, ga obiskovali in 
spoštovali.

Žalujoči: vsi njegovi

Ni te več v vinogradu, ne v domu te več ni.
Nič več glas se tvoj ne sliši,  ne spominov tvojih mnogo.
V življenju svojem pustil mnogo si sledi,
da le po nekaterih sledili bi ti mi.

ZAHVALA
Počakal je, da dopolni 90 let 

ANTON  MEGLIČ
mesarski mojster in gostilničar v pokoju

Trebnje, Obrtniška ulica 2
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom,  sosedom, znancem, prijateljem 
za izrečena sožalja ob slovesu. Za lajšanje bolečin ob zadnjih dnevih življe-
nja se zahvaljujemo osebju Splošne bolnišnice Novo mesto. Hvala zaposle-
nim in poslovnim partnerjem gostilne MEGLIČ, podjetju PETA Trebnje in 
ELTAS d.o.o. Šentjernej. Hvala gasilcem, Društvu vinogradnikov Trebnje, 
gostincem in ostalim podjetnikom OOZ Trebnje ter  vsem ostalim dru-
štvom za udeležbo ob zadnjem slovesu. Kljub obilo sveč in cvetja HVALA 
vsem, ki ste darovali za PGD Ponikve in svete maše. HVALA Godbi Trebnje, 
pevcem in govorniku. HVALA pogrebni službi in župniku. HVALA vsem, 
ki ste ga spoštovali, z njim sodelovali in bili njegovi prijatelji. Ohranili ga 
bomo v trajnem spominu.

Žalujoči: žena Justina ter Jožica, Mojca in Martin z družinami

Kaj zapišem naj ti?
Kaj v prijazen spomin rečem naj?
Kaj usoda mi je vzela?
Kaj, zakaj?
(Oton Župančič)

ZAHVALA

V 69. letu nas je zapustil dragi brat, svak, stric in prijatelj 

MIRKO VIDMAR
iz Pristave 12, Trebnje. 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem in 
kolektivu BTC d.d. za izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče in svete 
maše. Posebna zahvala osebni zdravnici dr. Mariji Petek Šter in patronaž-
ni sestri Mateji Zajc za pomoč, prijaznost in sočutje.  Hvala vsem, ki ste 
nam v težkih trenutkih stali ob strani. Zahvaljujem se g. Slavku Kimovcu, 
pevcem in pogrebni službi Komunale Trebnje za lepo opravljen obred 
slovesa in vsem, ki ste ga imeli radi in ga pospremili k zadnjemu počitku. 

Žalujoči: Vsi njegovi
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Sponzor februarske križanke je prodajalna Veteks Gubčeva cesta 
7a, Trebnje.
V prodajalni Veteks nudimo širok izbor posteljnine, prešitih odej 
in vzglavnikov blagovne znamke Odeja Škofja Loka ter širok izbor 
brisač, kopalnih plaščev, odej, zaves po meri, nogavic, kuhinjske-
ga tekstila in tudi pestro izbiro unikatnih kristalnih izdelkov Ste-
klarne Rogaška. 
Da bo vstop v pomlad še lepši, smo za vas pripravili akcijsko po-
nudbo izdelkov Odeja Škofja Loka, med katerimi najdete tudi 
novo kolekcijo mehke bombažne posteljnine v izbranih kombina-
cijah barv in motivov.
 Segment prodaje so tudi poslovna in promocijska darila za po-
slovne partnerje. Ob katalogih in pripravljenih vzorcih vam po-
magamo najti idealno darilo za promocijo in obdarovanje. Za po-
nudbo nam pišite na veteks.veselic@gmail.com ali pokličite na 
telefon 0599 52175. 
Najdete nas na Gubčevi c. 7a (pod Optiko Cirman) v Trebnjem.

Za vas so pripravili nagrade v vrednosti:
1. nagrada: vzglavnik Odeja Škofja Loka v vrednosti 35 EUR

2. nagrada: blazina flexi Odeja Škofja Loka v vrednosti 25 EUR
3. nagrada: okrasni vzglavnik Odeja Škofja Loka v vrednosti 15 
EUR

Geslo križanke in svoj naslov pošljite na Glasilo občanov, Goliev 
trg 4, 8210 Trebnje ali na elektronski naslov: glasilo.obcanov.
trebnje@gmail.com najkasneje do ponedeljka, 8. 4. 2019. Gesel 
po tem datumu in gesel brez naslova ne bomo upoštevali.

Pravilno geslo križanke iz februarske številke Glasila je: »FRIZER-
SKI SALON ITS« Prejeli smo 76 pravilnih rešitev, od tega 1 nepra-
vilno. Na seji v ponedeljek, 4. 3. 2019, smo izžrebali 3 nagrajence: 

1. nagrajenec: LUDVIK VIRC, Šmaver 109, 8211 Dobrnič
2. nagrajenec: MIHA KOŽELJ, Šentlovrenc 48 a, 1212 Velika Loka
3. nagrajena: FANI KLANČAR, Klemenčičeva 5, 8210 Trebnje

Nagrade lahko dvignete v Frizerskem salonu ITS, Stari trg 29, 
Trebnje.



NAPOVEDNIK

Prireditelji si pridržujejo pravico do sprememb.
Za prejemanje podrobnejših informacij o prireditvah v obliki tedenskega napovednika dogodkov v občini Trebnje pošljite e-mail: 

OBVEŠČANJE na tic@trebnje.si ali pa pokličite na 07 34 81 128 (TIC Trebnje). Prireditelji si pridržujejo pravico do sprememb.

DATUM URA DOGODEK LOKACJA ORGANIZATOR/
INFORMACIJE

Petek, 15. marec 2019 9.00–11.00 Delavnica Tehnike sproščanja Predavalnica CIK Trebnje CIK Trebnje in ZD Trebnje

Sobota, 16. marec 2019 8.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje DROT

15.00 e-Športna liga Glaniator Dvorana Stik Klub študentov občine Trebnje

17.00 PLESNI TEČAJ: nadaljevalni 1 Baragova galerija Plesni klub ART

18.00–19.25 PODARIMO KONCERT Športna dvorana Trebnje Lions klub Trebnje

18.30 PLESNI TEČAJ: začetni Baragova galerija Plesni klub ART

20.00 PLESNI TEČAJ: nadaljevalni 2 Baragova galerija Plesni klub ART

Nedelja, 17. marec 2019 15.30 PLESNI TEČAJ: nadaljevalni 2 Baragova galerija Plesni klub ART

17.00 PLESNI TEČAJ: nadaljevalni 3 Baragova galerija Plesni klub ART

18.30 PLESNI TEČAJ: klubska stopnja 9 Baragova galerija Plesni klub ART

20.00 PLESNI TEČAJ: nadaljevalni 1 Baragova galerija Plesni klub ART

Ponedeljek, 18. marec 2019 17.00 Pravljična urica (2. skupina) Knjižnica Pavla Golie Trebnje Knjižnica Pavla Golie Trebnje

17.00–19.00 Z najstnikom skozi viharno obdobje odraščanja Knjižnica Pavla Golie Trebnje Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Torek, 19. marec 2019 9.00–11.00
Veselje do življenja in postavljanje ciljev (Majda 
Jus Ašič)

Predavalnica CIK Trebnje UTŽO, CIK Trebnje

Sreda, 20. marec 2019 17.00 Pravljična urica Knjižnica Veliki Gaber Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Četrtek, 21. marec  2019 18.00
2. koncert iz cikla ČETRTKOVA SOZVOČJA: KO-
MORNE SKUPINE

Galerija likovnih samorastnikov 
Trebnje

Glasbena šola Trebnje

19.00 25. lunin pohod na Vrhtrebnje Zbor na avtobusni postaji v Trebnjem

Petek, 22. marec 2019
17.00 in 
17.30

Beremo s tačkami – obvezna predhodna prijava Knjižnica Pavla Golie Trebnje
Knjižnica Pavla Golie Trebnje in 
Slovensko društvo za terapijo s 
pomočjo psov Tačke pomagačke

Sobota, 23. marec 2019 8.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje DROT

Ponedeljek, 25. marec 2019 17.00 Pravljična urica (1. skupina) Knjižnica Pavla Golie Trebnje Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Torek, 26. marec 2019 9.00–11.00 Popotna malha – Skrite lepote pod Bočem Predavalnica CIK Trebnje UTŽO, CIK Trebnje

Sobota, 30. marec 2019 8.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje DROT

Ponedeljek, 1. april 2019 17.00 Pravljična urica (2. skupina) Knjižnica Pavla Golie Trebnje Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Torek, 2. april 2019 9.00–11.00 »Odštekana« Japonska skozi moje oči Predavalnica CIK Trebnje UTŽO, CIK Trebnje

Sreda, 3. april 2019 17.00 Pravljična urica Knjižnica Veliki Gaber Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Sobota, 6. april 2019 8.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje DROT

Torek, 9. april 2019 9.00
Pravica do medicinskih pripomočkov (Jerneja 
Zupan, ZZZS  območna enota Novo mesto)

Predavalnica CIK Trebnje UTŽO, CIK Trebnje

Četrtek, 11. april 2019 18.00–19.00
Vodstvo po začasni razstavi  
Ambrož Testen

Galerija likovnih samorastnikov 
Trebnje

Galerija likovnih samorastnikov 
Trebnje

Sobota, 13. april 2019 8.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje DROT


