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OBČINSKE NOVICE

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
Grafična realizacija: Tiskarna Januš, Ljubljana
Naklada: 4.400 izvodov, ki se razdelijo brezplačno 
vsem gospodinjstvom in podjetjem v občini Trebnje.

Uredništvo si pridržuje pravico do objave, neobja-
ve, delne objave ali krajšanja nenaročenih prispev-
kov v skladu s prostorskimi možnostmi in uredni-
ško politiko. Prosimo, da posamezni prispevki ne 
obsegajo več kot 1000 znakov s presledki in foto-
grafijo v formatu JPG ali podobno. Fotografij ne-
primerne kakovosti za tisk ne bomo objavili, prav 
tako ne bomo objavili fotografij, pripetih v progra-
mu Word zaradi slabe resolucije.
Prispevki političnih strank in neodvisnih list ne smejo 
presegati 750 znakov s presledki. Prispevkov, ki ne 
bodo podpisani s polnimi imeni avtorjev, ne bomo 
objavili. Prosimo, da ob prispevku vedno navedete 
tudi avtorja fotografije. Uredništvo si pridržuje pravi-
co, da neprimerne in žaljive vsebine ne objavi.
V Glasilu občanov se brezplačno objavi osmrtnica 
ali zahvala ob smrti pokojnih občank ali občanov 
občine Trebnje v obsegu 800 znakov s presledki. 
Spominskih objav ob obletnicah smrti se ne obja-
vlja. Poslanih slik za objavo ne vračamo.

V Glasilu občanov se proti plačilu  v skladu s spreje-
tim cenikom objavljajo tudi oglasi, ki so  pripravljeni 
za tisk, torej oblikovani in v primernih formatih: PDF 
v kakovosti za tisk in CMYK-formatu. Če kakovost ni 
ustrezna, se objavo oglasa zavrne. Naročnik oglasa 
je dolžan spoštovati avtorske pravice glede uporabe 
fotografij in besedila 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 ob-
činsko stavbo).
Rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko je 
5. 3. 2018, predviden izid pa 14. 3. 2018. Prispev-
ki, ki jih bomo v uredništvo prejeli po tem datumu, 
bodo uvrščeni v naslednjo številko, če bodo še ak-
tualni.

Spoštovani vsi,  
ki dobro v srcu 
mislimo!
Leto kulture je mimo in lahko se z veseljem 
in s ponosom ozremo nazaj. Zvrstila se je 
množica prireditev. Glavna med njimi je 
bila seveda že petdeseta izvedba Mednaro-
dnega likovnega tabora. Skozi celo leto pa 
je bilo že tako pestro kulturno dogajanje na 
našem območju prav v počastitev leta kul-
ture še bolj bogato. Hvala županom in ob-
činskim svetnikom, ki so podprli razglasitev 
leta kulture. Hvala tudi organizatorjem, na-
stopajočim in vsem, ki ste se teh prireditev 
udeleževali in ste z aplavzi izkazali priznanje 
umetnikom. 
Preteklo leto si bomo zapomnili tudi po 
začetku načrtovanja kulturnega centra v 
Trebnjem z ambicijo, da ta postane kulturni 
hram regijskega pomena in s tem tudi stič-
na točka kulturnih delavcev, ljubiteljskih 
kulturnikov in ljubiteljev kulture iz vseh 
štirih občin Temeniške in Mirnske doline in 
hkrati nov prostor za gostovanje vrhunskih 
umetnikov na Dolenjskem.
Ob kulturnem prazniku si vzemimo čas tudi 
za razmislek o tem, zakaj in od kod prihaja 
kultura ter kaj nam prinaša. 
Odgovore lahko najdemo kar pri Prešernu. 
Biti pesnik ni bila njegova izbira, ampak je 
pisal pesmi, ker ga je v to gnala notranja 
sila, njegova neznanska ustvarjalna moč. 
Razlog so tudi razmere, v katerih je živel, 
stiske, ki jih je doživljal in jih ni mogel raz-
rešiti ne sam ne s pomočjo drugih. Zato je 
svojo bolečino izlil na papir in si tako odložil 
bremena z duše in s srca. Njegova bolečina 
ni bila samo neuslišana ljubezen. Njegova 
pesniška misel je potovala mnogo širše: od 
človeških vrednot, svetovnonazorskih vpra-
šanj, narodove usode pa do hudomušne 

razposajenosti. Prikazal je svoje dojemanje 
zgodovine, sedanjosti in takratne priho-
dnosti. Tudi vsak, kdor se danes ukvarja s 
kulturo, ima podobne razloge. Vsakega od 
nas nosi notranja energija, vsak od nas se 
s kulturo odziva na izzive vsakdanjega ži-
vljenja. Nihče od nas ni in ne bo Prešeren, 
vsakdo pa je lahko umetnik, ki ustvarja ali 
poustvarja. Vsak ima pravico, da po svo-
je doživi in razume umetnino. Prešernove  
mojstrovine so nam dane, zdaj pa smo na 
vrsti mi, da si jih prebiramo, v njih kdaj išče-
mo globoka in skrita sporočila ali pa kdaj 
preprosto uživamo v rimah verzov in v  rit-
mu laškega enajsterca. 
Kultura ni pot do lahkega zaslužka, tudi tu 
se lahko učimo od Prešerna. Pa vendarle 
naredi življenje lažje tako za ustvarjalca kot 
za vse, ki uživajo v njegovih stvaritvah. Kot 
spet lahko vidimo pri Prešernu: kultura je 
način, da nekdo tudi po svoji smrti še na-
prej živi in sporoča skozi svoje umetnine.  
Mar ni to tista večna mladost, o kateri so 
razmišljali in si je tako želeli že davni filo-
zofi? Čas, porabljen za kulturo, ni izgubljen. 
Prav zaradi tega je vsakdanjik lažji, lepši, 
napolnjen z lepimi spomini ali pa z vznemir-
ljivim pričakovanjem.
Kultura ni le umetniško izražanje in pou-
stvarjanje, je tudi omika, bonton, spretnost 
obnašanja med ljudmi, umetnost sobiva-
nja. Prava umetnost gradi in nadgrajuje, 
spodbuja in navdihuje. Uničevanje ni ume-
tnost, čeprav se tudi še danes spet pojavi 
kak Neron, ki za svoje stvaritve potrebuje 
ali z njimi celo povzroča gorečo bolečino in 
nesrečo drugih. Tudi tu velja počakati, da 
vetrovi časa odpihnejo vse, kar nima teže in 
da ostanejo le prave umetnine in resnični 
umetniki.
Čeprav je leto kulture minilo, je pred nami 
novo, zaznamovano z obletnicami velika-
nov kulture in omike, kot sta  Ivan Cankar 

Spremembe Občin-
skega prostorskega  
načrta Občine Trebnje
Občina Trebnje je s svojo geografsko lego in 
razvojem, ki ga je ustvarila v zadnjih dese-
tletjih, izjemno zanimiva tako za bivanje kot 
za opravljanje dejavnosti. Številne pobude 
občanov in gospodarskih subjektov za spre-
membo namembnosti zemljišč v stavbna ze-
mljišča za namene gradnje so bile osnova, da 
je Občina pričela s postopkom sprememb in 
dopolnitev Občinskega prostorskega načrta. 
Plačilo nadomestila za uporabo nezazidanih 
stavbnih zemljišč pa je povzročilo, da so la-
stniki zemljišč množično dajali pobude, da se 
stavbna zemljišča spremenijo spet v kmetij-
ska. Mnogi so v preteklosti spreminjali na-
membnost svojih zemljišč v stavbna z željo, 
da bi njihovi potomci gradili v neposredni 
bližini doma, a se načrti niso uresničili. Se-
daj pa ne želijo imeti sosedov in želijo, da se 
namembnost zemljišč spet spremeni v kme-
tijska zemljišča. Takih pobud je za več kot 80 
hektarov. Z utemeljitvijo, da mnoge površine 
stavbnih zemljišč spet vračamo za kmetijsko 

in Friderik Baraga. 
Pred nami je leto, ki 
nam daje nove pri-
ložnosti, da vsak po 
svojih močeh pri-
spevamo k uresniči-
tvi Prešernove želje 
in napovedi, zapisa-
ne v Sonetnem ven-
cu: da ''vremena 
bodo Kranjcem se zjasnile''!

dr. Jože Korbar, podžupan
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 Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08  - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 
106/10 - popr.  ZUPUDPP ,  43l/11- ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZU-
reP-2) in na podlagi 29. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14-popr.) župan Občine Trebnje s tem

J A V N I M   N A Z N A N I L O M

obvešča javnost 
o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka

drugih sprememb in dopolnitev
Občinskega prostorskega načrta Občine Trebnje

 
I.  

Občina Trebnje naznanja javno razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta 
Občine Trebnje,  ki  ga  je izdelalo  podjetje  Struktura d.o.o., za druge spremembe in dopolnitve 
Občinskega prostorskega načrta Občine Trebnje.

II. 
Obravnavano je območje celotne občine Trebnje, ki zavzema območje krajevnih skupnosti: 
Šentlovrenc, Veliki Gaber, Velika Loka, Čatež, Dobrnič, Sela Šumberk, Knežja vas, Svetinja, Dolenja 
Nemška vas, Trebnje, Račje selo  in Štefan.

III. 
Gradivo iz I. točke bo javno razgrnjeno od 12. februarja do 12. marca 2018:
- v prostorih Občine Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje (v poslovnem času),
- v digitalni obliki na spletnih straneh Občine Trebnje (http://www.trebnje.si/).

IV. 
Javna obravnava gradiva bo:

- 22. 2. 2018 ob 16.00 v dvorani STIK Trebnje za KS TREBNJE, KS RAČJE SELO, KS ŠTEFAN
- 26. 2. 2018 ob 16.00 v Kulturnem domu v Šentlovrencu za KS ŠENTLOVRENC, 

KS VELIKI GABER, KS VELIKA LOKA, KS ČATEŽ, KS SELA ŠUMBERK
- 27. 2. 2018 ob 16.00 v Kulturnem domu v Dobrniču za KS DOBRNIČ, KS KNEŽJA VAS, 

KS SVETINJA
- 28. 2. 2018 ob 16.00 v Gasilskem domu v Dol. Nemški vasi za KS DOLENJA 

NEMŠKA VAS
- 5. 3. 2018 ob 16.00 v sejni sobi Občine Trebnje za vse zainteresirane občane in 

lastnike zemljišč.

Na javni obravnavi bo izdelovalec prostorskega akta podrobneje obrazložil ureditve in prisotnim 
podal dodatna pojasnila.

V. 
Zemljiške parcele, katerih namenska raba se spreminja, so navedene v javnem naznanilu na 
spletni strani Občine Trebnje. 

VI. 
V okviru javne razgrnitve ima javnost možnost podati pripombe in predloge na razgrnjeno 
gradivo. Pripombe in predlogi  se lahko do konca javne razgrnitve (do vključno 12. marca 2018) 
podajo na naslednji način:
-  pisno na naslov Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje,  
- pisno na elektronski  naslov obcina.trebnje@trebnje.si, pri čemer  se v rubriki "Zadeva" navedejo 
ključne  besede "Pripomba na javno razgrnitev OPN Trebnje",
- pisno na mestih javne razgrnitve in obravnavah.
Pripombe in predlogi naj bodo podani na obrazcu, ki je dosegljiv na mestih javne razgrnitve iz  
III. točke in na navedenem spletnem naslovu.

Občina Trebnje bo proučila pripombe in predloge javnosti in do njih zavzela stališče, ki ga bo 
objavila na spletni strani Občine Trebnje http://www.trebnje.si/ in posredovala vsem krajevnim 
skupnostim. 

VII. 
Javno naznanilo se objavi na spletni strani Občine Trebnje http://www.trebnje.si/ ter na oglasni 
deski Občine Trebnje in krajevnih skupnosti: Šentlovrenc, Veliki Gaber, Velika Loka, Čatež, Dobrnič, 
Sela Šumberk, Knežja vas, Svetinja, Dolenja Nemška vas, Trebnje, Račje selo  in Štefan.

Številka: 007 – 3/2018
Datum: 1. 2. 2018

Alojzij Kastelic
ŽUPAN
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Napovedujemo 30. 
JUBILEJNO PRIREDITEV

 »IZ TREBANJSKEGA 
KOŠA« 2018

Letos naša tradicionalna osrednja turistična 
prireditev »Iz trebanjskega koša« praznuje 
svoj jubilej, in sicer bo med 15. in 17. junijem 
2018 v centru Trebnjega potekala že kar 30. 
prireditev. 
Tudi zato se nam obeta še bolj zanimiv in 
raznovrsten program za vse generacije. 
Trebnje bodo zopet obiskali Kelti in Rimljani, 
obiskovalce pa med drugim zabavali POP 
DESIGN, VLADO KRESLIN IN MALI BOGOVI. 
Ljubitelji kolesarstva navdušeno pričakujejo 
start kronometra letošnje Dirke po Sloveniji, 
s katerim bodo nadgradili tradicionalni, že 14. 
kolesarski maraton Dana.
Za več podrobnosti se lahko oglasite na naši 
spletni strani www.trebnje.si in pokukate pod 
zavihek Trebanjski koš, kjer vas bomo sproti 
obveščali o vseh novostih.

Občinska uprava
Oddelek za splošne zadeve

namembnost, pa nam je uspelo za večino 
pobud za stavbna zemljišča pridobiti pozi-
tivno mnenje tudi pri vseh nosilcih urejanja 
prostora. Tako bodo imele številne mlade 
družine možnost graditi stanovanjske hiše 
na domači zemlji, v domačem okolju. Prav 
tako bo mnogim podjetnikom in lastnikom 
kmetijskih gospodarstev uspelo uresničiti 
vizijo širitve poslovnih objektov in zagotoviti 
dodatna delovna mesta. Med spremembami 
je potrebno posebej poudariti umestitev ce-
stne povezave oziroma viadukta pri Zidanem 
Mostu kot povezave dveh regionalnih cest, 
in sicer bivše H1 in regionalne ceste proti Ve-
liki Loki.
V javnem naznanilu, ki je objavljeno na ob-
činski spletni strani, v krajevnih skupnostih 
in v tem Glasilu občanov, so navedeni datu-
mi in lokacije javnih obravnav drugih spre-
memb in dopolnitev Občinskega prostorske-
ga načrta Občine Trebnje. Pridite na javne 
obravnave in se seznanite s spremembami! 
Grafični del si lahko ogledate na spletni stra-
ni Občine Trebnje in na spletni strani PISO.  
Pripombe na razgrnjeno gradivo lahko poda-
te do vključno 12. marca 2018. 

Vida Šušterčič
Občina Trebnje
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1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Občina Trebnje razpisuje nepovratna finančna sredstva za sofinanciranje programov na 
področju kmetijstva v občini Trebnje za leto 2018, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju 
državnih pomoči v kmetijstvu skladno z Uredbo Komisije (ES) št. 702/2014 in 1407/2014.
2. OKVIRNA VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Trebnje za leto 2018 v okvirni višini  77.000 
EUR. V primeru, ko med proračunskim letom Občinski svet spremeni višino proračunskih 
sredstev iz postavk tega razpisa, se naročnik in upravičenec pomoči z aneksom dogovorita za 
spremembo obsega pogodbenih nalog oziroma za spremembo dinamike plačil.
Ukrepi (po Pravilniku):

Ukrep 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena 
sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko 
proizvodnjo
Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetij
Podukrep 1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov

15.000 EUR
20.000 EUR

Ukrep 3: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij 2.500 EUR
Ukrep 6: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in 
živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – 
de minimis

7.000 EUR

Ukrep 7: Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev 2.500 EUR
Ukrep 8: Štipendiranje bodočih nosilcev kmetij 10.000 EUR
Ukrep 9: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja 
podeželja 20.000 EUR

3. UKREPI
UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih 
gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (14. člen Uredbe Komisije (EU) 
št.702/2014)

Namen ukrepa:
Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od naslednjih ciljev:

- izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega 
gospodarstva, zlasti z   zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in 
preusmeritvijo proizvodnje;

- izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za 
dobrobit živali, če zadevna naložba presega veljavne standarde Unije;

- vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem, 
prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva, vključno z dostopom do kmetijskih 
zemljišč, komasacijo in izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem z energijo 
in vodo;

- preprečevanje zaraščanja podeželja;
- povečanje lokalne pridelave hrane in samooskrbe občine;
- zagotavljanje zdrave (tudi ekološke) hrane lokalnemu prebivalstvu;
- povezovanje lokalnih pridelovalcev in predelovalcev kmetijskih 

izdelkov;
- vzpostavljanje kratkih prehranskih verig;
- povečanje števila ekoloških in biodinamičnih kmetijskih 

gospodarstev.

Pomoč se ne dodeli za:
- nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in letnih rastlin;
- zasaditev letnih rastlin;
- dela v zvezi z odvodnjavanjem;
- nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč;
- naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo pomoči, dodeljene mladim kmetom v 

24 mesecih od začetka njihovega delovanja;
- za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije (vloga mora biti 

oddana pred začetkom investicije - spodbujevalni učinek);
- investicije, ki se izvajajo izven območja občine;
- investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov Republike Slovenije ali EU, vključno s 

sofinanciranjem prestrukturiranja vinogradov;
- stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
- davke, razne takse in režijske stroške;
- obratna sredstva.

Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetij
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih 
gospodarstvih.

Upravičeni stroški:
- stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo (rekonstrukcijo) hlevov in 

gospodarskih poslopij na kmetiji;
- stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in gospodarskih poslopij na kmetiji, ki 

služijo primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev izpustov (stroški materiala in storitev);
- stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije in opreme, razen traktorjev;
- stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij;
- stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku;
- stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami (protitočne 

mreže …);
- stroški nakupa računalniške programske opreme, patentov, licenc, avtorskih pravic in 

blagovnih znamk;
- stroški postavitve večletnih nasadov.

Upravičenci do pomoči so:
- kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ležijo na območju 

občine oziroma katerih naložba se izvaja na območju občine.

Pogoji za pridobitev:
- predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja 

gradnje objektov to potrebno;
- projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so 

upravičeni do sofinanciranja;
- za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 14(5) člena Uredbe 702/2014, mora biti presoja 

vplivov na okolje, če je le ta potrebna, predložena z vlogo za pridobitev pomoči;
- ponudbe oziroma predračun za načrtovano naložbo;
- fotokopija zbirne vloge za neposredna plačila za leto 2018.

Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih.

Najvišji skupni znesek za posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 
5.000 EUR.
Predmet sofinanciranja so investicije do predračunske vrednosti 15.000 EUR brez DDV.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva.

Podukrep 1. 2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov - za nezahtevne 
agromelioracije v skladu s področno zakonodajo (Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, 
št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17)).

Upravičeni stroški:
- stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča (nezahtevne agromelioracije, pašniki);
- stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije;
- stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo;
- stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino;
- stroški urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov.

Upravičenci do pomoči:
- posamezna kmetijska gospodarstva in ali več kmetijskih gospodarstev, vključenih v skupno
naložbo (pašna skupnost, agrarna skupnost …);
- kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ležijo na območju 
občine, oziroma katerih naložba se izvaja na območju občine.

Pogoji za pridobitev:
- ustrezna dovoljenja oziroma projektna dokumentacija za izvedbo naložbe ter dokazila o teh
stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
- predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč;
- kopija katastrskega načrta in program del;
- dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča;
- fotokopija zbirne vloge za neposredna plačila za leto 2018.

Intenzivnost pomoči:
- do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih.
Najvišji skupni znesek pomoči za naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 5.000 
EUR.
Predmet sofinanciranja so investicije do predračunske vrednosti 15.000 EUR brez DDV.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma 
pooblaščena oseba, ki jo pooblastijo vsi nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni v skupno 
naložbo.
UKREP 3: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (28. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)

Namen ukrepa:
Namen sofinanciranja dela zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje, z 
namenom kritja izgub zaradi naslednjih dejavnikov: 
- naravnih nesreč; 
- slabih vremenskih razmer, ki jih je mogoče enačiti z naravnimi nesrečami, in 
- drugih slabih vremenskih razmer; 
- bolezni živali ali škodljivih organizmov na rastlinah.
 
S pomočjo se spodbuja kmetijske pridelovalce, da zavarujejo svoje pridelke pred posledicami 
škodnih dogodkov iz prejšnjega odstavka.

Upravičeni stroški:
- sofinanciranje stroškov zavarovalnih premij, vključno s pripadajočim davkom od prometa 

zavarovalnih poslov.

Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 26/14, 32/15 in 
27/17), Pravilnika o sofinanciranju programov na področju kmetijstva v Občini Trebnje za 
programsko obdobje 2015–2020 (Uradni list RS, št. 41/15) ter Odloka o proračunu Občine 
Trebnje za leto 2018 (Uradni list RS, št. 12/17) Občina Trebnje objavlja

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV 
FINANČNIH SREDSTEV ZA OHRANJANJE 
IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA 

V OBČINI TREBNJE V LETU 2018
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OBČINSKE NOVICE
Upravičenci do pomoči:
- kmetijska gospodarstva, vpisana v register 

kmetijskih gospodarstev, s sedežem na območju 
občine in ki sklenejo zavarovalno pogodbo za 
tekoče leto, ki je vključena v sofinanciranje kot to 
določa Uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij 
za zavarovanje kmetijske proizvodnje in ribištva 
(Uradni list RS, št. 89/14, 2/15, 3/15, 98/15, 28/16, 
81/16 in 66/17). 

Pogoji za pridobitev:
- veljavna zavarovalna polica, z obračunano višino 

nacionalnega sofinanciranja;
- fotokopija zbirne vloge za neposredna plačila za leto 

2018.

Intenzivnost pomoči:
- skupaj s pomočjo po nacionalni uredbi o 

sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje 
primarne kmetijske proizvodnje ne sme preseči 
65% stroškov zavarovalne premije.

UKREP 6: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje 
kmetijskih in živilskih proizvodov
ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de 
minimis

Namen ukrepa:
Namen ukrepa je diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih 
gospodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih 
proizvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti na 
kmetijskih gospodarstvih.

Upravičeni stroški:
- stroški izdelave projektne dokumentacije za 

naložbo v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih 
proizvodov, ter naložbe v nekmetijske dejavnosti na 
kmetiji;

- stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti 
predelave in trženja kmetijskih proizvodov ter 
nekmetijske dejavnosti na kmetiji;

- stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti 
predelave in trženja na kmetijah ter  nekmetijske 
dejavnosti;

- promocija.

Upravičenci do pomoči:
- kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s predelavo 

in trženjem oziroma z nekmetijskimi dejavnostmi, s 
sedežem dejavnosti in naložbo na območju občine.

Pogoji za pridobitev sredstev:
- predračune ali račune za nakup strojev ali opreme 

oz. račune o izvedenih delih;
- dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetijskem 

gospodarstvu;
- dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 let po 

zaključeni naložbi;
- predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo 

investicije, če je z zakonodajo s področja graditve 
objektov to potrebno;  

- projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter 
dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do 
sofinanciranja;

- fotokopija zbirne vloge za neposredna plačila za 
leto 2018.

Intenzivnost pomoči:
- do 50 % upravičenih stroškov.

UKREP 7: Pokrivanje operativnih stroškov cestnega 
tovornega prometa iz odročnih krajev

Namen ukrepa: 
Namen ukrepa je pokrivati operativne stroške cestnega 
tovornega prometa na odročnih, razpršenih območjih 
občine. Cilj ukrepa je ohraniti dejavnost transporta in 
transportne mreže na odročnih, razpršenih območjih 
občine.

Upravičenci:
- subjekti, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti 

cestnega tovornega prometa.

Splošni pogoji upravičenosti:
- upravičenec mora predložiti dokazilo o opravljenem 

tovornem prometu na odročnih območjih z 

navedbo lokacij (prog) in razdalj ter seznam kmetij 
in količino mleka, ki ga le-te oddajajo;

- letno število prevozov;
- zagotavljanje ustreznega in kakovostnega tovornega 

prometa, skladno s področno zakonodajo.

Upravičeni stroški:
- operativni stroški tovornega prevoza/kilometer v 

odročnih krajih. 

Finančne določbe:
- bruto intenzivnost pomoči je do 50 % upravičenih 

operativnih stroškov tovornega transporta. 

Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno 
zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek 
100.000 EUR/upravičenca oziroma na enotno podjetje v 
kateremkoli obdobju treh poslovnih let, kot je določen za 
dejavnosti cestnega tovornega prometa. 

UKREP 8: Štipendiranje bodočih nosilcev kmetij

Namen ukrepa:
Namen ukrepa je finančna pomoč pri izobraževanju 
dijakov in študentov kmetijskih programov, ki so 
predvideni za naslednike kmetij. 

Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:

- izjavo, da bo prosilec prevzemnik kmetije;

- kopijo zadnjega šolskega spričevala;

- potrdilo o vpisu;

- fotokopija zbirne vloge za neposredna plačila za leto 
2018.

Dodatni pogoj za pridobitev sredstev:
Prednost pri dodelitvi sredstev imajo prosilci, katerih 
edini vir dohodka izhaja iz kmetijske dejavnosti in prosilci 
z manjšimi dohodki na družinskega člana.

Upravičenci do pomoči:
- udeleženci izobraževanja kmetijskih programov, ki 

so predvideni za naslednike kmetij.

Finančna določbe:
- do 120 EUR/mesec.

UKREP 9: Podpora delovanju društev s področja 
kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja  

Namen ukrepa:
Namen ukrepa je sofinanciranje neprofitnih aktivnosti 
in materialnih stroškov društev oz. združenj s področja 
kmetijstva, gozdarstva in podeželja iz območja občine, 
ki ne predstavljajo državno pomoč ter njihov cilj z 
ustanovitvijo in delovanjem ni pridobivanje dobička. Cilj 
ukrepa je omogočanje izvedbe programov dela navedenih 
društev oziroma združenj. 

Upravičeni stroški:
- stroški, povezani s predstavijo oz. promocijo 

dejavnosti društva, pomembno za razvoj kmetijstva, 
gozdarstva in podeželja, kot so: stroški udeležbe 
na splošnih predavanjih, delavnicah, tečajih 
brez pridobitve certifikata, krožkih, strokovnih 
ekskurzijah, seminarjih, udeležbe na posvetih, 
okrogle mize ipd.; potni stroški, stroški izdaje 
publikacij, najemnine razstavnih prostorov, 

- stroški, povezani z organizacijo in izvedbo različnih 
aktivnosti društev oz. združenj, ki prispevajo k 
prepoznavnosti občine kot so: priprava gradiv, 
zloženk, objave v medijih, organizacija samostojnih 
prireditev ipd.,

- stroški, povezani z organizacijo in izvedbo različnih 
aktivnosti, ki izhajajo iz ohranjanja kulturne in 
tehnične dediščine kmetijstva in podeželja: prikazi 
tradicionalnih domačih obrti in običajev, prikazi 
tehnične dediščine, razstave, tekmovanja ipd.;

- materialni stroški, povezani z izvedbo programov 
društev oz. združenj;

- stroški, povezani s sodelovanjem in predstavitvijo 
društev na prireditvah lokalnega, regionalnega, 

državnega ali mednarodnega pomena na 
prireditvah drugih društev in organizacij.

Pogoji za pridobitev pomoči: 
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:

- finančno in vsebinsko ovrednoten letni program dela 
društva oz. združenja za leto 2018,

- seznam članov.  

Upravičenci do pomoči:
- registrirana stanovska društva in interesna združenja, 

ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in 
podeželja na območju občine.

Finančna določbe / intenzivnost pomoči:
- do 100 % upravičenih stroškov.

4. VSEBINA VLOGE
Vlagatelji izpolnijo in oddajo vloge na sedežu Občine 
Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, in sicer obvezno na 
predpisanem obrazcu »Vloga za sofinanciranje programov 
na področju kmetijstva v občini Trebnje v letu 2018«, ki ga 
dobijo na Občini Trebnje v sprejemni pisarni (soba št. 2), na 
Oddelku za družbene in gospodarske dejavnosti, v pisarni 
št. 24 ali na internetni strani http://www.trebnje.si/. 

Izvajalci ali organizatorji razpisanih ukrepov morajo k 
vlogi priložiti tudi pisno ponudbo za izvedbo v programu 
določenih nalog in predvideti višino potrebnih sredstev ter 
vso dokumentacijo, s katero dokažejo izpolnjevanje pogojev 
za posamezne ukrepe, določene v tem razpisu.

5. OBRAVNAVA VLOG IN POSTOPEK ODOBRITVE

Vloge na javni razpis morajo biti predložene v sprejemno 
pisarno Občine ali oddane na pošti kot priporočene 
pošiljke do vključno 30. 4. 2018. Za pravočasne se 
bodo štele vse vloge, ki bodo do roka prispele na sedež 
naročnika: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje. 
Vloge, izpolnjene na razpisanih obrazcih, morajo biti z 
vsemi zahtevanimi prilogami dostavljene v zaprti kuverti s 
pripisom »VLOGA NA JR - KMETIJSTVO 2018, ukrep: »_____ 
» (navedba ukrepa, kot npr.: Ukrep1, Ukrep 3, Ukrep 6 …). 
Če se vlagatelj prijavlja na več razpisnih področij, mora 
navesti vsa področja. Na hrbtni strani ovitka mora biti 
naveden naziv in naslov vlagatelja. 

Obravnavane bodo vloge, ki bodo pravočasne, pravilno 
izpolnjene in oddane na predpisanih obrazcih z vsemi 
zahtevanimi dokazili. Razpis in obrazci so objavljeni tudi na 
internetni strani občine Trebnje http://www.trebnje.si/.

O dodelitvi sredstev upravičencem na predlog strokovne 
komisije, ki je imenovana s strani župana, odloča 
pooblaščena oseba. Upravičencem bo izdan sklep o višini 
odobrenih sredstev za posamezni ukrep. Medsebojne 
obveznosti med občino in upravičencem se uredijo s 
pogodbo. Upravičencem se sredstva iz proračuna Občine 
izplačajo na podlagi e-zahtevka. 

V primeru, da upravičenec ne bo črpal že odobrena sredstva 
(brez vložitve e-zahtevka z dokazili), ne more pridobiti 
sredstev na naslednjih dveh (2) javnih razpisih za dodelitev 
finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in 
podeželja v občini Trebnje, razen v primeru višje sile.

Vlagatelji so seznanjeni z možnostjo uvedbe ukrepa pro-
porcionalnega zmanjšanja pravic porabe do višine 5 % 
skladno z Odlokom o proračunu Občine Trebnje za leto 
2018 (Uradni list RS, št. 12/17).

6. DODATNE INFORMACIJE
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko 
zainteresirani dobijo po telefonu vsak delovni dan na 
telefonski številki 07 348 11 38, e-naslovu: silva.kek@
trebnje,si, ali v prostorih Občinske uprave Občine Trebnje, 
Oddelku za družbene in gospodarske dejavnosti, pisarni št. 
24.
7. ROK, DO KATEREGA MORAJO BITI VLOŽENE VLOGE
Vloge morajo biti oddane do 30. 4. 2018 oz. za ukrep 8 
najpozneje do 12. 10. 2018.

Številka: 331-1/2018
Datum: 31. 1. 2018

Alojzij Kastelic, l.r.
ŽUPAN 
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KULTURA

Mentorica Folklorne skupine 
Nasmeh prejemnica srebrne 
plakete JSKD
Folklorno skupino Nasmeh, ki deluje na CIK-u v okviru UTŽO, 
je pred dobrimi petimi leti prevzela mentorica, folklornica s 
srcem in dušo, gospa Branka Moškon iz Novega mesta. 
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti vsako leto podeli najvišja 
priznanja v ljubiteljski kulturi. 

Za letošnjo podelitev je komisija izbirala med 32 predlaganimi 
kandidati in izbrala 7 prejemnikov, ki so prav vsi med njimi v 
svojem okolju in na svojem področju opravili izjemno delo.
Med sedmimi nagrajenci tega večera je bila tudi gospa Branka 
Moškon, ki je prejela Srebrno plaketo JSKD, saj je že več kot 40 
let gonilna sila Folklorne skupine Kres Novo mesto in na sploh 
folklorne dejavnosti na Dolenjskem.

Podelitev je potekala v sredo zvečer, 24. januarja 2018, na 
Ljubljanskem gradu, kjer sta nagrajence in zbrane goste nago-
vorila minister za kulturo Tone Peršak in direktor JSKD mag. 
Marko Repnik. Direktor Marko je med drugim poudaril, da 
se kultura nenehno razvija in vztrajno raste. Hkrati je izrazil 
veselje, da je vse več ljudi, ki svoj prosti čas posvečajo plesu, 
gledališču, orkestrom, prepevanju v zboru, pisanju, slikanju in 
filmski umetnosti in nadaljeval, da je kultura tista sestavina 
naše družbe, ki povezuje in krepi medsebojno zaupanje, pri 
čemer ima prav ljubiteljska kultura največ zaslug za ohranja-
nje dobrih odnosov in spoštovanja med ljudmi.

Tudi predstavnice FS Nasmeh iz Trebnjega so se udeležile 
svečane podelitve v nošah in tako izkazale prejemnici Branki 
Moškon v imenu celotne skupine spoštovanje in čestitke za 
prejem visokega priznanja.

JSKD OI Trebnje

Petnajst rastočih let knjige 
Temeniške in Mirnske doline
V avli Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje so z že deveto širitvijo 
počastili 15-letnico prve postavitve stalne razstave Rastoča knjiga Te-
meniške in Mirnske doline, ki je nastala na pobudo očeta vseslovenske-
ga projekta dr. Janeza Gabrijelčiča in prof. Jožeta Zupana. V knjigo so 
se vpisala štiri nova imena: pisateljica in prejemnica medalje za zasluge 
predsednika Republike Slovenije Miriam Steiner Aviezer, upokojena 
učiteljica in pisateljica Anica Zidar, univerzitetna ekonomistka in nosilka 
nagrade odličnosti Joža Miklič, magister gozdarskih znanosti, urednik 
in fotograf, ljubiteljski slikar in velik ljubitelj narave Janez Černač in dr. 
Božidar Voljč, zdravnik, nekdanji minister za zdravstvo in danes predse-
dnik komisije za medicinsko etiko.

Vse štiri sta na slovesnosti predstavila avtor rastoče knjige v Trebnjem 
Jože Zupan in Kristina Gregorčič. V imenu vključenih je navzoče na-
govorila Joža Miklič. Publiko je sinoči kot slavnostni govornik nagovoril 
baletni plesalec, koreograf, pedagog in vodja baleta in čez teden dni 
prejemnik Prešernove nagrade za življenjsko delo Janez Mejač. 

Imenovanim so listine podelili župana Alojzij Kastelic iz Občine Treb-
nje, Anton Maver iz Občine Mokronog-Trebelno ter podžupanja Barica 
Kraljevski iz Občine Mirna. Program, ki sta ga povezovala Jože Zupan in 
Kristina Gregorčič, so sooblikovali še otroški pevski zbor Glasbene šole 
Trebnje pod vodstvom Tatjane Mihelčič Gregorčič, pianist prof. Peter 
Zoltan in Godalna komorna skupina Glasbene šole Trebnje pod mentor-
stvom prof. Ane Avšič.

Rastoča knjiga v Trebnjem je nastala leta 2003, pripoveduje o ljudeh, ki 
so izšli iz Mirnsko-Temeniške doline ali so ustvarjali na tem prostoru in 
so s svojimi dosežki pomembno prispevali k razvoju svojega področja 
ustvarjalnosti. Danes združuje že 150 imen. »Naša razstava je bila prva 
te vrste in mnogim spodbuda in zgled za oblikovanje svoje. V petnajstih 
letih je po državi vzniknilo več kot trideset samostojnih razstav, kar do-
kazuje, da je poslanstvo projekta t. i. promocija vrednot, ki ohranjajo 
človeštvo, še vedno aktualno,« je še povedala varuhinja razstave in di-
rektorica CIK-a Patricija Pavlič.
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KORK pripravil predavanje
o možnosti trajne odprave očesne diptrije

V petek, 26. januarja, je KORK Veliki Gaber pripravila brezplačno 
predavanje za tamkajšnje krajane.
Doktor Kristina Mikek iz očesnega centra Morela okulisti je obi-
skovalcem povedala, kaj nam povzroča težave z vidom na blizu ali 
daleč ter o možnostih trajne odprave očesne dioptrije.
Očesni center Morela okulisti velja za enega vodilnih centrov za 
očesno refraktivno kirurgijo. V sodelovanju z drugimi uglednimi 
ustanovami in priznanimi strokovnjaki v tujini so uvedli več po-
membnih novosti na področju odprave dioptrije in zdravljenja bo-
lezni očesne roženice. Veliko pozornosti in truda namenjajo tudi 
prenosu strokovnih izkušenj in širjenju znanja s področja očesne 
refraktivne kirurgije. Tamkajšnjim obiskovalcem, ki so se zbrali v 
lepem številu, je dr. Mikekova poleg informacij, kako in na kakšen 
način lahko odpravimo očesno dipotrijo, svetovala tudi osebno, če 
so imeli s sabo podatke oziroma izvid o svoji dioptriji.

 Mojca Smolič

Zgodbe in pričevanja: 
Temeniška in Mirnska dolina med vojno za Slovenijo leta 
1991 – Predstavitev zbornika v Knjižnici Pavla Golie Trebnje

Avtor Brane Praznik nas je v ponedeljek, 29. 1. 2018, v pogovoru 
z Leopoldom Pungerčarjem popeljal po dogodkih osamosvojitve-
ne vojne v Temeniški in Mirnski dolini. Poudarila sta pomembnost 
takratnih dogodkov za osamosvojitev Slovenije in pogumne odlo-
čitve tedanjih poveljujočih na Medvedjeku in tudi vzdušje strahu, 
ki je prevevalo ljudi. Predstavila sta nam tudi nastajanje zbornika 
Zgodbe in pričevanja I. del, Temeniška in Mirnska dolina med voj-
no za Slovenijo leta 1991. Marko Kotar je kronološko predstavil 
pot kolone vozil do Medvedjeka in njeno premikanje po Medved-
jeku, Miro Resnik, nekdanji predsednik OZZVS Trebnje, pa je opisal 
prizadevanje za gradnjo spominskega parka na Medvedjeku. Spre-
govorili so še Janez Bobnar o bojni moči udeleženih oklepnih vozil, 
polkovnik Vasilij Maraš (poveljnik vojašnice v Novem mestu), bri-
gadir Marjan Grabnar, podpredsednik ZVVS in predsednik OZVVS 
Dolenjska ter župana občin Mirna in Mokronog-Trebelno, ki sta 
bila tudi sama aktivno vključena v osamosvojitvene dogodke v Te-
meniški in Mirnski dolini.

Patricija Tratar
Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Predstavitev zbornika 
»Temeniška in Mirnska dolina med vojno za Slovenijo leta 
1991. Zgodbe in pričevanja I. del«.

V OZVVS Trebnje smo pred približno letom dni izdali zbornik z na-
slovom »Temeniška in Mirnska dolina med vojno za Slovenijo 
leta 1991. Zgodbe in pričevanja I. del«. Uradno predstavitev smo 
izvedli s pomočjo Knjižnice Pavla Golie Trebnje v njihovih prosto-
rih. Na predstavitvi se je zbralo nekaj več kot petdeset poslušalcev. 
Glavni urednik in avtor je naš član, g. Brane Franc Praznik.
Občinstvu je predstavil nastanek in vsebino zbornika. Uvodoma je 
poudaril, da so bili v našem okolju tri osrednja dogajanja: skladišče 
goriva v Mokronogu, zbirna centra za prebežnike na Dobu in na 
Lanšprežu ter oboroženi spopad na Medvedjeku. Doslej je zbra-
no veliko gradiva, pričevanj, spominov … Vseh nikakor ni mogoče 
zajeti v enem zborniku, verjetno tudi ne v več nadaljevanjih, saj je 
zgodb in pričevanj toliko, kolikor je bilo udeležencev teh dogod-
kov. Spomnil je, da je samo v spopadu na Medvedjeku sodelovalo 
več kot 500 pripadnikov TO. Poleg njih še Milice, Civilne zaščite, 
Rdečega križa … Nastali zbornik je zbir nekaterih pričevanj ude-
ležencev spopada na Medvedjeku, poleg tega pa sta v zborniku 
predstavljeni tudi raziskovalni nalogi učencev OŠ Trebnje in OŠ 
Veliki Gaber. Avtor je predstavitev podkrepil s slikami, zapisanimi 
dejstvi in poudaril, da je tok zgodovine samo eden in neponovljiv. 
To je opisal z naslednjimi besedami: »Mi dejstev in zgodovine seve-
danemoremopopravljati(nekaterijožalskušajo!),lahkojosamo
opisujemo,razlagamo,ugibamo,kajbibiločečebulanebi imela
predponeče…«
Članom OZVVS Trebnje se zdi zelo pomembno, kako se bo ohranjal 
zgodovinski spomin na dogodke iz dni osamosvajanja Republike 
Slovenije. Zato tudi želimo našim zanamcem zapustiti nekaj, kar 
jih bo spominjalo na to, kako je domovina nastala, na domoljubje, 
pogum in tudi strah, ki nam v obliki vojne ni bil poznan. Zato je po-
membno, da je to dogajanje nekje zapisano. Ne le na spominskih 
karticah, strežnikih, v oblačkih ter drugih informacijsko elektron-
skih medijih, temveč tudi v trdi papirnati obliki.

Marko Kotar
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V vrtcu Romano spoznavamo 
okrogle oblike
V enoti Romano se seznanjamo tudi z matematiko. Spoznavali smo krog, 
kroglo in simetrije. S tiskanjem žogic smo naredili pisane kroge. Rokovali 
smo se z žogicami različnih materialov, oblik, trdot, velikosti.  V telova-
dnici v enoti Mavrica pa smo imeli pravo vadbeno uro z žogami. Nau-
čili smo se tudi pesmico Rdeča žoga (J. Bitenc) in z malimi instrumenti 
ustvarjali ob ritmu.  

Strokovni delavki vrtca

KS TREBNJE

Galerijska paleta
Na slovenski kulturni praznik, 8. februarja 2018, je bil v galeriji 
Dan odprtih vrat, ko ste si ljubitelji umetnosti lahko od 10. do 
18. ure brezplačno ogledali aktualne razstave. Za obiskovalce 
smo pripravili tudi vodena ogleda po začasni in stalni razstavi. 
Kulturni praznik smo počastili tudi z brezplačno delavnico za 
otroke Nosim unikat. Pod mentorstvom Nine Kolar si je vsak 
udeleženec ustvaril lepo in unikatno poslikano majico.

22. februarja boste lahko prisluhnili prvemu v ciklu koncertov 
Četrtkova sozvočja, ki jih prirejamo v sodelovanju z Glasbeno 
šolo Trebnje. Koncert z naslovom Večer slovenskih skladateljev 
z učenci Glasbene šole Trebnje se bo pričel ob 18. uri v naši ga-
leriji. Nadaljujemo tudi s predavanji v sklopu krožka Zgodovina 
umetnosti skozi čas. Tokrat bomo s člani UTŽO Trebnje spozna-
vali znamenitega arhitekta Jožeta Plečnika in njegovo dunajsko 
obdobje.

Razstavni program bomo nadaljevali s predstavitvijo enega od 
klasikov slovenske samorastniške umetnosti Antona Plemlja. 
Predstavitev njegovih del iz galerijske zbirke in iz zasebnih zbirk 
bo ponudil enkraten vpogled v dušo umetnika, ki je velik del 
svojega življenja posvetil naivni umetnosti. Avtor razstave je 
Damir Globočnik, doktor umetnostne zgodovine in zgodovine 
ter likovnih kritik. Odprtje razstave Anton Plemelj, Med življe-
njem in umetnostjo bo v četrtek, 1. marca 2018, ob 18. uri. 

Pridružite se nam na otvoritvi, dobrodošli pa tudi na drugih do-
godkih v naši galeriji!

Simona Slak, Andrejka Vabič Nose
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Vsi se je bojimo –  
Ana Cajnko o demenci
Saj nikoli ne vemo, kdaj se bo pojavila pri katerem izmed naših naj-
bližjih ali bo mogoče doletela celo nas same. Govorimo o bolezni, 
ki ima tisočih obrazov - demenci. Kako prepoznati začetne znake in 
kako se z njo spopadati kasneje, ko je bolezen že zelo napredovala, 
nam je v knjižnici Trebnje pripovedovala avtorica knjige Demen-
ca, moja učiteljica in gonilna sila Društva RESje, Ana Cajnko. Spre-
membe ob pojavu demence najprej opazimo sami, kasneje, ko jih 
ne moremo več prikrivati, pa jih opazijo tudi bližnji. Zelo pomemb-
no je, kako pristopimo k reševanju težav, ki se prikradejo skupaj z 
zahrbtno boleznijo. Demenca namreč ni nekaj, kar se pojavi od da-
nes do jutri. Nastaja postopno kot tudi vzroki za nastanek bolezni, 
ki jo povzročajo. Demenca se lahko pojavi tako pri mladih kot tudi 
pri starejših ljudeh. Je pa res, da s starostjo tveganje za nastanek 
bolezni narašča. Dodatna težava je v tem, da je demenca neozdra-
vljiva bolezen, torej zdravil zanjo ni, še poudari Cajnkova. Dodana 
vrednost knjigi je zagotovo dejstvo, da avtorica pri pisanju izhaja 
iz vsakdanjih izkušenj in situacij, ko je skrbela za svojo dementno 
mamo. Demenca je še vedno take vrste bolezen, ki jo (pre)pogosto 
pospremimo z besedami stereotip, stigma in strah. Da bolezen le 
ni tako neobvladljiva in zastrašujoča, sta prisotnim na predstavitvi 
knjige zagotovila zakonca, ki ju bolezen spremlja že dalj časa. Po-
membno je le, da bolezen odkrijemo pravočasno, s tem upočasni-
mo razvoj simptomov in tako obolelim zagotovimo boljšo kakovost 
življenja. »Z demenco se moramo naučiti živeti«, še poudari gospa, 
ki svojemu možu ves čas stoji ob strani in ga sprejema točno ta-
kega, kot je. Avtorica v knjigi brez dlake na jeziku opozarja tudi na 
pomanjkljivo znanje in usposobljenost osebja domov za ostarele 
za ravnanje z ljudmi z demenco. Sicer je knjiga namenjena tako 
bolnikom kot njihovim svojcem in vsem prostovoljcem, ljudem 
odprtega srca in rok, ki verjamejo v skupni cilj, pomagati ljudem 
z demenco, da bodo preživeli človeka dostojno življenje, avtorica 
še poudari v uvodu. Za to je odgovoren prav vsak izmed nas, smo 
se strinjali ob koncu pogovora, katerega niti je pletla pisateljica in 
igralka Desa Muck. 

Irena Palčar
Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Angleščina v vrtcu Trebnje
»Playing ever after« 
Velikokrat se nam zastavlja vprašanje, zakaj naj bi se v predšol-
skem obdobju otroci poleg učenja maternega jezika učili tudi tuje-
ga jezika. Čemu je izpostavljena predvsem angleščina? Dejstvo je, 
da je angleščina najbolj razširjen svetovni jezik, saj ga govori kar 
700 milijonov ljudi. Posledično je najbolj uporaben jezik v dana-
šnjem svetu. V zadnjih letih se učenje tujega jezika v predšolskem 
obdobju vedno bolj uveljavlja tudi v Sloveniji.
V letošnjem šolskem letu so se štirje oddelki našega vrtca (Klobučki, 
Avioni, Oblački in Kamenčki), ki jih obiskuje 90 otrok, starih med 4 in 
5 let, vključili v mednarodni projekt ERASMUS+. Z nami sodelujejo 
v projektu še tri evropske države: Finska (Oulun Englanninkielinen 
Leikkikoulu AY), Nizozemska (Kindcentrum Caleidoscoop) in 
Portugalska (Colegio do Ave, SA). 

Vsi partnerji v projektu se trudimo  uresničevati skupaj zastavljene 
cilje, se učimo drug od drugega ter pridobivamo nove, neprecenljive 
izkušnje. Bogatimo kulturno bogastvo in raznolikost znotraj našega 
mednarodnega partnerstva. Pri delu z otroki se osredotočamo na 
učenje angleškega jezika s pomočjo iger, pesmi, gibalnih iger in 
zgodb. Pomagamo, da bodo postali samostojnejši pri kasnejšem 
učenju angleškega jezika ter predvsem privzgajamo veselje do 
učenja tujega jezika.

V prvih štirih mesecih smo skupaj z otroki v enoti Mavrica uredili 
in likovno opremili angleški kotiček, za katerega smo prejeli prvo 
mesto na natečaju ob 30-letnici Erasmusa. Za prvo seznanjanje z 
angleščino in usvajanje prvih besed smo izbirali aktivnosti, ki so 
preproste ter otroke motivirajo in zabavajo. Pri tem smo uživali 
predvsem preko  gibalnih igric in pesmic, glasbe ter likovnih 
aktivnosti. Otroci so prisluhnili krajšim in nezahtevnim zgodbam. 
Skozi likovno ustvarjanje so sooblikovali našega osrednjega junaka, 
pošastka Mihca, ki nas bo spremljal na naših dogodivščinah v 
naslednjih dveh vrtčevskih  letih. Z venčkom angleških in slovenskih 
pesmic smo se predstavili tudi staršem na prednovoletnem nastopu 
ter nastopu za upokojene delavce našega vrtca.

Ariadna Agnič in člani tima
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Sobotno galerijsko 
dopoldne –  
Oblike gline 
Na februarski delavnici v okviru Sobotnega 
galerijskega dopoldneva so mladi udele-
ženci, nekateri celo v spremstvu staršev, 
ustvarjali z glino ob mentorici Nini Mrđeno-
vič iz Volčje Jame pri Žužemberku. V uri in 
pol so ustvarjali najprej ob igri, ko je men-
torica enemu udeležencu delavnice na uho 
povedala, kaj naj upodobi ali si je figuro iz 
gline celo sam izmislil, ostali pa so morali 
čim hitreje med njegovim ustvarjanjem 
ugotoviti, kaj to je. Nato so izdelovali še 
različne izdelke iz gline, nekateri več, drugi 
manj. Vse izdelke bodo po peki ustvarjalci 
odnesli domov.  
Uro in pol trajajoča delavnica je potekala 
v  soorganizaciji z Galerijo likovnih samora-
stnikov Trebnje, CIK Trebnje, Zvezo kultur-

Noč s knjigo na  
OŠ Trebnje
Učenci 9. razreda OŠ Trebnje (13 učencev, 
ki berejo za bralno značko) so v petek, 12. 
januarja, preživeli noč v šolski knjižnici. 
Srečanje smo začeli s pogovorom s srednje-
šolko Eriko Kum o pisanju zgodb, v nadalje-
vanju literarnega večera pa je o svoji izku-
šnji s pisanjem spregovorila naša učenka 
Manca Rajnar. Predstavila je svojo knjigo 
Kakšne barve je tišina, ki so jo udeleženci 
dogodka dobili v dar. Večer smo nadaljevali 
z branjem, pripovedovanjem osebnih doži-
vljajev, gledanjem filma in nočnim spreho-
dom, med katerim smo prisluhnili zapisani 
besedi znanih Trebanjcev.
Nočvknjižnicijebilaedinstvenainzanimi-
vaizkušnja,kisojomojiprijateljitakolepo
popestrili.–Manca
Všečmijebilo,kersemsedružilsprijatelji
tudiizvenpoukavšoli.–Tio
Takonočmoramošeponoviti.–Špela,Ari-
jana
NaNočismoresvsiuživali,programjebil
zanimiv, bilo je veliko druženja. Po filmu
smošlistežkaspat.–Lea
Dobil sem občutek, da imam zdaj več vo-
lje do branja, vse dogajanje mi je bilo zelo 
všeč.–Kristian
Vesvečerjebilzelozanimiv,najboljpasem
bilveselknjižnenagrade.–Žan
Noč s knjigo smo pripravili Mojca Bahun, 
Maja Ule in Zvonko Simeunić s ciljem, da 
približamo knjigo mladim in da ob tem po-
sebnem doživetju začutijo možnost, kako 
kvalitetno preživeti čas s prijatelji ob do-
brih zgodbah.  

 Šolski knjižničarki

Nagrada 
na likovnem 
natečaju 
Vrtec Mavrica Trebnje, oddelek »Maček 
Muri« je pod mentorstvom vzgojiteljic Tja-
še Lopatec in Slavice Cesar sodeloval v pro-
jektu  ob mednarodnem dnevu strpnosti z 
naslovom PRIKRITA NESTRPNOST. Izbrana 
umetnina Alekseja Hočevarja je osvojila na-
grado, in sicer njegova risbica je bila razsta-
vljena v Državnem zboru. Iskrene čestitke 
in še veliko ustvarjalnih uspehov.

Tjaša Lopatec in Slavica Cesar 

Koliko zaposlenih  
v vašem podjetju je 
starejših od 45 let?
Po napovedih za Slovenijo bo čez pet let 
vsak četrti zaposleni starejši od 55 let, 
zato je nujno, da spremenimo kulturo 
zgodnjega upokojevanja in v starejših 
zaposlenih prepoznamo konkurenčno 
prednost podjetij. S sredstvi Evropske 
unije in MDDSZ lahko za vašega zapo-
slenega (nad 45 let) pridobite povrnje-
ne stroške do 1.834,00 EUR za pripravo 
strategije in izdelavo načrtov razvoja 
starejših zaposlenih in izvedbo usposab-
ljanj zanje.
Zakaj je prijava na projekt smiselna?
... ker z vašim minimalnim denarnim 
vložkom starejše v kolektivu spodbudite 
k pridobivanju novih znanj, da bodo svo-
je delo opravljali še boljše in se jim ne bo 
˝mudilo v penzijo ;̋ ker vam CIK Trebnje 
kot zunanji izvajalec lahko ponudi kako-
vostno partnerstvo pri pripravi strategi-
je, izdelavi načrta razvoja zaposlenih in 
izvedbi potrebnih usposabljanj; ker so 
zaposleni zaradi novih znanj bolj motivi-
rani prispevati k uspehu podjetja.
Prijavo lahko podjetja oddajo od 15. 1. 
2018 dalje do porabe sredstev oziroma 
do 30. marca 2018. Rok za prijavo je kra-
tek, zato vas vabimo, da se za več infor-
macij čimprej obrnete na CIK Trebnje (07 
34 82 100) – pričakujemo vaš klic. 

nih društev Trebnje in trebanjsko izpostavo 
Javnega sklada za kulturne dejavnosti ter 
ob sofinanciranju Občine Trebnje.  
Naslednja sobotna galerijska delavnica bo v 
soboto, 3. marca 2018. 

JSKD OI Trebnje
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Univerza za tretje življenjsko 
obdobje (UTŽO) Trebnje 
praznuje 20 let
Dejavnost izobraževanja in aktivacije starejših je že leta ena vidnej-
ših, odmevnejših in zelo obiskanih dejavnosti našega zavoda. Zato 
smo na Centru za izobraževanje in kulturo (CIK) Trebnje še posebej 
ponosni, da v letošnjem šolskem letu 2017/2018 Univerza za tretje 
življenjsko obdobje praznuje že 20. obletnico svojega delovanja. 
Delovanje UTŽO Trebnje v teh letih  je bilo zelo dinamično, raznoli-
ko, naši člani so se lahko udeleževali različnih aktivnosti. 
Široka paleta aktivnosti UTŽO Trebnje članom zvišuje kakovost 
življenja, omogoča vzdrževanje psihofizične kondicije in spodbu-
ja medsebojno druženje in sodelovanje. Člani UTŽO lahko izbirajo 
med naslednjimi dejavnostmi: študijski krožki, strokovne delavni-
ce, različne oblike telesne vadbe, plesne skupine, glasbeno-pevski 
krožek, računalništvo, umetniško ustvarjanje, ročna dela in spre-
tnosti, učenje tujih jezikov, predavanja o umetnostni zgodovini, 
pogovori o knjigah, udeležijo pa se lahko tudi različnih pohodov in 
popotnih malh.

Delček tega pestrega dogajanja bomo skušali predstaviti na pri-
reditvi ob 20. obletnici Univerze za tretje življenjsko obdobje 
Trebnje, ki bo potekala v torek, 10. aprila 2018, ob 9. uri v Kul-
turnem domu Trebnje na Golievem trgu 7 v Trebnjem. Dve dese-

tletji delovanja UTŽO je res lep razlog za praznovanje, za obujanje 
spominov in tudi za predstavitev trenutnih aktivnosti in načrtov za 
prihodnost. Zato vas že sedaj prisrčno vabimo, da se pridružite na 
prireditvi ob visokem jubileju UTŽO Trebnje. Toplo vabljeni tudi na 
razstavo študijskih krožkov, ki bo od 3. do 13. aprila 2018 v dvo-
rani Stik, Goliev trg 1 v Trebnjem.
Več o programu UTŽO Trebnje lahko preberete na spletni strani 
www.ciktrebnje.si  

Martina Podlesnik, CIK Trebnje

Plesna skupina Mavrica (foto: S.S.)

Potujoča glasbena šola v Dnevnem centru  
za romske otroke in mladostnike

Kher šu beši 
Sredi januarja so nas v naših prostorih v Vejarju obiskali pravi glas-
beniki. Prišli so namreč člani romskega društva Amala iz Ljubljane, 
s seboj pa so prinesli različne inštrumente – violončelo, prečno 
flavto in kitaro. V glasbeno obarvani delavnici so gostje otrokom 
svoje inštrumente predstavili, jim postavili nekaj glasbenih vpra-
šanj, zapeli in zaigrali nekaj pesmic in dali otrokom darilo – pesma-
rico v romskem in slovenskem jeziku.
V našo ekipo pa ob tej priložnosti vabimo vse, ki v sebi čutite željo 
po prostovoljstvu – otroci namreč potrebujejo pomoč pri delanju 
domačih nalog in učenju (info: 07/34-81-570).
Program Dnevnega centra Kher šu beši financirata Ministrstvo za 
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Občina Treb-
nje. Hvala za posluh, pomoč in podporo pri izpeljavi projekta. 
 

Nataša Smolič
Center za socialno delo Trebnje

Obisk Folklorne skupine 
Nasmeh na PŠ Šentlovrenc
Pretekli mesec je bil na PŠ Šentlovrenc zelo zanimiv, saj nas je 
dvakrat obiskala Folklorna skupina Nasmeh, nam predstavila slo-
venske ljudske  plese in nas naučila venček ljudskih plesov. Za vso 
pripravljenost in dobro voljo se jim iz srca zahvaljujemo. Prav tako 
smo v januarju Izvedli čistilno akcijo na šolskem igrišču in v okolici 
šole ter s tem polepšali našo okolico. 

Uroš Primc
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INTERVJU TOMAŽ GLIVAR

Glasbenik  
od malih nog
Tomaž Glivar je v trebanjski občini poznan 
po ribarnici in prodaji rib, še več ljudi pa ga 
pozna kot zabavljača, glasbenika in pevca. Z 
glasbo in svojo harmoniko je tako rekoč od-
raščal in njegov ansambel Večerni zvon šteje 
že triintrideseto leto delovanja. Marsikdo pa 
ne ve, da se Tomaž poleg ribarnice in lastne-
ga ansambla ukvarja tudi z izdelavo harmo-
nik –  lastne blagovne znamke Glivar. Popra-
vlja, renovira in uglašuje tako harmonike kot 
klavirje. Glasbenik je že od malih nog in nje-
gova strast ne pojenja, prej nasprotno. Od 
kod mu volja in energija za vse to, pa boste 
izvedeli v spodnjem intervjuju. 
Kdaj ste se začeli ukvarjati z glasbo? 
Pri enajstih letih mi je oče kupil prvo harmo-
niko, vendar so mi jo po treh mesecih ukra-
dli. Nekaj let kasneje, leta 1979, pa sem si 
jo kupil sam. Naučil sem se nekaj pesmi in 
začel nastopati na porokah. 10. 3. 1984 sem 
ustanovil ansambel, ki je živ še danes. To je 
Večerni zvon. 
Kakšno glasbo igrate in kje vas lahko sliši-
mo?
Igramo narodno zabavno glasbo, ki se pred-
vaja predvsem na porokah, obletnicah, 
abrahamih, plesih, veselicah in novoletnih 
zabavah. Izpostavil bi poroke, ki jih je v vseh 
triintridesetih letih našega delovanja bilo 
preko 700. Po tem smo tudi nabolj poznani. 
Sedaj pa se ukvarjarjate tudi z drugimi 
stvarmi. Lahko o tem poveste kaj več?
Pred desetimi leti sem se odločil, da začnem 
z izdelavo harmonik. Ženin stric me je vpra-
šal, če mu lahko najdem staro harmoniko za 
igranje. V šali sem mu odvrnl, naj jo naredi 
sam, saj je mizar. V tistem trenutku se je po-
rodila ideja, da jo narediva skupaj in tako se 
je izdelovanje harmonik tudi začelo. Glas se 
je hitro razširil in kupci so me našli. Sčasoma 
sem začel še z uglaševanjem in popravilom 
vseh vrst harmonik, tudi klavirskih. Sam več-
krat pravim, da je harmonika balzam za dušo 
in telo, ob njej pozabiš na vse težave. Oseb-
no me glas harmonike pomirja in prepričan 
sem, da je tudi pri ostalih tako. 
Kako se je začela zgodba s klavirjem? 
Tukaj je zgodba podobna. Svakinja vodi cer-
kveni pevski zbor v Dobrniču in kljub ne-
znanju sem se ponudil, da uglasim njihov 
pianino. Začetek ni bil enostaven in potreb-
no je bilo veliko potrpežljivosti. Začel sem z 
uglaševanjem, kasneje pa tudi s popravilom 
starih klavirjev. Pred nekaj meseci sem do-
bil klavir v zelo slabem stanju in v njem videl 
priložnost, da se izkažem in ga renoviram. 
Klavir sem v celoti  razstavil, zamenjal stare 
komponente z novimi in ga povrnil v prvotno 

Prerastel  
je vse okvire
Ob 150. obletnici smrti našega rojaka 
Friderika Ireneja Barage sem se pogo-
varjala z g. Jožetom Pibernikom, seda-
njim župnikom v Trebnjem. 

Spoštovani gospod Jože Pibernik, v naši žu-
pniji ste župnik že drugo leto. Župnijo ste 
verjetno v tem času že dobro spoznali, spo-
znali pa ste tudi našega svetniškega kandi-
data Friderika Ireneja Baraga. Kaj lahko re-
čete o njem? 
Baraga sem poznal že prej, saj sem bil devet 
let župnik v Metliki, kjer je bil kaplan. Res pa 
je, da sem ob jubileju 150-letnice njegove 
smrti prebrskal nekaj literature in našel še 
nekaj podatkov o njem in ga pobliže spozna-
val.
Baraga je bil zagotovo človek velikega srca, 
ki je to nadgradil še z odzivom na poklic du-
hovnika in misijonarja. Že na slovenskih žu-
pnijah v Šmartnem pri Kranju in v Metliki je 
želel ljudem približati radost življenja z Bo-
gom v molitvi, prejemanju zakramentov; naj 
v Bogu iščejo smisel in cilj svojega življenja, 
naj jih vera v Boga vodi k dobrim delom do 
bližnjega. Ljudje so ga imeli zelo radi, saj je 
za razliko od drugih, ki so zagovarjali bolj 
strogo pot Cerkve, ljudem približal ljudske 
pobožnosti. Svojo zavzetost za Boga in člove-
ka je nesel tudi v Ameriko med Indijance in 
priseljence iz Evrope. Njegovo poslanstvo se 
je nanašalo na Indijance iz plemen Očipva in 
Otava ob Mishiganskih jezerih. 38 let je peš 
in s kanujem obiskoval njihova naselja na 
področju 100.000 km2 (za pet Slovenij). V za-
četku so ga odslavljali iz naselij, po dveh letih 
pa je že krstil prve Indijance. Njegov cilj je bil 
približati krščanstvo Indijancem in jih čim bolj 
zaščititi pred vdorom Evropejcev. Dosegel je, 
da jih niso preselili iz njihove pokrajine v re-
zervate daleč stran. Sam se je zaobljubil, da 
do konca življenja ne bo užival alkohola, ker 
je videl, kaj je popivanje naredilo Indijancem. 
Ker jih je ščitil, so ga belci sovražili. Ustano-
vil je pet krajev s tem, ko se je tam zadrže-
val in je postalo naselje stalno poseljen kraj. 
Od Evropejcev ni bil prvi, ki bi odkrival nova 
območja, ampak so tam drugi že bili, npr. Ja-
cques Marquette, francoski jezuit, ki je odkril 
in naredil zemljevid kar velikega ozemlja v 
notranjosti Severne Amerike. Do kraja L'Anse 
je bila potegnjena železnica, s katero so lovci 
v velika mesta vozili kože divjih živali (med-
vedov, lisic, bobrov, kun …). Baraga je v času 
kolonializacije belcev uspel ohranjati dva na-
roda s konkretnimi dejanji protesta in zaščite 
(imel je poznanstva na Dunaju in po vsem Av-
stro-Ogrskem cesarstvu), s pisanjem njihove 

stanje. Po pomoč sem se zatekal k strokov-
njakom s cele Slovenije in se ogromno nau-
čil. Renovacijo prvega klavirja smo zaključili z 
večerno predstavitvijo klasične glasbe v tre-
banjski dvorani Stik v začetku januarja 2018. 
Klavir tam čaka kupca in s tem se začenja 
nova zgodba moje poti, ki se je zelo veselim. 
Kaj vas najbolj žene naprej? Zakaj počnete 
vse to?
Ko človek triintrideset let igra na porokah, 
veselicah in raznih zabavah, je potrebno 
ogromno ljubezni do glasbe in ljudi. V vsem 
tem času so očitno stvari dozorele tako, da 
sem tudi hobi razvil ob glasbi. Vsekakor po-
pravila, renovacije in uglasitve vzamejo cele-
ga človeka in kljub temu, da se tej dejavno-
sti posvečam zaenkrat v prostem času, se ji 
posvečam profesionalno. Imeti hobi je lepa 
stvar, vendar če bi to počel samo zase, bi se 
kmalu ustavilo. Veseli me, da lahko ustvarim 
ali popravim nek instrument, če pa ob tem še 
zaslužim, pa lahko hobiju posvetim tudi več 
časa. Želim si, da bi imel vedno več strank, 
zato se veselim vsakogar, ki se obrne name. 
Kako na vašo strast –  glasbo –  gleda vaša 
družina?
Moja strast do glasbe je v družini dobro po-
znana in kljub temu, da se nihče drug resneje 
ne ukvarja z njo, smo je vsi vešči. Sin in hčer-
ka sta dokončala nižjo glasbeno šolo, žena 
Branka pa je z ansamblom Večerni zvon pela 
10 let. Danes vsi vedo, kdaj sem doma, saj 
se sliši ali igranje frajtonarce, uglaševanje ali 
kladivo ob popravilu kakega instrumenta. Pri 
vseh glasbenih podvigih me podpirajo.
Želje za v bodoče?
V bodoče si želim izdelovati več harmonik la-
stne blagovne znamke Glivar, saj vanje verja-
mem in sem mnenja, da so kvalitetne. Delam 
jih namreč tako, kot bi jih delal zase. Želim si, 
da bi se ljudje obrnili name, lahko tudi preko 
spletne strani: www.harmonike-glivar.si, ko 
si bodo želeli narodno zabavne glasbe, nove 
harmonike ali servisa. 
Intervju nam je za mesec kulture pripravil 
Matjaž Glivar s svojim očetom Tomažem.
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INTERVJU FRIdERIK IRENEJ BARAGA

opaziti veliko nasprotovanje Katoliški Cerkvi. Občutek sem imel, da 
je vse drugo - pa ni pomembno kaj - bolj sprejemljivo od tistega, kar 
poudarja Katoliška Cerkev. Starejši so pripovedovali, da se je življenje 
zelo spremenilo. Manj ljudi je pripravljenih kaj narediti za skupnost in 
vsi samo nekaj zahtevajo, se zapirajo v svoje hiše in če se jim naredi 
kakšna nezgoda, je treba takoj tožiti za odškodnino.
Moje romanje v Marquette na Baragov grob je utrdilo mojo vero, utr-
dilo mojo pripadnost Katoliški Cerkvi in njenim vrednotam. Baragovo 
delo in ljudje, ki se zavzeto ukvarjajo z njim, so naredili velik vtis name, 
ki ga ne bom nikoli pozabil in me samo spodbuja, da za Barago in vero 
tudi v Sloveniji, v Trebnjem, naredim še kaj več.

Ali lahko pričakujemo v kratkem kake spremembe v napredovanju 
postopka kanonizacije Barage pri svetem sedežu?
Trenutno je postopek za Barago za proglasitev za blaženega (blaženi 
je prva stopnja naziva svetnik) že nekaj časa v zaključni fazi. Potreben 
je samo še priznan čudež na njegovo priprošnjo. V zadnjih letih so se 
zgodili trije večji čudeži ozdravljenja. Eden izmed njih je bil vključen v 
postopek, vendar ni bil ne zavrnjen ne sprejet. Sedaj je v postopku v 
kongregaciji za svetnike drugi čudež ozdravljenja. V tem primeru gre 
za moškega, ki so mu ugotovili raka na pljučih, ledvicah in zasevke na 
možganih. Ker je škof večkrat pozval, naj se ljudje v hudih zdravstve-
nih težavah priporočijo Baragi, se je tudi ta mož. Pri Baragovem gro-
bu so nanj položili Baragovo štolo in skupaj molili, naj bo po Baragovi 
priprošnji ozdravljen. Vse je bilo pod nadzorom zdravnikov. Mož je bil 
ozdravljen v zelo kratkem času. Sam pravi, da se odlično počuti in od 
tistega časa nima nikakršnih zdravstvenih težav. Če bo ozdravljenje za-
dostilo vsem kriterijem, ki se jih pričakuje, da se nek dogodek proglasi 
za čudežen, nepojasnjen, bo Baraga proglašen za blaženega.

Gospod župnik, najlepša hvala za vaše besede in osvetlitev našega 
velikega Slovenca škofa F. I. Barage.  Želimo nam vsem, da bi se na-
lezli Baragove vztrajnosti in vere.

 Intervju pripravila Zdenka Candellari.

slovnice, slovarja (še vedno je v uporabi) in skupnostnim življenjem. 
Indijanci so danes še vedno jezni na kolonializacijo in s tem na uni-
čenje njihove kulture in načina življenja, na izkoriščanje, pobijanje in 
mučenje, ob tem pa kažejo na Baraga kot veliko svetlo izjemo. Zato 
se vsako leto z veseljem udeležujejo Baragovih dni, kjer predstavljajo 
svojo kulturo. Baraga ni nikoli silil Indijancev, da bi se dali krstiti. Pustil 
jim je svobodno izbiro. Tudi danes so tako kot takrat Indijanci nekateri 
zelo verni, drugi malo manj, tretji nič. Baraga je zanje misijonar, škof in 
velik zaščitnik. Za največji dosežek svojega dela je sam štel naslednje: 
redno zakramentalno življenje tistih, ki so se dali krstiti; da imajo radi 
Boga in da iz njega črpajo za vsakdanje življenje.

Pred kratkim ste šli v Združene države Amerike kot poslanec sloven-
ske Cerkve ob počastitvi 150. obletnice njegove smrti. Kaj se je do-
gajalo tam? Kdo je Baraga za sedanjo ameriško in indijansko cerkev?
Baraga je umrl 19. januarja 1868 v Marquettu v škofijski hiši. Njegovi 
posmrtni ostanki so zdaj v sarkofagu v novi Baragovi kapeli v stolnici. 
Po navadi so Baragove dneve obhajali v začetku septembra, da so za-
radi lepšega vremena lahko prišli tudi Slovenci iz drugih mest ZDA in 
Kanade, letos pa so jih obhajali že januarja zaradi 150. letnice smrti. 
19. in 20. januarja so bile tam v stolnici slovesnosti, ki sem se jih ude-
ležil. Poleg slovesnega bogoslužja so organizatorji pripravili predstavi-
tev novega čudeža na priprošnjo Barage, potopisa moža, ki je prehodil 
Baragove poti s krpljami  kakor Baraga, to je približno 2000 km, in še 
predstavitev drugih publikacij, ki so v zadnjem času izšle. Tudi obnovo 
nekdanje škofijske hiše, v kateri je Baraga stanoval. Sam sem predsta-
vil dogajanje okrog Barage v Sloveniji.
Baraga je z ustanovitvijo škofije v Gornjem Mishiganu postal eden iz-
med več Slovencev, ki so gradili mrežo Katoliške cerkve v Ameriki v 
19. stoletju, kar mu tudi priznavajo. V preteklosti je bil Baraga kot sve-
tniški človek bolj za Slovence in Indijance, danes pa vedno bolj za vse 
Američane. Sedanji marquettski škof msgr. John Doerfler vedno bolj 
poudarja Baragove sposobnosti oznanjevanja, misijonarjenja, moli-
tve, zakramentalnega življenja, zavzemanja za sočloveka, še posebej 
majhnega, dialoga z vsemi ljudmi - ne samo z Indijanci, ampak tudi z 
nevernimi ali drugače vernimi, kar je v današnji Ameriki, Evropi in sve-
tu vedno bolj aktualno. Baragovo izjemno življenje ne nagovarja samo 
ozkega kroga ljudi, ampak vedno širšega, še posebej, ker to podpirajo 
čudeži, ki se dogajajo na Baragovo priprošnjo.

Kako ste doživeli to pot? So vam ostali kaki duhovni vtisi, povezani z 
Barago in njegovim delom tam? 
Amerika in Kanada sta veliki deželi in daljave, nepregledne širjave goz-
dov, ogromna jezera, ki so kot morja, voda … te prevzamejo … kot tudi 
velika večmilijonska mesta. Baragovo področje dela je bilo gromozan-
sko. Na področju, kjer je delal sam, je danes 100 duhovnikov. Opaziti 
je bilo velik premik v smer večjega sprejemanja Indijancev in njihove 
kulture, molitev ljudi v cerkvah čez dan, poudarjanje svete spovedi ter 
zakonskega in družinskega življenja. V obeh državah je tako kot pri nas 



št. 135 / februar 201814

ŠPORT

Športnik leta 
občin Trebnje in Mirna 
za leto 2017
V torek, 6. februarja 2018, je v kulturni dvorani v Trebnjem pote-
kala športna prireditev Športnik leta za leto 2017 v organizaciji 
Športne zveze občin Trebnje in Mirna. V prepolni dvorani so se po-
leg nominirancev za športna priznanja nahajali tudi ugledni goste 
iz sveta športa in politike. S svojo prisotnostjo so nas zopet poča-
stili nekdanji vrhunski telovadec in olimpionik Miro Cerar starejši, 
župan Občine Mirne Dušan Skerbiš in podžupan Občine Trebnje 
dr. Jože Korbar. Med prireditvijo so za dobro voljo poskrbeli zna-
na pevka Tanja Žagar, ansambel Vesela dolina, plesalci Plesnega 
studia Novo mesto, glasbeniki iz Glasbene šole Trebnje ter ostali 
nastopajoči.
Strokovna komisija Športne zveze občin Trebnje in Mirna je za 
športnika leta 2017 razglasila rokometaša Miha Zarabca iz Treb-
njega, ki je v preteklem letu na svetovnem rokometnem prvenstvu 
v Franciji s slovensko reprezentanco osvojil ekipno 3. mesto. Za 
športnico leta 2017 je tretje leto zapored razglasila skakalko Majo 
Vtič iz Mirne, ki je bila v preteklem letu med najboljšimi v svetov-
nem pokalu. Najboljša športna ekipa 2017 pa ponovno prihaja iz 
Badmintonskega kluba Mirna. 
Priznanja najboljšim športnikom so podeljevali sekretar Športne 
zveze Trebnje in Mirna Leon Lobe, člani strokovnega sveta za izbor 
športnika leta in člani vodstva Športne zveze občin Trebnje in Mir-
na Janez Prosenik, Roman Šavrič, Silva Zupančič, David Jerič in Ralf 
Pančur. Poleg slednjih so športna priznanja podeljevali tudi  župan 
Občine Mirne Dušan Skerbiš, podžupan Občine Trebnje dr. Jože 
Korbar in slovenska gimnastična legenda Miro Cerar starejši.
Športne znake 2017 so letos prejeli: igralca badmintona Nika Arih 
in Matevž Bajuk,  metalec diska Tadej Hribar ter rokometašici Ana 
Abina in Maja Vojnovič. 
Priznanje za mladega športnika leta 2017 sta prejela mladi per-
spektivni atlet Jan Jarc in uspešen karateist Matej Gorišek. Za naj-
boljšo mlado športno ekipo 2017 je bila proglašena Nogometna 
ekipa starejših deklic iz Osnovne šole Trebnje, ki so v preteklem 
letu osvojile ekipni naslov osnovnošolskih državnih prvakinj. Leto-
šnje priznanje za izjemne športne dosežke so prejeli badmintonist 
Urban Turk, kolesar Alojz Poglavc in uspešna športnica v gasilsko-
športni disciplini Fire Combat Tanja Kužnik. Podeljeno je bilo tudi 
jubilejno priznanje za 50-letno uspešno delovanje, in sicer Nogo-
metnemu klubu Mirna. 
Prav tako so visoko športno priznanje za dolgoletno delo v športu 
prejeli Andrej Strajnar za področje rokometa, Rozi Flisar v keglja-
nju in Alojzij Fortuna za uspešno delo v motokrosu. Poleg vseh 
športnih priznanj pa je bilo letos zopet atraktivno priznanje Špor-
tnik leta po izboru navijačev, ki ga je letos prejel mladi atlet Ma-
tevž Šuštaršič.
Prireditev je tudi tokrat povezovala voditeljica Petra Krnc, ki je dala 
omenjeni športni prireditvi s svojo pozitivno energijo poseben pe-
čat. 

Športni pozdrav do naslednjega leta!

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

Prejemniki naslova mladi športnik in  športna ekipa leta 2017

Prejemnice športnega znaka leta 2017

Športnik in športnica leta 2017

Športni delavec leta 2017
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Enodnevni nadaljevalni seminar 
mažoret
Drugo soboto v januarju je prekipevalo od plesa v športni dvorani 
Dolenja Nemška vas in Dobrnič, kajti trebanjska območna izposta-
va JSKD je v sodelovanju z Mažoretno zvezo Slovenije in Trebanj-
skimi mažoretami organizirala enodnevni nadaljevalni seminar za 
mažorete, trenerke in mentorice. Udeleženke iz mažoretnih sku-
pin: Bakovci, Dobova, Kamnik, Laško, Liboje, Radeče, Trbovlje in 
Trebnje so na dveh lokacijah pridobivale nova znanja ob plesnem 
učitelju Radu Trfikoviču iz Novega mesta in mažoretni mentorici 
Lani Žabčič iz Lenarta. Po zaključenem seminarju so udeleženke 
odhajale nekoliko utrujene, a zadovoljne, ker bodo lahko prido-
bljeno znanje koristno uporabile v mažoretnih skupinah in tudi pri 
pripravah za državno tekmovanje mažoret, ki bo letos potekalo v 
Brežicah. 

JSKD Območna izpostava Trebnje

Turnir DU11 
NZS v Trebnjem
V soboto, 20. januarja 2018, je v Trebnjem potekal turnir DU 11 
Nogometne zveze Slovenije za dekleta s področja celotne Slove-
nije. Turnirja v Trebnjem se je udeležilo prek 80 igralk iz 10 ekip 
(9 klubov) iz celotne Slovenije. Ekipe, ki so nastopale, so bile: NK 
Bartog Trebnje, ŽNK Ledine, ŽNK Olimpija, ŽNK Fužinar, ŽNK Zma-
govalke Stanjevci (Pomurje), ŽNK Vrhnika, ŽNK Trbovlje Peskokop 
Kepa, ŽNK Cerklje in ND Primorje. Vsa dekleta so na koncu prejela 
praktične nagrade in spominske medalje. Zadovoljni obrazi deklet 
in njihovih trenerjev so bile za organizatorja največja pohvala.

Športni pozdrav!
Leon Lobe, vodja turnirja

Trebanjske mažorete uspešne 
na mednarodnem pokalu 
mažoret 
Na svečnico, 2 februarja 2018, so se Trebanjske mažorete senior in 
junior skupine v snežnem metežu odpravile na Mednarodni pokal 
mažoret Alpe Donava Adrija v Grude v BIH. Pot je bila zelo zanimi-
va, predvsem pa zimsko obarvana.

Pokal so organizirale Grudske mažorete v sodelovanju z Mažore-
tno zvezo Slovenije. Na tekmovanju je bilo prisotnih 465 mažoret 
iz 12 društev in treh držav. Trebanjske mažorete smo tako junior 
kot senior skupina palica osvojile 1. mesto in tako postale pokalne 
prvakinje v junior in senior skupini. 

Trenerki junior skupine sta Špela Doles in Špela Strmec in trener-
ki senior skupine Alja Vencelj in Maša Zarabec. Na tekmovanje je 
mažorete spremljal tudi Borut Kolenc, predsednik KUD Občinski 
pihalni orkester Trebnje. Tako so Trebanjske mažorete dokazale, da 
je iskanje novih in poštenih poti pravilno.

Darja Korelec Avtor fotografije: Maša Zarabec
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U-10 selekcija osvojila odlično 
2. mesto v Komendi
V soboto, 27. 1. 2018, je v organizaciji športnih prijateljev iz NK Ko-
menda potekal močan turnir za U-10 selekcijo. Tudi tokrat nas je 
naša ekipa razveselila z novico, da so osvojili odlično 2. mesto in 
klonili samo proti zmagovalcem turnirja iz NK Bravo. Fantje se iz tur-
nirja vračajo kot zmagovalci kljub športni smoli v finalu in jim zato 
čestitamo za njihovo prizadevanje in doseženi uspeh. Dodatni uspeh 
je dosegel naš Lan Udovič, ki je bil izbran za naj vratarja turnirja. Bra-
vo, Lan! Čestitke zasluži tudi naša trenerka Anja, ki je ekipo popeljala 
do odličnega rezultata. Zahvala tudi vsem staršem, ki so športno 
navijali za naše fante v Komendi. Bravo naši. Športni pozdrav!

Leon Lobe, NK Bartog Trebnje

U-12 v Trbovljah osvojila 
odlično 3. mesto
V nedeljo, 21. januarja 2018, je v organizaciji NK Rudar Trbovlje 
potekal priznani mednarodni turnir za U-12 selekcijo. Naša ekipa 
se je kot najmlajša odzvala povabilu  naših kolegov iz Trbovelj. Ce-
lodnevni turnir je bil za tako pomlajeno ekipo velik napor, zato jih 
tudi ni presenetila utrujenost in posledično še športna smola, ven-
dar so naši fantje kljub temu osvojili odlično 3. mesto in domače-
mu klubu zopet prinesli nov pokal za klubski vitrino. Čestitke ekipi 
in obema trenerjema. Posebna zahvala velja tudi vsem staršem 
naših otrok za navijanje in celodnevno podporo. 

Športni pozdrav!
Leon Lobe, NK Bartog Trebnje
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Trebanjski turisti  
na sejmu v Ljubljani
Člani Turističnega društva Trebnje smo 
se tudi letos udeležili sejma Natour Alpe-
Adria, ki je potekal med 31. 1. 2018 in 3. 
2. 2018 na Gospodarskem razstavišču v 
Ljubljani. Številne obiskovalce so ponovno 
najbolj zanimale pohodniške in kolesarske 
poti, lokalna kulinarika in naravne zname-
nitosti. Za sodelovanje se zahvaljjujemo 
Ireni Blaznik, Kmetiji Uhan, Alešu Smoliču, 
Damjanu Popelarju in Dobrotam Dolenjske. 
Skupaj smo ponovno pokazali, kako boga-
ta je naša občina z naravnimi in kulturnimi 
znamenitostmi.

TD Trebnje

12. pohod iz Trebnjega  
do Trebnjega
Pohodniška sekcija Društva upokojencev Trebnje je 26. 1. 2018 or-
ganizirala 12. pohod Iz Trebnjega do Trebnjega. Pohoda se je ude-
ležilo 18 članov pohodniške sekcije.
Tokratno pot smo poimenovali Okoli KS Trebnje. Pot nas je vodila 
skozi Cviblje in Pekel do nogometnega igrišča. Nadaljevali smo jo 
po predvideni trim stezi skozi gozd, v katerem je kljub turobnim 
zimskim barvam še veliko zanimivosti, in po lokalni cesti do Gore-
njega Medvedjega sela, nato pa smo se podali skozi gozdiček do 
glavne ceste in skozi industrijsko cono ponovno do glavne ceste ter 
do krožišča in preko viadukta do Kukenberka in naprej po gozdni 
poti ter nad Odrgo do gradu, kjer smo se fotografirali ob levjem 
kipu, katerega podoba krasi našo občinsko zastavo.
Preko ceste H1 in železnice smo se vrnili na izhodišče pred prosto-
re DU Trebnje. Pot je zanimiva in raznolika in ob ustrezni dopolnitvi 
bi lahko postala tradicionalna pot okoli Krajevne skupnosti Treb-
nje. Primerna je za vse generacije. Ker je to krožna pot, je zanimiva 
tudi za tiste z manj kondicije, saj se lahko enostavno z vsake točke 
vrnejo na izhodišče ali domov.

Naslednji pohod načrtujemo v februarju, predvidoma 4. petek, to 
je 23. februarja. Ob tej priložnosti vabimo vse člane DU Trebnje, ki 
si želijo sebi primerne rekreacije in spoznavati bližnjo okolico Treb-
njega, da se nam pridružijo. Vse potrebne informacije o pohodu 
lahko zainteresirani dobite na tel. št. 041-647.572.

Za pohodniško sekcijo DU Trebnje
Martin Hočevar   

Prvi KŠOT-ov LAN Party  
v Trebnjem
V soboto, 17. 1., smo klubovci v dvorani Stik organizirali prvi pravi 
Lan Party v Trebnjem. Udeleženci so se lahko pomerili v videoi-
grah Fifa, League of Legends, Playerunknown's Battlegrounds in 
Achtung, die Kurve! Najboljši so domov odnesli tudi lepe nagrade. 
Dvorano so napolnili tudi zvesti navijači, ki so cel popoldan do ve-
čera spodbujali svoje favorite ter si krajšali čas z igranjem družab-
nih namiznih iger. Dogodek bomo zagotovo še ponovili, saj se je 
izkazalo, da je v Trebnjem in okolici vsekakor zanimanje za tovrstna 
druženja.

Natalija Bevc, UO Kšot
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Na Liscu prvič 
avtobus odpeljal 
pohodnike z najvišje 
ležeče poti
V Društvu smo letos izvedli že 15. vinogra-
dniški pohod na Lisec. Udeležilo se ga je 
preko 160 pohodnikov. Tokrat nam je bilo 
vreme naklonjeno. Odhod je bil na Občinah 
izpred Jurjeve domačije. Skrbnik Uroš Primc 
je dal možnost prisotnim, da so si lahko 
ogledali domačijo. Frenk Mulh je vodil po-
hodnike mimo rojstne hiše škofa Friderika 
Barage in nato na Krušni Vrh. Kot vsako leto 
so tudi tokrat vaščani postregli pohodnike, 
ki so pot nadaljevali mimo Babne Gore s 

Vsem, ki so kakorkoli prispevali pri izvedbi 
pohoda, se najlepše zahvaljujem v imenu 
društva in ponovno vabljeni na pohod na-
slednje leto.

Anica Maraž

Prostorska 
problematika  
v OŠ Trebnje

Občina Trebnje spada med t. i. mlajše 
občine, saj je povprečna starost v Treb-
njem 40,8, v Sloveniji pa 43 let. Žal pa je 
manj spodbuden podatek ta, da Občina 
Trebnje temu trendu oz. tudi statističnim 
kazalnikom gibanja prebivalstva ne sledi. 
Burne razprave in iskanje rešitev »pet 
pred dvanajsto« so postale že stalnica 
pri zagotavljanju prostorov za predšol-
ske otroke, omenjen problem pa se je 
letos razširil tudi na OŠ. Trije oddelki če-
trtega razreda so začeli obiskovati pouk 
v prostorih CIK-a, kar pa ni samo začasni 
ukrep, temveč izvedbena rešitev, ki bo 
trajala, dokler se ne najde drugih rešitev.

V naslednjih letih lahko pričakujemo tam 
tudi kakšen dodaten oddelek več. Zaradi 
preteklih izkušenj z večjimi investicija-
mi bi bilo nujno potrebno že načrtovati 
nove prostore. Trenutno so na vidiku dve 
rešitvi: dozidava OŠ (OŠ Trebnje je že se-
daj 3. največja OŠ v Sloveniji) ali dozida-
va šole v Dolenji Nemški vasi(problemi z 
lastništvom in bližnjo industrijsko cono). 
Menim, da bi se morali intenzivno loti-
ti načrtovanja gradnje nove šole, saj jo 
bomo slej kot prej tudi potrebovali.

Nino Zajc

postankom pod Kozjakom na ranču doma-
čije Gorc. Tu so se zopet okrepčali. Sledila 
je pot skozi vrh Kozjaka ter nato v Dolenje 
Kamenje in nato proti gori Lisec. Pod Li-
scem so jih pričakali vinogradniki s toplimi 
napitki, da so se okrepčali pred vzponom 
na vrh Lisca. Zaradi deževja v prejšnjih 
dneh je bila zemlja precelj razmočena, zato 
so se nekateri odločili za krajšo pot, to je po 
poti mimo cerkvice, in prišli na cilj k zidani-
ci Župnije Dobrnič, kjer so bili postreženi s 
toplim obrokom. Ostali pohodniki so šli še 
mimo zidanic in so jim vinogradniki z vese-
ljem ponudili njihovo žlahtno kapljico. Po 
zaključku so imeli možnost, da so se peljali 
z avtobusom z najvišje ležeče poti na Liscu, 
in sicer nazaj na start, kjer so imeli svoje 
avtomobile.
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Državni mlini 
meljejo počasi
Več kot 3 leta je minilo, odkar je SPVCP 
Občine Trebnje podal na DRSC prošnjo za 
postavitev zaščitne ograje na cesti št. R2-
44871197 Grm– Pluska. Prvi dopis je bil za-
vrnjen z obrazložitvijo, da nismo upravičeni 
do tega zahtevka. Zadevo smo podkrepili 
s posnetkom prometne nesreče. Končno 
se je v glavah strokovnjakov, ki so odgo-

Poročilo o kakovosti pitne vode na območju  
občine Trebnje za leto 2017
Na območju občine Trebnje se uporabnike oskrbuje tudi z vodovodnega sistema Stična v upravljanju Javnega komunalnega podjetja 
Grosuplje, in sicer naselja Cesta, Pristavica pri Velikem Gabru in Žubina
Letni notranji nadzor je bil izveden s strani pooblaščenega izvajalca Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano. Notranji nadzor 
se opravlja na podlagi Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15, 51/17), interne HACCP dokumentacije.

V splošnem lahko ugotovimo, da se je uporabnikom distribuirala ustrezna zdrava pitna voda. Na vodovodnem sistemu Stična se je z 
vzorčenjem potrdilo, da je vzrok neskladnosti na hišnem vodovodnem sistemu. Uporabnika sta prejela ustrezna navodila.

Celotno letno poročilo za leto 2017, pripravljeno s strani pooblaščenega izvajalca notranjega nadzora, je objavljeno na spletni strani 
http://www.jkpg.si/ pod rubriko Kakovost pitne vode.

Poleg tega so na tem spletnem mestu dosegljiva:
Navodila o prekuhavanju vode. Priporočila lastnikom objektov za vzdrževanje hišnega vodovodnega omrežja in navodila za dezinfekcijo 
vodovodnega omrežja.

Grosuplje, januar 2018
Javno komunalno podjetje Grosuplje

Rezultati notranjega nadzora nad kakovostjo pitne vode pri uporabnikih v letu 2017

VODOVODNI
SISTEM

količina 
distribuirane vode

[m3]
trdota vode

[°dH] št. vzorcev % ustreznih
št. 

neustreznih
vzrok

neustreznosti št. vzorcev % ustreznih
št. 

neustreznih
vzrok

neustreznosti

ukrep
prekuhavanja

[dni]

Stična 
623.608

od tega 10.070 
občina Trebnje

17.7 37 95 2 EC, KB, SK22, 
SK37, CP 17 100 0 - 0

Legenda:

EC - E. coli - pokazatelj fekalnega onesnaženja,  CP - clostridium perfringens vključno s sporami je zanesljiv pokazatelj fekalnega onesnaženja, v pitni vodi ni dopustna

KB - koliformne bakterije so pokazatelj stoječe vode (mrtvi rokavi na omrežju ali hišnega vodovodnega omrežja), v pitni vodi niso dopustne

SK22 - št. kolonij pri 22°C je pokazatelj učinkovitosti postopka priprave vode in kaže na možnost razmnoževanja bakterij v omrežju zaradi zastojev ali povečane temperature, mejna vrednost < 100/ml.

SK37- št. kolonij pri 37°C je pokazatelj učinkovitosti postopka priprave vode in kaže na možnost razmnoževanja bakterij v omrežju zaradi zastojev ali povečane temperature, mejna vrednost < 100/ml.

EN - enterokoki - v odsotnosti drugih bakterij pokazatelj starejšega fekalnega onesnaženja

   

MIKROBIOLOŠKE ANALIZE FIZIKALNO-KEMIJSKE ANALIZE

Družba ZEOS, d.o.o. 
v sklopu projekta Life Gospodarjenje 
z e-odpadki organizira novo zbiral-
no akcijo z naslovom Stari aparati za 
otroški smeh.
Namen akcije je zbiranje odpadnih apara-
tov, sijalk in baterij v posebnih zbiralnikih 
t. i. zelenih kotih v poslovalnicah štirih ve-
čjih tehničnih trgovin po državi:

• Big Bang, d.o.o.
• Gorenje GSI, d.o.o.
• Mercator d.d., M Tehnika
• MERKUR trgovina, d.d.

Izkupiček od zbranega bomo namenili Dru-
štvu Rdeči noski, bolnišničnim klovnom, ki 
lajšajo dneve otrokom, ki jih morajo preži-
veti stran od doma ter jim spodbudijo ve-
dre misli, pogum in zaupanje.
Akcija bo trajala celo leto 2018, sodeluje 
pa lahko vsak, ki ima doma stare aparate, 
sijalke ali baterije.

vorni za varnost v prometu le premakni-
lo.                                                                                                                                      
Ker smo na Svetu vztrajali, so si pristojni po 
ogledu na licu mesta le premislili. Pred krat-
kim smo uspeli dočakati preplastitev in glej 
ga zlomka, tudi zaščitno ograjo smo dočaka-
li. Star pregovor pravi, da PAMETNEJŠI PO-
PUSTI. Kdo je bil v tem primeru pametnejši, 
naj presodijo bralci, ki se bodo  težko odrekli 
misli, da so to predvolilni bonbončki.

Mirko Gliha
SPVCP ObčineTrebnje
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Sanacija starejše stavbe
V sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja je bilo 
zgrajenih izredno veliko enodružinskih hiš, ki so danes že kar nujno 
potrebne temeljite obnove. Večina stavbnega pohištva iz tistega 
časa je dotrajana, podobno velja za kurilne naprave in ogrevalne 
sisteme (pretežno radiatorsko gretje) ter strešno kritino. Za stavbe 
se je večinoma izkazalo, da so prevelike, dostikrat se uporablja-
jo kot dvostanovanjske stavbe z bolj ali manj ločenimi prostori za 
starše, ki so hišo zgradili in odrasle otroke z mlado družino ali pa so 
starši ostali sami in uporabljajo le manjši del stavbe.
Ker te hiše povečini niso izolirane, so stroški ogrevanja visoki, kar 
je med najpogostejšimi razlogi za odločitev za izvedbo toplotno-
izolacijske fasade in zamenjavo vira ogrevanja. Kurilna naprava, 
strešna kritina in stavbno pohištvo pa se menjajo predvsem zaradi 
dotrajanosti.
Dostikrat se tako postavi vprašanje, kaj je najbolj smiseln vrstni 
red pri prenovi starejše stavbe.
Če najprej zamenjamo ogrevalni sistem, potem pa izboljšamo to-

plotne karakteristike stavbe (izolacija, menjava oken), bo nov kotel 
postal predimenzioniran. Pri večini sodobnih naprav sicer predi-
menzioniranost ne pomeni več veliko slabšega izkoristka, so pa 
praviloma močnejši kotli oziroma toplotne črpalke veliko dražji od 
šibkejših, zato je smiselno najprej izboljšati ovoj stavbe, potem pa 
menjati ogrevanje.
Precej jasno je, da se pri izboljšanju stavbnega ovoja najprej zame-
njajo okna, potem pa naredi toplotnoizolacijska fasada, saj se sicer 
pri menjavi oken fasada poškoduje. Tudi glede same izvedbe je to 
pravilen vrstni red, saj naj bi bila okenska odprtina tudi izolirana 
z vsaj 3 cm XPS, fasadna izolacija pa mora okenski okvir deloma 
prekriti. Še bolje je, če se okno vgradi pred zid, v toplotno izolacijo, 
kar pa lahko izvedemo le, če je izvedba izolacije in menjava oken 
istočasna.
Ko so okna vgrajena, je dobro, da se toplotna izolacija izvede čim 
prej, saj plast izolacije, ki prekriva okenski okvir, dodatno ščiti ob-
čutljivi stik med oknom in steno.
Zelo pomembno je, da z izolacijo zunanjih sten stavbe ne končamo 
na fasadi, pač pa izoliramo tudi streho (če je mansarda v uporabi) 
oziroma tla neogrevanega podstrešja. V obeh primerih je nujno, 
da se fasadna izolacija in strešna izolacija stikata, tako da vmes ne 
prihaja do toplotnega mostu. 

Vrstni red posameznih ukrepov je torej sledeč:
• Stavbno pohištvo (okna)
• Fasada in streha
• Ogrevanje

Ekosklad nudi subvencije in ugoden kredit za kvalitetno izvedene 
ukrepe prenove stavb, kar marsikomu olajša izvedbo, ali pa omo-
goči uporabo kvalitetnejših materialov. Višina subvencije se v pri-
meru izvedbe vsaj 3 ukrepov naenkrat zviša za 50 %, saj je takšna 
sanacija po navadi bolj kvalitetna.
Idealna rešitev je seveda celostna prenova stavbe, kar pa je stro-
škovno za marsikoga prevelik zalogaj. Tudi tu Ekosklad nudi tako 
subvencije kot tudi kredit, o tem pa več naslednji mesec.

Za podrobnejše informacije o obnovljivih virih energije, učinko-
viti rabi energije in subvencijah ter kreditih Ekosklada se lahko 
oglasite tudi v brezplačni energetsko svetovalni pisarni mreže 
Ensvet  v Trebnjem, na Golievem trgu 5 (občinska stavba, pisarna 
številka 10), vsako sredo med 15.00 in 19.00. 
Na svetovanje se predhodno obvezno prijavite na 07 348 11 12
 ali na ensvettrebnje@gmail.com

Marjeta Zupančič Meglič
Neodvisna energetska svetovalka mreže Ensvet*

*VečomrežiENSVET,spodbudahinkreditihEkosklada 
zaokoljskenaložbe

tudinawww.ekosklad.si. 
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Osebni jubilej gospe 
Marije Podbreznik
Okrogli jubilej, 90 let, je 10. 1. 2018 prazno-
vala gospa Marija Podbreznik s Čateža. Na 
dan praznovanja smo jo obiskale in ji česti-
tale predsednica RKS-OZ Trebnje Mojca Mi-
hevc, predsednica KORK Čatež Marjana Ka-
min in članica KORK Čatež Zvezdana Sladič.
Gospa Marija se je z možem pred 22 leti 
preselila iz Maribora v naš čudoviti do-
lenjski kraj Čatež. Z možem Stankom živita 
skupaj že 66 let. Sama še skrbita zase, re-
dno pa ju obiskuje hčerka Jožica z družino. 
Gospa Marija rada bere, rešuje križanke in 
gleda televizijo. Njena največja strast pa je 
pletenje nogavic, ki jih največ podari naši 
organizaciji.
Gospa Marija, še enkrat hvala za vsa dobra 
dela, ostanite zdravi ni dobre volje še na-
prej.

Marjana Kamin
Predsednica KORK Čatež

Osebni jubilej gospe 
Hermine Šehović
V sredo, 27. 12. 2017, je svoj okrogli jubilej 
- 90 let, praznovala gospa Hermina Šeho-
vić iz Trebnjega. Ob tej priložnosti sva jo s 
članico Krajevne organizacije Rdečega križa 
Trebnje, Matejo Zajc, obiskali in ji čestitali. 
Gospa zaradi bolezni zadnja leta preživlja v 
varovanih stanovanjih, kjer zanjo lepo skr-
bijo. Hči Vesna živi v neposredni bližini in 
jo vsak dan obišče. Z mamo imata posebno 
lep in topel odnos. 
Njena življenjska zgodba je zelo zanimiva in 
težka, lahko bi napisala knjigo, polno spo-
minov. Gospa prihaja iz Bovca, od koder 
pa jo je v mladih letih ljubezen do vojaka 
peljala v njegove rodne kraje, najprej v Mo-
star, nato pa v Sarajevo. Tam sta si ustvarila 
toplo gnezdece, v katerem sta se rodila hči 
Vesna in sin Zoran, gospa pa je opravljala 
službo kot profesorica francoščine.
Žal pa je leta 1991 posegla vmes vojna in 
kot begunci so zbežali nazaj na njen rodni 
dom, kjer je njen mož kmalu umrl. Služba in 
stanovanje pa jih je nato privedla v Trebnje, 
kjer se je hči Vesna zaposlila. Tako se je ži-
vljenje spet umirilo, dneve pa ji poleg hčere 
krajšajo še sin in dva vnuka. Ko so vsi v njeni 
bližini, so  njene oči  še posebno tople in 
nasmejane!
Gospa Hermina, še enkrat vam iz srca če-
stitamo in vam želimo še veliko prijetnih 
trenutkov v krogu svojih najdražjih.

Vlasta Rajkovič
Predsednica KORK Trebnje

Osebni jubilej gospe 
Pavle Radin
V četrtek, 25. 1. 2018, je svoj osebni pra-
znik - 90 let, praznovala gospa Pavla Ra-
din iz Trebnjega. Ob tej priložnosti sva jo s 
predsednico Rdečega križa Slovenije – Ob-
močnega združenja Trebnje, Mojco Mihevc 
obiskali in ji izrekli iskrene čestitke.
Gospa naju je pozdravila v svojem prijetno 
urejenem stanovanju v bloku, kjer živi sama, 
a ni nikoli osamljena. Kljub njenim letom je 
nasmejana in polna energije. Njen dan je 
vedno napolnjen z različnimi dejavnostmi. 
V dopoldanskem času kaj postori po stano-
vanju, nato pa se odpravi na kosilo  v bližnjo 
gostilno, kjer je hkrati priložnost za klepet 
in druženje. Popoldan pa je namenjen hoji. 
Gospa Pavla gre zelo rada na igrišče, kjer se 
res dobro počuti. Pravi, da je ureditev tre-
banjskega igrišča zelo dobra naložba za vse 
generacije. Hoja pa je dobra terapija, ki po-
maga vsem in tudi ona uživa v tem.
Zelo pa je vesela svoje družinice, dveh 
otrok, vnukov in pravnukov, ki jo zelo radi 
obiskujejo in s katerimi bo tudi praznovala 
svoj visoki jubilej. Žal pa med njimi ne bo 
moža, s katerim je preživela lepa leta sku-
pnega življenja, ker je že dolgo vdova. Lepi 
spomini pa še vedno živijo in tako je tudi 
prav.
Gospa Pavla, še enkrat vam od srca čestita-
mo in vam želimo še veliko zdravja in dobre 
volje, da boste še dolgo uživali v hoji in dru-
ženju ter dobro voljo delili med ljudi.

Vlasta Rajkovič
Predsednica KORK Trebnje
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STRANKE / dRUGO

Vabilo
Če ti ni vseeno, kaj se dogaja v občini 
Trebnje in naši državi Republiki Slove-
niji, te vabimo, da se nam pridružiš na 
naši letni skupščini občinske organiza-
cije, ki bo v soboto, 24. 2. 2018, s pričet-

kom ob 10.00. uri v gostilni Šeligo v Trebnjem.
V tem mandatu smo bili edina opozicija, ki se ni nikoli uklonila 
in je brez dlake na jeziku opozarjala na težave, ovire in neu-
mnosti, ki so jih vladajoči skupaj s pomagači uprizarjali v Ob-
činskem svetu.
V ZL – DSD Trebnje si želimo, da bi Občina Trebnje končno zače-
la delovati na podlagi prioritet in ne na temelju osebnih intere-
sov, kot se to dogaja že zadnjih nekaj mandatov.

 Če ti ni vseeno, ne boš izostal.
 ZL-DSD Trebnje

V letošnjem letu bo Rdeči križ Slovenije – Območno zdru-
ženje Trebnje – orgniziral tri terenske krvodajalske akcije.
Prva je potekala 8. in 9. januarja v »Galaksiji« v Trebnjem in 
je bila dobro obiskana. V dveh dneh se jo je udeležilo 351 
krvodajalcev. Prvi dan je prišlo na odvzem krvi 186 krvoda-
jalcev, drugi dan pa 165. Prvič pa je kri darovalo 11  krvo-
dajalcev.

HVALA VSEM!
Pomladanska krvodajalska akcija bo 3. in 4. maja v »Galaksi-
ji« v Trebnjem.

Lepo vabljeni!
Tea Radelj, sekretarka

RKS-OZ Trebnje

JANUARSKA
KRVODAJALSKA AKCIJA

Sveta maša za 
zdravje živine

Zimski čas prinaša umirjenost in po-
čitek narave, zato lahko kmetje na-
redijo premislek o preteklem delu in 
načrtujejo za prihodnost. Kmetijski 
sektor ima že od nekdaj pomembno 
vlogo pri ohranjanju obdelovalnih po-
vršin in pridelavi hrane. V desetletjih 
je kmetijstvo postalo modernizirano, 
tehnološko in razvojno usmerjeno, 
zato dandanes uspešni kmetovalci 
stremijo h kakovosti in količinski pro-
duktivnosti. Znani rek pravi: »Človek 
obrača, Bog pa obrne«. Tega se dobro 
zavedajo na kmetijah, da delo ni odvi-
sno samo od trga dobrin in političnih 
interesov, temveč tudi od narave, ki 
lahko še kako prizadene z raznimi vre-
menskimi ujmami, škodljivci itd. 

  Da bo letina obrodila in živina v hle-
vih zdrava, je bila osrednja prošnja 
pri sveti maši v sredo, 17. januarja, 
na god svetega Antona Puščavnika, v 
Trebnjem, ki jo je v sodelovanju z žu-
pnijo Trebnje, organiziralo Govedorej-
sko društvo Trebnje. Pri sveti maši se 
je zbralo okoli sto ljudi, z upanjem in 
prošnjo, da če kmetu tuzemski svet ni 
več naklonjen, naj pa vsaj zgoraj po-
skrbijo, da bo delo skozi leto teklo po 
pričakovanjih.  

Petra Smolič 
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STRANKE

Državnozborske 
volitve

Minila bodo štiri leta od zadnjih 
državnozborskih volitev, ko je stranka SMC z izjemnim rezultatom zmagala in 
začela z vodenjem države. Pred nami so nove volitve, ki bodo v začetku junija. 
Vlada SMC je vsa štiri leta uspešno delala in izvlekla našo državo iz krize. Slove-
nija je postala uspešna in enakopravna članica EU. Marsikdo ni verjel v uspeh, 
mogoče je pričakoval odstop ali predčasne volitve. Vendar je vlada s trdim delom 
dokazala, da se da uspeti in zagotoviti našim ljudem socialno, varno in gospodar-
sko uspešno državo. Brezposelnost izpred štirih let je le še zgodovina. Danes v 
nekaterih območjih Slovenije delovne sile celo primanjkuje. 
Obisk predsednika vlade Mira Cerarja na Svetovnem gospodarskem forumu v 
Davosu je prvi obisk našega predsednika po zadnji udeležbi bivšega predsednika 
Janeza Drnovška. Povabilo je dokaz uspešnosti Slovenije v času sedanje vlade, saj 
je Slovenija dvajseta država po vrsti na svetu po trajnostni razvitosti gospodar-
stva, kar je izjemen uspeh. Tudi dejstvo, da je Slovenija za leto 2017 proglašena 
za prvo zeleno destinacijo na svetu, je vredno odlične pohvale.
Zato smo prepričani, da boste tudi na letošnjih državnozborskih volitvah volili 
stranko SMC – Stranka modernega centra.

Hvala za vašo pozitivno naravnanost in zaupanje. 
Vida Šušterčič

 LO Trebnje

Predlog zmanjšanja emisij v 
Temenici

Naša stranka je na zadnji seji podprla pre-
dlog dokumenta zmanjšanja investicijskega 

projekta (DIIP) za Zmanjšanje emisij v VT Temenica. Mi smo na to 
problematiko že dolgo opozarjali, ker imamo mešani kanalizacij-
ski sistem v Trebnjem in kadar so nalivi, se velike količine pada-
vinske vode mešajo s fekalnimi in obremenijo čistilno napravo. Ta 
tako ne more svoje funkcije pravilno in kvalitetno izvršiti. To se bo 
lahko uredilo le z ločitvijo obeh sistemov. 
Podprli smo še izgradnjo dodatnih parkirišč pri osnovni šoli. Ob 
konicah zjutraj, ob roditeljskih sestankih in športnih prireditvah 
je velik problem  parkiranja in bo to parkirišče vsaj deloma izbolj-
šalo razmere. 
 Mi smo hoteli, da se še dodatno poveča število parkirišč, kakor 
smo se odločili na odboru, vendar večina ni podprla našega pre-
dloga. 

Občinski odbor Slovenske demokratske stranke Trebnje

INVESTIRANJE V ZNANJE IZPLAČUJE NAJVIŠJE OBRESTI
(B.Franklin)

PRIORITETE ... s temi imamo v naši občini vedno težave. Znamo jih indentifici-
rati pred vsakimi volitvami, potem pa izgubimo kompas … Saj se še spomnimo 
obljubljene športne dvorane, kulturnega doma, nove knjižnice … celo gimna-
zija je bila obljubljena.
Žal se v Trebnjem soočamo z veliko težavo, ki jo bi morali začeti reševati že 
pred leti, pa je nismo - pomanjkanje prostora v Osnovni šoli Trebnje. Na to 
dejstvo opozarjamo leta, vendar v to smer žal ni bilo nobenih aktivnosti. Se-
daj pa smo postavljeni pred dejstvo, da imamo premalo razredov in otroci 
obiskujejo pouk na drugih lokacijah.
V DROTu zahtevamo, predlagamo in pri vseh aktivnostih v to smer tudi pod-
piramo izgradnjo NOVE DEVETLETKE v Trebnjem oz. okolici. Ne strinjamo se z 
začasnimi ali kakršnimikoli drugimi parcialnimi rešitvami. 
»Prihodnost pripada tistim, ki se naučijo, kar se morajo naučiti, zato da lah-
ko storijo tisto, kar morajo storiti.« (D. Waitley)

Ljudmila Novak 
vodenje stranke 
predala Mateju 

Toninu

Po desetih letih vodenja stranke se je Ljudmila Novak poslovila 
z mesta predsednice. Z energijo mladih in izkušnjami starejših 
bo stranka nadaljevala pot pod vodstvom Mateja Tonina. Z eki-
po si bo prizadeval najti rešitve za izzive sedanjega časa. Več po-
zornosti bo namenil digitalizaciji Slovenije, varovanju narave in 
spodbujanju zdravega načina življenja. Nova Slovenija se tudi po 
spremembi vodstva ne bo odpovedala krščanskim vrednotam in 
programu, ki ga je zagovarjala in udejanjala doslej. Ljudmila No-
vak je zagotovila, da bo novi ekipi vedno stala ob strani in jim 
pomagala po svojih najboljših močeh. 
Tonina je podprl tudi evropski poslanec Lojze Peterle, ki je izrazil 
željo, da bi z vključujočim načinom vodenja in novo energijo po-
vezali vse sile stranke za volilni preboj v dobro celotne Slovenije.

Pred nami je le še nekaj mesecev do 
državnozborskih volitev. Kot vladna 
stranka smo v preteklosti in v tem 
mandatu dokazali, da se ne bojimo 
odgovornosti, hkrati pa smo odgo-

vorno izvajali program stranke DESUS, ki temelji na pravicah 
upokojencev, starejših in pomoči potrebnih. Zahtevamo dvig 
pokojnin, socialno državo, javno zdravstvo in javno šolstvo. 
Le z vlaganjem v znanje, zaposlovanje in uspešno gospodar-
stvo lahko pričakujemo uspešno Slovenijo.

Upokojenke in upokojenci, prijatelji in simpatizerji stranke 
DESUS, predvolilni čas je primeren, da združimo moči, naše 
interese pri podpori stranke DESUS pri izvajanju programa 
in zavez za pošteno delo, pošteno plačilo in dostojno pokoj-
nino.

DESUS Trebnje

OO SLS Trebnje 
vabi na

predstavitev knjige
dr. Boštjana M. Turka

Kota 101

Knjiga govori o spodleteli tranziciji v Sloveniji. Prikazuje vzroke, 
ki jih odkriva v premoči nekdanje nomenklature. Ta pogojujeje 
gospodarstvo, pravosodje, medije in tudi parlamentarno do-
gajanje. Knjiga je enciklopedija stanja, ki ni takšno, kakršno bi 
moralo biti. Spremno besedo je prispeval profesor emeritus z 
Univerze Yale, svetovni znani strokovnjak za sodobno zgodovi-
no, dr. Ivo Banac.

Baragova Dvorana Trebnje
22. februar 2018 ob 19. uri
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ZAHVALE

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom,  vsem sosedom in 

znancem za iskreno sožalje, darovano cvetje, sveče in svete 

maše.

Posebna zahvala osebju DSO Metlika, gospodu župniku, po-

grebni službi Mateje Novak, Pavlini Horvat za izrečene poslo-

vilne besede in pevskemu zboru Prijatelji iz Šentvida.

Vsem in vsakemu posebej iskrena hvala.

Žalujoči: vsi njegovi

VSAKAMAMAJEPRAVAMAMA,
DANAZASREČOINVESELJE,
PRAVAINENASAMA
ZAVSEŽIVLJENJE(T.Pavček)

Z A H V A L A
 V miru Gospodovem je v 98. letu starosti za vedno zaspala naša draga   

mami, babica, prababica, sestra, teta in tašča

ANGELA JERŠE 
po domače Omahnova Elca iz Biča 1, Veliki Gaber

Ko smrt potrka na vrata, se vedno vprašamo, zakaj. A odgovor ve Vsemogočni, ki kroji našo usodo.
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, ki ste ji pomagali, jo obiskovali, 
jo razumeli in jo imeli radi. Posebna zahvala gre sosedovi Pepi, ki je bila ob mami vedno, kadar jo 
je potrebovala, za kar smo ji neizmerno hvaležni.
Ob slovesu se še posebno zahvaljujemo za vso skrb in trud, ki so ju izkazovali naši mami: njeni 
osebni zdravnici dr. Mariji Petek Šter, ostalemu osebju ZD Trebnje, osebju UKC Ljubljana, bolni-
šnice Novo mesto,  dr. Tadeji Vidmar Curk …
Hvala DU Veliki Gaber, Pogrebni službi Novak, pevcem Prijatelji, trobentaču, vsem trem duhovni-
kom za lepo opravljen obred: domačemu župniku Janezu, g. Jožetu Kastelicu, g. Davidu Jensterle-
tu. Iskrena zahvala vsem, ki ste se prišli poklonit naši dragi mami, nam izrekli sožalje, ste darovali 
cvetje, sveče, prispevali za svete maše, za cerkev in jo pospremili na njeni zadnji pot. V naših srcih 
jo bomo ohranili v trajnem spominu. Hvala vam za vse

Žalujoči vsi njeni.

Srcejeomagalo,
tvojdihjezastal,
anateAlojzij
spominvečnoboostal.

Z A H V A L A
V 80. letu starosti nas je zapustil

ALOJZ MIKLIČ  
Rdeči Kal 16.

Ob boleči izgubi našega dragega brata in strica se globoko 
zahvaljujemo vsem za izrečena sožalja, darovane sveče in 
posebno še g. župniku za lepo opravljen obred. 
Hvala tudi vsem, ki ste se udeležili pogrebne svečanosti. 

Žalujoči: Vsi njegovi 

Vsi,kiradijihimamo,
nikdarneumro,
le v nas se preselijo 
innaprej,naprejživijo,
sointuostanejo...
(J.Medvešek)

Z A H V A L A
V 70. letu starosti se je od nas poslovila naša draga žena, mama, 

babica in prababica 
MARIJA POŽES

iz Studenca 5 pri Trebnjem. 

Ob boleči izgubi izrekamo zahvalo vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem, 
Policiji in znancem. Hvala vsem za izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče ter 
svete maše. Iskreno se zahvaljujemo osebju ZD Trebnje ter Oddelku internistič-
ne onkologije, duhovnemu pomočniku Slavku za lep obred, hvala Ani za moli-
tev, Tonetu za ganljive besede slovesa, pevcem, trobentačema ter pogrebni 
službi Novak iz Žužemberka.
Hvala vsem, ki ste jo v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti. 
Ohranili jo bomo v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njeni

Z A H V A L A
V 87. letu starosti nas je zapustil naš dragi oče, 

dedek, pradedek 

ALOJZIJ PODRŽAJ 
Iz Škrjanč 6 pri Mirni. 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in 
znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče in svete 
maše, posebna zahvala bolnišnici UKC Ljubljana, Intenzivni 
oddelek nevrološke klinike, za nego in lajšanje bolečin. Hvala 
gospodu župniku Marku Japlju, patru Silvu Šinkovcu za lepo 
opravljen obred, pogrebni službi Sašo in Mateja Novak, pev-
cem za zapete pesmi in sodelovanje pri sv. maši. Hvala tudi 
vsem, ki ste mu še zadnjič izkazali spoštovanje in ga pospre-
mili na zadnjo pot.

Žalujoči: vsi njegovi

Z A H V A L A
V 85. letu starosti se je od nas poslovil brat,

stric in prijatelj 
Dr. ANTON KOTAR, 

rojen v Dolenji vasi,
živel v Ljubljani in pokopan

na Čatežu pod Zaplazom.
 

V dneh, ko smo morali dojeti, da je prestopil prag večnosti smo 
spoznali, da ste z nami delili bolečino in žalost številni sorodni-
ki, sosedi, prijatelji in znanci. Ni pravih besed, ki bi mogle izreči 
zahvalo vsem, ki ste nas z lepimi mislimi in toplimi besedami 
tolažbe obogatili, darovali sveče. Iskrena hvala patronažni se-
stri ga. Mojci ter osebju Doma starejših občanov Trebnje, enote 
Šmarjeta in enote Trebnje.
Hvala vsem, ki ste mu še zadnjič izkazali spoštovanje in ga po-
spremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: hčerke Jana, Nita, Ksenja z družinami, 
vnuki in pravnuki

Z A H V A L A
V 88. letu starosti je tiho zaspal naš dragi oči, tast, 

ata in pradedek 
RUDOLF SOLLNER 

(1930–2018)
iz Ljubljane
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Novi T-Roc

Povprečna poraba goriva 6,3 – 4,3 l/100 km,povprečne emisije CO2 144 - 113 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Emisije NOx: 0,0516 - 0,0223 g/km. Emisije trdih 
delcev: 0,0107 - 0,0000 g/km. Število delcev: 6,75 x 10¹¹ - 0,0108 x 10¹¹. 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.

TESTNE VOŽNJE

Že v salonu
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RAZVEdRILO

Tokratni sponzor križanke je IST industrija, svetovanje, 
trgovina d.o.o., Štefan pri Trebnjem 28, 8210 Trebnje

V naši trgovini sledimo trendom elektroinštalacijskih materialov. Nudimo 
strokovno svetovanje pri prodaji najrazličnejših elektromaterialov, nudimo 
vse vrste kablov, žarnic  in inštalacijskega materiala od osnovne doze do za-
ključnih elementov, svetil, domofonov in ostalega drobnega materiala. Če še 
česa nimamo na zalogi, vam to nabavimo od katerega koli domačega ali tuje-
ga proizvajalca v najkrajšem času.

Za vas so pripravili nagrade, in sicer: 
1. nagrada: material v vrednosti 25,00 €
2. nagrada: material v vrednosti 15,00 €
3. nagrada: material v vrednosti 10,00 €

Geslo križanke in svoj naslov pošljite na Glasi-
lo občanov, Goliev  trg 4, 8210 Trebnje ali na 
elektronski naslov: glasilo.obcanov.trebnje@
gmail.com najkasneje do ponedeljka, 5. 3. 
2018. Gesel po tem datumu ne bomo upošte-
vali.

Pravilno geslo križanke iz januarske številke 
Glasila je: ŠTIRIDESET LET OBRATOVANJA.
Prejeli smo  160 pravilnih rešitev.
Na seji 5. 2. 2018 smo izžrebali 3 nagrajence:

1. nagrajeni: Fani Avguštinčič,
Trdinova ulica  4, 8210 Trebnje,

2. nagrajeni: Sonja Jerman, 
Stari trg 28a, 8210 Trebnje in 

3. nagrajeni: Jakob Ambrožič, 
Cankarjeva ulica 39, 8210 Trebnje

Za dvig nagrad se oglasite v Gostilni Meglič, 
Meglič Martin s.p.  Obrtniška ulica 2, 8210 
Trebnje.



Napovednik dogodkov v občini Trebnje v februarju in marcu 2018

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.

DAN URA DOGODEK KRAJ ORGANIZATOR/INFORMACIJE

četrtek, 15. februar 
2018 18.00 UTŽO: Plečnik Galerija likovnih samorastnikov 

Trebnje
Galerija likovnih samorastnikov Trebnje, 
UTŽO

petek, 16.
februar 2018

16.00 Zdrava rekreacija CIK Trebnje CIK Trebnje

19.00 16. krog 1. NLB liga: RK Trimo Trebnje :  RD Urbanscape 
Loka Športna dvorana OŠ Trebnje Rokometni klub Trimo Trebnje

18.00  Otvoritev razstave črno-belih ilustracij k samorastni-
kov po navdih ob Prešernovi pripovedi Krst pri Savici dvorana STIK Trebnje JSKD OI Trebnje

nedelja, 18. februar 
2018 14.00 Prikaz obrezovanja sadnega drevja Lisec 64 B Društvo vinogradnikov "Lisec" Dobrnič

ponedeljek, 
19. februar 2018

16.00 Zdrava rekreacija CIK Trebnje CIK Trebnje

19.00 Predstavitev knjige Irinej Friderik Baraga - misijonar in 
škof med Otavci in Očipvejci Knjižnica Pavla Golie Trebnje Knižnica Pavla Golie Trebnje in Kulturno 

društvo Trebnje 

torek, 20.
februar 2018

15.00 Nordijska hoja CIK Trebnje CIK Trebnje

16.00 Pomoč starejšim in družinskim članom CIK Trebnje CIK Trebnje

17.00 Bralni klub - Čarobni svet besed Knjižnica Pavla Golie Trebnje Knjižnica Pavla Golie Trebnje

sreda, 21.
 februar 2018

9.00 Medgeneracijsko sodelovanje CIK Trebnje CIK Trebnje

17.00 Predavanje CikoFirbci: Mami, ne bom jedel tega … CIK Trebnje CIK Trebnje

četrtek, 22. februar 
2018 18.00 Četrtkova sozvočja: Večer slovenskih skladateljev z 

učenci Glasbene šole Trebnje
Galerija likovnih samorastnikov 
Trebnje

Galerija likovnih samorastnikov Trebnje, 
Glasbena šola Trebnje

petek, 23.
februar 2018

10.00 Digitalna doba naš izziv CIK Trebnje CIK Trebnje

16.00 Zdrava rekreacija CIK Trebnje CIK Trebnje

sobota, 24. februar 
2018 19.00 Monokomedija: Borka z Jasno Kuljaj Kulturni dom Trebnje King Kong Teater

ponedeljek, 26.
februar 2018

8.00–16 Počitniške dejavnosti CIK Trebnje CIK Trebnje

16.00 Zdrava rekreacija CIK Trebnje CIK Trebnje

torek, 27. 
februar 2018

8.00–
16.00 Počitniške dejavnosti CIK Trebnje CIK Trebnje

9.00 Predavanje UTŽO: Vandranje po Pirenejih, Severni 
Španiji in Iranu- Vinko Šeško CIK Trebnje CIK Trebnje, UTŽO Trebnje

15.00 Nordijska hoja CIK Trebnje CIK Trebnje

sreda, 28.
februar 2018

8.00–
16.00 Počitniške dejavnosti CIK Trebnje CIK Trebnje

9.00 Medgeneracijsko sodelovanje CIK Trebnje CIK Trebnje

četrtek, 1. marec 
2018 18.00 Odprtje začasne razstave "Anton Plemelj" Galerija likovnih samorastnikov 

Trebnje
Galerija likovnih samorastnikov Trebnje, 
CIK Trebnje, Glasbena šola Trebnje in 

petek, 2. marec 2018 19.00 18. krog 1. NLB liga: RK Trimo Trebnje :  RD Herz 
Šmartno Športna dvorana OŠ Trebnje Rokometni klub Trimo Trebnje

sobota,3. marec 19.00 Salamiada Gostilna Meglič Gostilna Meglič

torek, 6. marec 2018 9.00 UTŽO: Proslava (gost Jože Okoren) Dvorana Stik, Trebnje CIK Trebnje, UTŽO Trebnje

sreda, 7. marec 2018 9.15 CMU delavnica: Ustvarjalnica ob dnevu žena CIK Trebnje Vrtec Trebnje, CIK Trebnje, UTŽO Trebnje

četrtek, 8. marec 
2018

9.00 Predavanje UTŽO: Plečnik 2 Galerija likovnih samorastnikov 
Trebnje

Galerija likovnih samorastnikov Trebnje, 
CIK Trebnje in UTŽO Trebnje

17.00 Otroški abonma Levček  Volk in sedem kozličkov KD Trebnje ZKD in JSKD Trebnje

petek, 9. marec 2018

17.00 Beremo s tačkami Knjižnica Pavla Golie Trebnje Knjižnica Pavla Golie Trebnje

19.00 Potopisni večer: Prostovoljno delo v Gambiji (Veronika 
Gabrijel in Elza Rebol) Knjižnica Pavla Golie Trebnje Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Sobota, 10. 
marec 2018

9.00 2. Gregorjev pohod na Vrhtrebnje Zborno mesto je v parku v 
Trebnjem PD Trebnje

10.00 Sobotni STIKino FERGI ZABAVA NA PODEŽELJU dvorana Stik  Trebnje JSKD, ZKO in Občina Trebnje

torek, 13. marec 2018 9.00 UTŽO: Kvantna medicina –
Energijsko zdravljenje za tretje tisočletje- Darja Mali CIK Trebnje CIK Trebnje, UTŽO Trebnje


