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Vaš korak v Novo leto 2013 naj ne bo negotov, 
ampak trden in zanesljiv z upanjem na lepo prihodnost!
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Kot bi trenil, je tukaj december in leto se izte-
ka. Vsem nam čas mineva zelo hitro. V občini 
trenutno zaključujemo investicijski ciklus. Če se 
ozrem na zadnjih pet let, ugotavljam, da smo 
lahko zelo ponosni na opravljeno delo, saj nam 
je skupaj uspelo to, o čemer si pred petimi leti 
nismo upali niti sanjati. Na področju družbenih 
dejavnosti so izpeljani naslednji projekti izgra-
dnje ali obnove: nadgradnja Zdravstvenega 
doma Trebnje, razširitev in prenova Lekarne 
Trebnje, obnova podružničnih šol Dobrnič in 
Dolenja Nemška vas in izgradnja dveh telo-
vadnic, ki jih uporabljata tudi lokalni skupno-
sti, dozidava Doma starejših občanov Trebnje, 
izgradnja Varstveno-delovnega centra Treb-
nje, izgradnja sodobnega energijsko varčnega 
14-oddelčnega Vrtca Mavrica. Po 30 letih smo 
pridobili uporabno dovoljenje za OŠ Trebnje in 
vanjo investirali 1.000.000 evrov. Za Knji-
žnico Pavla Golie Trebnje smo kupili stavbo bi-
vše Dolenjke, s čimer začenjamo pot do sodobnih 
knjižničnih prostorov. Poleg vsega tega je bilo 
izpeljanih še vsaj dvajset drugih projektov. 
V letu 2006 je bil vodovod v občini skoraj pred 
zlomom – danes je zamenjanih 6 km transpor-
tnih vodov, salonitne cevi smo nadomestili z 
duktilnimi, odseke s stalnimi okvarami smo po-
pravili ter zgradili dva vodovodna rezervoarja 
s prostornino 500 m2, enega v Peklu in druge-
ga na Medvedjeku. Razširili smo sekundarno 
mrežo, pripravljamo nove vrtine. Ti ukrepi so 
zmanjšali izgubo vode za 20 %, s čimer je za-
gotovljena nemotena oskrba v kritičnih sušnih 
obdobjih. V času suše je večina dolenjskih občin 
trepetala zaradi pomanjkanja zdrave pitne 
vode, pri nas pa ga zaradi navedenih ukrepov 
ni bilo. 
Zgradili smo tudi nove kanalizacijske sisteme 
v Dolenji Nemški vasi, Praprečah, Studencu, 
od Štefana do TPV Velika Loka, na Cvibljah 
in Klemenčičevi ulici ter kanalizacijo in čistilno 
napravo v Velikem Gabru. Steklo je tudi opre-
mljanje zemljišč, ki je prej stalo 20 let, in sicer 
na Cvibljah in v Studencu. 
Na cestnem področju so se prometni tokovi z 
dograditvijo avtoceste in dvema priključkoma 

popolnoma spremenili. Z odprtjem prometnega 
vozlišča pri Mercatorju se je H 1 spremenila v 
obvoznico in regionalno prometnico, ki iz same-
ga mesta Trebnje umika večje prometne obre-
menitve. S tem se odpira tudi možnost drugač-
nega razvoja mestnega središča.
S pomočjo državnih sredstev smo posodobili 
tudi ostalo prometno mrežo: zgradili pločnik 
Trebnje–Štefan, nadvoz Zvijavnica, cesto Ča-
tež–Gabrovka, Bič–Žužemberk in dokončali še 
pet drugih projektov. Na lokalni ravni smo po-
sodobili cca 40 km lokalnih cest, približno toliko 
pa so na področju cestne infrastrukture postorile 
še krajevne skupnosti. Tudi izgradnja novih 
mostov v Šentlovrencu in Vrbovcu je tekla po 
načrtih.   
Širokopasovno omrežje je v veliki meri zgraje-
no, vsaj hrbtenično omrežje, in lahko pričaku-
jemo, da bo že prihodnje leto »komunikacijska 
avtocesta« vzpostavljena do vseh gospodinjstev, 
ki bodo to želela.  
Socialno ogroženi imajo na voljo enkratne po-
moči, ki smo jih uvedli pred štirimi leti. Orga-
nizirali smo sprejeme s knjižnim darilom za 
prvošolce, spomnimo se tudi zlatih maturantov. 
Pomoči Občine Trebnje so deležni tudi gasilci, 
saj se zavedamo izjemnega pomena gasilskih 
društev in gasilcev. Ravno tako redno f inan-
ciramo Rdeči križ in projektno tudi Karitas ter 
projekt Starejši za starejše. Štipendiramo dija-
ke in študente. Za projekte v romskem naselju 
smo pridobili iz državnega proračuna 800.000 
evrov. Nekateri se nad tem jezijo, vendar je 
treba vedeti, da bi morali, če ne bi pridobili teh 
sredstev, zaradi zahtev EU te projekte izpeljati 
čez leta, takrat pač z lastnimi sredstvi. Organi-
ziramo javna dela za brezposelne osebe. Drsali-
šče, ki razveseljuje tako otroke kot starejše, je bilo 
prvič odprto pred petimi leti. Občinski koledar 
sem prvič predlagal pred 6 leti in zanj dobiva-
mo številne pohvale. 
Življenje in delo v naši občini »vreta« in na-
stajajo čudovite zgodbe o uspehu in sodelova-
nju. Le manjšina ne želi razumeti, da je za 
napredek potrebno konstruktivno sodelovanje. 
Na družabnem omrežju se izživljajo verjetno 

že znani kritizerji, ki me hočejo na vsak način 
prikazati kot kriminalca. Navajajo 15 ovadb, 
ki naj bi bile podane proti meni, ne povedo pa, 
da so jih sproducirali sami in da je bila večina 
njih ovrženih že v času preiskave. Nikoli nisem 
trdil, da sem nezmotljiv, res pa je, da kdor dela, 
lahko kdaj pa kdaj tudi pogreši. Pri meni je bilo 
to vedno nenamerno in sem napako tudi obža-
loval. Zagotavljam, da si nisem iz proračuna 
občine prisvojil niti enega evra. Z občinskim 
premoženjem sem vedno ravnal zelo skrbno kot 
dober gospodar.  
Za konec vam podarjam tretjo kitico pesmi z 
naslovom Desiderate, ki je bila napisana dalj-
nega leta 1692 v Baltimoru:
»Otrok vesolja si, nič manj, kot so to drevesa in 
zvezde. Pravico imaš biti tu. In če to veš ali ne – 
vse v vesolju poteka natančno tako, kot je prav. 
Bodi torej v miru z Bogom, vseeno, kako si ga 
predstavljaš. In ne glede na to, kakšno je tvoje 
delo in kakšne so tvoje težnje v bučnem vrenju 
življenja, ohrani v duši mir. Kljub vsej nesnagi 
in žalosti, kljub vsem izničenim sanjam je svet 
vendarle čudovit.«
Bodite srečni in v svojih srcih ohranjajte dobroto 
ter ljubezen. Veliko zdravja in uspehov ter op-
timizma vam želim tudi v prihajajočem letu 
2013, obenem pa blagoslovljen božič in doživet 
adventni čas.

Vaš župan Alojzij Kastelic  

Spoštovani občani in občanke občine Trebnje! 

Uredništvo: Glasilo občanov občine Trebnje, Goliev trg 4, 
8210 Trebnje
Ustanovitelj in izdajatelj: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 
8210 Trebnje
Odgovorna urednica: Mojca Smolič 
Uredniški svet: Jože Grozde, Vida Hočevar, Štefan Kamin, 
Leon Lobe, Gorazd Marinček, Mojca Smolič, Ivanka Viš- 
ček, Nino Zajc   

Lektorica: Marjeta Kmetič
Grafična realizacija: Present, d. o. o., Ljubljana 
Naklada: 3.900 izvodov, ki se razdelijo brezplačno vsem go-
spodinjstvom in podjetjem v občini Trebnje. 
Uredništvo si pridržuje pravico do objave, neobjave, del-
ne objave ali krajšanja nenaročenih prispevkov v skladu s 
prostorskimi možnostmi in uredniško politiko. Priporoča-
mo, da posamezni prispevki naj ne obsegajo več kot 1.000 
znakov s presledki ter fotografijo v formatu JPG ali po-
dobno. Fotografij, pripetih v programu Word, zaradi slabe 
resolucije ne bomo objavili. 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. Uredništvo si pridržuje tudi pravico, da 
neprimerne in žaljive vsebine ne objavi. V Glasilu občanov 
se brezplačno objavi osmrtnica ali zahvala ob smrti za po-
kojnimi občankami ali občani občine Trebnje. Spominskih 

objav ob obletnicah smrti se ne objavlja. V Glasilu obča-
nov se proti plačilu v skladu s sprejetim 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 objava oglasa zavrne. 
Naročnik oglasa je dolžan spoštovati avtorske pravice glede 
uporabe fotografij in tekstov v oglasnih sporočilih. Oglasi 
niso lektorirani. 
Prispevke lahko pošljete po elektronski pošti na naslov: 
glasilo.obcanov@trebnje.si ali jih v elektronski obliki (CD, 
DVD, USB) oddate v poštni nabiralnik uredništva na na-
slovu: Glasilo občanov, Goliev trg 4, 8210 Trebnje (prvi 
vhod desno, za občinsko stavbo). 
Rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko je 02. 01. 
2013. Prispevki, ki bodo prispeli po tem datumu, bodo ob-
javljeni v naslednji številki, če bodo še aktualni.

občanov občine Trebnje  
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Vlada Republike Slovenije je na podlagi 
uredbe, ki ureja dimnikarsko službo, kon-
cesijo za opravljanje dimnikarske službe na 
območju občine Trebnje podelila dimnikar-
ski službi Dimnikarski mojster S.O.S. Ismet 
Okić, s. p.,Vodmatska ulica 18, 1000 Lju-
bljana, tel. št.: 040 747 169, e-naslov: dim.
sos.okic@siol.net.
Uporaba storitev dimnikarske službe je ob-
vezna za vse uporabnike storitev dimnikar-
ske službe. Uporabnik storitev dimnikarske 
službe je oseba, ki nadzoruje in uporablja 
malo kurilno napravo, pomožno napravo, di-
mni vod ali zračnik.
Na mali kurilni napravi na trdna goriva, ki 
redno obratuje, je treba opraviti redno či-
ščenje v naslednjih rokih:
– 4-krat v kurilni sezoni s presledki naj-

manj dveh mesecev za male kurilne na-
prave do 50 kW, ki imajo več kot 20 % 
toplotnih izgub z dimnimi plini,

– 1-krat izven kurilne sezone s presledkom 
najmanj enega meseca za male kurilne 
naprave do 50 kW,

– 2-krat v kurilni sezoni s presledkom naj-
manj treh mesecev za male kurilne napra-
ve do 250 kW na biomaso z manj kot 20 
% toplotnih izgub z dimnimi plini,

– 5-krat v kurilni sezoni s presledki naj-
manj enega meseca za male kurilne na-
prave od 50 do 250 kW, ki imajo več kot 
20 % toplotnih izgub z dimnimi plini.

Na mali kurilni napravi na tekoča goriva, 
ki redno obratuje, je treba opraviti redno či-
ščenje v naslednjih rokih:
– 1-krat v kurilni sezoni za malo kurilno 

napravo do 50 kW,
– 2-krat v kurilni sezoni s presledkom naj-

manj treh mesecev za malo kurilno na-
pravo od 50 do 250 kW.

Na mali kurilni napravi na plinasta goriva, ki 
redno obratuje, je treba opraviti redno čišče-
nje 1-krat na vsako kurilno sezono. Če mala 
kurilna naprava obratuje kot kurilna napra-
va s kombinirano kurjavo, se redno čiščenje 
opravlja v rokih, ki veljajo za kurilne naprave 

na gorivo z bolj pogostim čiščenjem, če se te 
vrste gorivo uporablja dlje kot dva meseca v 
letu. 
CENE DIMNIKARSKIH STORITEV 
ZA KURILNE IN DIMOVODNE NA-
PRAVE DO VKLJUČNO 50 kW TO-
PLOTNE MOČI (http://www.uradni-list.si/
files/RS_-2010-057-03226-OB~P001-0000.
PDF#!/pdf )

TRDNO GORIVO – kurilne 
naprave z medijem za prenos 
toplote

CENA v €
brez DDV

čiščenje kurilne in dimovodne 
naprave, kos  15,00

letni pregled brez mehanskega 
čiščenja, kos 10,00

storitev v kompletu (čiščenje 
in letni pregled kurilne in 
dimovodne
naprave), kos

20,00

TEKOČE in PLINASTO 
GORIVO, kurilna naprava 
z medijem za prenos toplote 
(centralna kurjava)

CENA v €
brez DDV

meh. čiščenje in letni pregled 
kurilne in dimovodne naprave, 
kos

25,00

meritev emisije dimnih plinov 
kurilne naprave, kos 14,00

letni pregled kurilne in 
dimovodne naprave brez meh. 
čiščenja, kos 

14,00

storitev v kompletu (letni 
pregled in meritve), kos 26,00

storitev v kompletu (meh. 
čiščenje, letni pregled in meri-
tve), kos 

37,00

TRDNO in TEKOČE 
GORIVO, kurilna naprava 
brez medija za prenos toplote 
(štedilniki in krušne peči)

CENA v €
brez DDV

čiščenje kurilne in dimovodne 
naprave, kos 11,00

čiščenje naslednje kurilne in 
dimovodne naprave, kos 9,00

letni pregled brez mehanskega 
čiščenja, kos 9,00

storitev v kompletu (čiščenje 
in letni pregled kurilne in 
dimovodne
naprave), kos 

16,00

Ponovni letni ali kontrolni 
pregled, kos 8,00

Kontrolni pregled se obračuna v primeru, ko 
na predviden termin mehansko čiščenje ni 
potrebno. O potrebnosti čiščenja odloči di-
mnikar na osnovi pregleda naprav. V kolikor 
je čiščenje potrebno, se ga opravi in obraču-
na, sicer se obračuna kontrolni pregled.
Izvajalec dimnikarskih storitev lahko v več-
stanovanjskih stavbah pregled in čiščenje 
skupnega dimnika ali skupnega zračnega 
kanala obračuna le enkrat. Izvajalec dimni-
karske storitve mora uporabniku storitve 
predložiti cenik in obrazložiti način obraču-
na dimnikarskih storitev.
Nadzor nad izvajanjem uredbe opravlja in-
špekcija, pristojna za varstvo okolja (Inšpek-
cija za okolje in naravo, OE Novo mesto). V 
primeru nekakovostno opravljenih storitev 
pa o tem obvestite Ministrstvo za okolje in 
prostor, tel. št.: 01/ 478 90 00, ki je pristojno 
za dimnikarsko dejavnost.
Odgovore na nekatera vprašanja najdete tudi 
na spletni strani MOP (hhttp://www.mko.
gov.si/si/delovna_podrocja/dimnikarska_
dejavnost/vprasanja_in_odgovori/). 
Za vas smo zbrali podatke o storitvah dimni-
karske službe na področju občine Trebnje, za 
katero koncesijo podeljuje država. 
Želimo, da so te storitve opravljene korektno 
zaradi večje varnosti, kajti še vedno se doga-
jajo dimnikarski požari. 
Upam, da vam bodo podatki koristili. V pri-
meru morebitnih nejasnosti smo vam na vo-
ljo tudi v občinski upravi, in sicer g. Vinko 
Ribič in župan Alojzij Kastelic. 

Občina Trebnje,  
Alojzij Kastelic, župan

Znižanje komunalnega prispevka 
za industrijsko gradnjo

Komunalni prispevek je plačilo dela stro-
škov gradnje skupne komunalne opreme, 
ki ga ob gradnji objekta zavezanka ali za-
vezanec plača občini. Višino komunalnega 
prispevka ureja Odlok o programu opre-
mljanja in merilih za odmero komunalnega 
prispevka, odvisna pa je od več dejavnikov:
– površine stavbnega zemljišča, 
– neto tlorisne površine objekta, 
– opremljenosti stavbnega zemljišča s ko-

munalno opremo, 

– namembnosti objekta in 
– izboljšanja opremljenosti stavbnega zem- 

ljišča s komunalno opremo.
Občinski svet je na svoji 15. redni seji 21. 
11. 2012 sprejel sklep, da se pri gradnji 
stavb za proizvodno dejavnost (skladno 
s klasifikacijo mednjo uvrščamo tovarne, 
delavnice, klavnice, pekarne, pivovarne, 
montažne hale, tiskarne, avtomehanične 
delavnice, mizarske in druge podobne de-
lavnice) zniža faktor dejavnosti (ki izhaja iz 
namembnosti objekta) iz 1,10 na 0,70. 
Za industrijsko stavbo z neto tlorisne povr-
šine 1.500 m2 in s 3.000 m2 veliko parcelo z 

vodovodnim in kanalizacijskim omrežjem, 
dostopom na javno pot ter odvozom od-
padkov bi zavezanec po do sedaj veljavnem 
odloku moral plačati 83.559,16 € komunal-
nega prispevka, po spremembi pa bo moral 
plačati 56.509,90 €, torej 32 % manj.
Občina poskuša na ta način spodbuditi 
podjetnike v proizvodnih dejavnostih k in-
vesticijam in s tem odpiranju novih delov-
nih mest v občini.

Občinska uprava ObčineTrebnje, 
oddelek za okolje in prostor, 
Darja Gorenc, svetovalka II

Dimnikarska služba v občini Trebnje
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Občina Trebnje bo tudi letošnji praznič-
ni december popestrila z drsališčem pred 
Mercator centrom Trebnje.
Izposoja drsalk in uporaba drsališča sta 
brezplačni. Sodelovanje v animacijskem 
programu je prav tako brezplačno.
Drsališče bo obratovalo vsak dan, tudi ob 
praznikih in nedeljah, od 10. do 20. ure.
V času obratovanja drsališča, od sobote, 1. 
12. 2012, do sobote, 5. 1. 2013, bo zago-
tovljen pester animacijski program:
– ledene igre brez meja – vsak četrtek 

ob 17.00 (ena šolska ura);

– počitniška šola drsanja – od 26. do 
30. decembra od 10.00 do 11.30 (dve 
šolski uri);

– Pika Nogavička pričakuje Božička – 
v soboto, 22. decembra, ob 10.30. 

Med tednom, v dopoldanskem času, bodo 
na drsališču potekali tudi drsalni športni 
dnevi trebanjskih osnovnih šol in vrtcev.
Lepo vabljeni na drsališče v Trebnje!

Župan Občine Trebnje 
Alojzij Kastelic

� Vsak četrtek ob 17:00  

Ledene igre brez meja  
(Drsalna zabava na sto in en način) 

� Sobota, 22. 12. 2012 ob 10:30  

 Pika Nogavička pričakuje Božička 

� Od 26. do 30. 12. 2012 ob 10:00 do 11:30 

Brezplačna Počitniška šola drsanja  

Otvoritev drsališča 
 

� Sobota, 1. 12. 2012 ob 10:00  

Otvoritvena slovesnost z drsalnim spektaklom in 

nagovorom župana Občine Trebnje  

 

ob 11. uri  bo drsalce obiskal  Miklavž 

 

OOOBBBČČČIIINNNAAA   TTTRRREEEBBBNNNJJJEEE   
 

V VESELEM DECEMBRU VABI NA LEDENO DRUŽENJE NA DRSALIŠČE PRED MERCATOR CENTROM 
TREBNJE 
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Na območju občine Trebnje velja Odlok o 
občinskih cestah (Uradni list RS, št. 38/2000, 
78/2003 in 19/2010), ki v 46. členu določa, 
da so v zimskem času lastniki objektov ob ob-
činskih cestah dolžni odstraniti ledene sveče 
s streh in balkonov, poskrbeti, da so na objek-
tih nameščeni in vzdrževani žlebovi in odtoki 
meteornih voda, snegobrani in druge naprave 
z namenom, da se zagotovi varen in neoviran 
promet na javnih prometnih površinah.

Opozorili bi tudi, da ima marsikdo še vedno 
žlebove s streh speljane na cesto oziroma na 
pločnik, čeprav to ni dovoljeno. Po Zakonu o 
javnih cestah in Odloku o občinskih cestah 
so celo predvidene kazni za tiste, ki na cesto 
odmetavajo večje količine snega. To marsik-
do rad naredi, ko čisti dovoz do svoje hiše. 
Tako po zakonu kot tudi občinskem odloku 
je na cesti ali ob njej prepovedano izpuščati, 
puščati, odlagati, odmetavati ali postavljati 

kar koli, kar bi oviralo potek prometa, ogro-
zilo njegovo varnost, škodovalo ljudem, ži-
valim, rastlinam ali onesnažilo okolje. Med 
drugim je zlasti prepovedano vozišče močiti 
ali ovirati odtekanje vode z njega, odlagati 
nanj sneg ali led, postavljati stebričke, verige 
ali druge naprave za ograjevanje parkirnih 
prostorov oziroma preprečevanje parkiranja.
Globa za fizične osebe za navedeni prekr-
šek je 400 €.

Občinski inšpektor, Vinko Ribič

Sprememba delovnega časa 
Turistično informacijskega 
centra (TIC) Trebnje

Obveščamo vas, da je pisarna TIC-a 
Trebnje po novem odprta ob ponedeljkih 
in sredah od 9. do 15. ure ter ob četrtkih 
in petkih od 9. do 13. ure. Ob torkih in v 
času uradnih ur občinske uprave (ob sre-
dah od 15. do 17. ure in ob četrtkih od 
13. do 15. ure) se oglasite v 2. nadstropju 
v pisarni št. 20.

Občinska uprava Občine Trebnje, 
oddelek za gospodarstvo, 

Alja Rabzelj, svetovalka

Snegobrani in ledene sveče

Drsališče v Trebnjem
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Izpostava Trebnje

KGZS, Zavod Novo mesto, Izpostava 
Trebnje, obvešča vse upravičence, da je 
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS v 
Uradnem listu RS objavilo nov javni razpis 
za ukrep 112 – Pomoč mladim prevzemni-
kom kmetij za leto 2012. Okvirna višina 
razpisanih nepovratnih sredstev je do 10 
milijonov evrov.  

Predmet podpore je enkratna finančna po-
moč mladim prevzemnikom kmetij ob pr-
vem lastniškem prevzemu kmetije. Cilj pod-
pore je spodbuditi prenos kmetij na mlajšo 
generacijo in izboljšati starostno strukturo 
nosilcev kmetijskih gospodarstev, povečati 
razvojno in proizvodno sposobnost prevzetih 
kmetij ter prispevati k povečanju produktiv-
nosti dela v kmetijstvu.
Vlagatelji so lahko fizične osebe, ki opravlja-
jo kmetijsko dejavnost na območju RS, so 
starejše od 18 let in mlajše od 40 let oziroma 
dopolnijo 40 let v letu prijave na javni razpis 
in prvič prevzemajo kmetijo.
Javni razpis je odprt od dne, ki je sledil objavi 

v Uradnem listu RS, do zaprtja javnega raz-
pisa, ki bo objavljeno na spletni strani MKO.

PAVŠALNO NADOMESTILO
Vse upravičence obveščamo, da lahko odda-
jo e-vlogo za izdajo pavšalnega nadomestila 
tudi na sedežu izpostave KGZS v Trebnjem. 

VSEM NAŠIM STRANKAM V  
PRIHAJAJOČEM LETU ŽELIMO 
OBILO ZDRAVJA IN OSEBNEGA 

ZADOVOLJSTVA!

KGZS, Zavod Novo mesto, 
Izpostava Trebnje

Objava razpisa za mlade prevzemnike 
kmetij za leto 2012

Na Selih pri Šumberku smo se v petek 16.11. 
veselili nove pridobitve. Po dolgih letih ča-
kanja in prošenj imamo sveže urejeno cesto 
na Orlako.
Lokalna cesta v dolžini 1500 metrov in širini 
3,5 metra, je z obsežno vgradnjo plomb in 
preplastitev, občinski proračun obremenila 
za  121.637,86 eur z DDV. Ta vsota pred-
stavlja več kot tri letne proračune Krajevne 
skupnosti Sela pri Šumberku, zato smo pri-
dobitve toliko bolj veseli.
Ob tej priložnosti se Krajevna skupnost Sela 
pri Šumberku, posebej pa krajani vasi Or-

laka, zahvaljujemo občinski upravi, županu, 
podžupanoma in občinskim svetnikom za 
podporo in vso energijo, ki so jo vložili za 
izvedbo tega projekta.
Hvala tudi vsem ostalim, a zato nič manj po-
membnim, ki ste se v velikem številu udele-
žili otvoritve.
V gasilskem domu nam je gospa Darinka 
Trdina, iz Oddelka za družbene dejavnosti, 
predstavila projekt  ˝Obnova Vasi Sela pri 
Šumberku˝.  Za ta projekt smo s partner-
stvom občine Trebnje, domačih gasilcev 
in Krajevne skupnosti Sela pri Šumberku 

pridobili 85% sofinanciranje iz evropskih 
sredstev Programa razvoja podeželja – LE-
ADER.

Bogdana Brilj

Donacija 
Lions kluba

Območno združenje Rdečega križa Trebnje 
je od Lions kluba Trebnje prejelo donacijo v 
znesku 1.000 EUR.
Donacijo je predsednici OZRK Trebnje 
ga. Mojci Mihevc predal predsednik Lions 
kluba Trebnje g. Anton Maver. Donirana 
sredstva smo porabili za nakup prehranskih 
paketov za naše občane.
V imenu vseh, ki bodo pomoč prejeli, se Li-
ons klubu najlepše zahvaljujemo.

OZRK Trebnje

Romsko društvo Romano drom je v petek, 
23. novembra 2012, organiziralo prireditev 
ob otvoritvi ceste in pridobitvi novih zem- 
ljišč.
Prireditve so se udeležili predstavniki drža-
ve, občine in drugih služb, ki se na področju 
svojega dela srečujejo z reševanjem romske 
problematike. Priredi- 
tev so popestrili pred-
šolski otroci Vrtca 
Mavrica Trebnje, eno-
te Romano, in člani 
romskega društva.
Izvedba projekta je 
omogočila prostorsko 
zaokrožitev in infra-
strukturno opremlje-
nost vasi, s katero je 
Občina Trebnje začela 
v letu 2006 z napelja-
vo novega vodovoda, 
v naslednjih letih pa 
nadaljevala še s kanali-

zacijo, parcelacijo petih hektarjev zemljišč in 
ureditvijo električnega omrežja v naselju. Cilj 
vseh dosedanjih investicij je prek izboljšanja 
življenjskih pogojev prispevati k socializa-
ciji romske populacije in njeni enakopravni 
vključitvi v družbo.

Tekst in slika: Vida Hočevar

Na Orlako sedaj pelje urejena cesta

Otvoritev ceste in pridobitev novih 
zemljišč
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Zima se bliža in to je tudi čas, ko se kon-
čajo dirke v cestnohitrostnih preizkušnjah, 
na katerih že nekaj let tekmuje tudi Janez 
Prosenik (AMD Trebnje). Letos je imel kar 
težko nalogo, saj je vozil kar dva popolnoma 
različna motorja. Na državnem in nemškem 
prvenstvu je vozil BMW 1000RR, na pr-
venstvu Moto Copo pa Yamaho R6. Pretekli 
teden pa se je sezona tudi uradno zaključila s 
podelitvijo priznanj v Festivalni dvorani, kjer 
je tudi Janez posegel po priznanju za poseb-
ne dosežke na mednarodnih tekmovanjih.
Za preteklo sezono je imel popolnoma dru-
gačne načrte. Že v začetku sezone, in sicer 
ravno takrat, ko je bilo na razporedu največ 
tekmovanj, si je pri padcu zlomil ključno kost 
in potrebna je bila operacija. Tako je moral 
izpustiti prvo tekmo za pokal Moto Coppa 
na dirkališču Marca Simoncellija -Misano 
circuit v Italiji, ki se jo vozi v sklopu prvenstva 
WSB. Tekme za pokal Moto Coppa pa so 
bile v pretekli sezoni zanj najbolj pomembne. 
Obsega tri tekme in ker se ni udeležil prve, 
je zapravil odlične možnosti za skupno uvr-
stitev. Vendar se je odločil, da bo kljub temu 
odpeljal zadnji dve dirki. Naslednja dirka je 
bila na znanem dirkališču v Brnu in v sla-
bih vremenskih razmerah je osvojil 8. mesto. 
Zadnja dirka pa je potekala na popolnoma 
novem dirkališču v okolici Moskve – na Mo-
scow raceway. Tam so bile razmere za tek-
movalce popolnoma izenačene, saj je bilo 
dirkališče uradno odprto en dan pred ura-
dnimi tekmovanji. Tu je osvojil 4. mesto. V 
skupni razvrstitvi v mednarodni konkurenci 
je tako zaključil sezono na 6. mestu.  
Prav tako kot vsako leto je tudi letos tekmo-
val za nemško prvenstvo Jura Racing – vozil 
je BMW 1000RR. Na koledarju je bilo 7 
tekem na 4 različnih dirkališčih in v najmoč-
nejšem razredu superbike je osvojil 1. mesto.  
V sklopu prvenstva Alpe-Adria pa je pote-
kalo tudi slovensko državno prvenstvo, na 
katerem je brez posebnih težav osvojil odlič-
no 2. mesto.

Janez Prosenik je 
prijeten mladenič, 
zgovoren, na tre-
nutke tudi malce 
sramežljiv, je tudi 
zelo podjeten, saj 
ima uspešno pod-
jetje. Star je 31 let 
in že od rojstva živi v Trebnjem. Po poklicu 
je ekonomski tehnik, ukvarja pa se z izdelavo 
in montažo kovinskih in inox izdelkov. Nje-
gova največja strast so hitri motorji. 

Kdo vas je navdušil za moto šport in kdaj?
Za moto šport me je že pri dobrih treh letih 
navdušil oče, ki je bil tudi motorist in mi je 
že pri teh letih kupil prvi motor. Kasneje pa 
sem imel razne idole, ki so me navdušili, da 
sem začel dirkati z najmočnejšimi motorji.

Nam lahko predstavite svojo življenjsko pot 
od rojstva do šole.
Z motociklizmom sem se začel ukvarjati pri 
3 letih in 8 mesecih, ko mi je oče kupil prvi 
50-kubični motor. Tako sem hitro osvojil 
osnove malega motorja in kmalu dobil tudi 
večjega, 80-kubičnega. S tem motorjem sem 
najprej začel tekmovati na spretnostnih vo-
žnjah in gorskih dirkah, na katerih sem že 
kot mladenič dosegel odlične rezultate in 
tudi osvojil kar nekaj zmag. Z enakim tem-
pom sem nadaljeval vse do srednje šole, ko 
sem zaradi učenja motorje za kratek čas po-
stavil na stranski tir.

Kateri so vaši največji dosežki?
Sem 5-kratni državni prvak v spretnostni vo-
žnji, osvojil sem 5 naslovov na tekmovanjih 
za prvenstvo Jura Evro Cup v različnih kate-
gorijah, kot največji dosežek pa si gotovo šte-
jem 4. mesto v skupnem seštevku svetovnega 
pokala za svetovno Endurance prvenstvo.

Nam lahko predstavite posamezne sezone?
V sezoni 2008 sem v lastni režiji pričel tek-
movati v cestnohitrostnih dirkah s serijskim 
motorjem Suzuki GSX-R1000. Med sezono 
sem s pomočjo prijateljev mehanikov pre-
delal motor, da je postal bolj konkurenčen, 
in začel sem dosegati prve boljše rezultate. 
V sezoni 2009 pa sem izpolnil vsa svoja pri-
čakovanja in plan, ki sem si ga zastavil. Tek-
moval sem na dirkah prvenstva Jura Euro 
Racing Cup, vozil na dirki Alpe-Adria, na 
dirki za slovenski pokal na Grobniku in na 
nekaj manjših dirkah. Proti koncu sezone so 
me sprejeli v ekipo MCS Racing iz Italije, s 
katero tekmujem na dirkah FIM Endurance 
World Championship.
V sezoni 2010 sem večino svoje energije in 
znanja usmeril v tekmovanja FIM Enduran-
ce World Championship. Tekmoval sem na 

vseh tekmah svetovnega pokala, izpustil sem 
samo tekmo v Suzuki na Japonskem. Poleg 
tega sem vozil na nekaj tekmah tekmovanja 
FIM – Alpe-Adria in tudi na dveh tekmah 
tekmovanja FIM – vzhodnobalkansko pr-
venstvo ter dveh tekmah tekmovanja Šampi-
onat Srbije. Vmes pa sem vozil še na tekmah 
prvenstva Jura Euro Racing Cup.
Sezono 2011 sem začel in končal nad pri-
čakovanji. To je tudi leto, v katerem sem za-
menjal motor in na skoraj vseh tekmah vozil 
motor znamke BMW. Najbolj sem se posve-
til FIM Endurance World Champioship in 
na koncu dosegel odličen rezultat. Odpeljal 
sem tudi prvo tekmo Internationale Deut-
sche Motorradmeisterschaft (IDM), na ka-
terem nameravam tekmovati tudi prihodnjo 
sezono. Ob prostih terminih sem za trening 
vozil na tekmovanjih FIM – Alpe-Adria in 
Jura Euro Racing Cup. 

S čim se pa ukvarjate v prostem času?
Čas, ki ga ne preživim na motorju, posvetim 
predvsem svojemu podjetju, v katerem izde-
lujemo raznovrstne inox in steklene izdelke.

Kakšni so vaši načrti za prihodnost?
Vsekakor bom poskusil voziti na tekmah za 
svetovno prvenstvo, če bo le možno, drugače 
pa si želim še izboljšati letošnje rezultate za 
pokal Alpe-Adria in odpeljati kakšno Wild 
Card Superbike dirko in ostati »v enem 
kosu«.
Ob dobri meri sreče se lahko še vedno uvr-
stim na odlična mesta na velikih tekmova-
njih, vendar pa največji problem predstavlja-
jo finančna sredstva in sem zato prikrajšan 
za marsikateri trening in material, ki je zelo 
pomemben za dobro uvrstitev.

Kaj bi na koncu želeli povedati bralcem?
Želim, da me še naprej spodbujajo in navi-
jajo zame ter mi stojijo ob strani tudi takrat, 
ko sem poškodovan. To mi veliko pomeni in 
daje elan za naprej.
Čez zimo Janez ne bo počival, saj ga čaka-
jo fizične priprave, prav tako pa bo imel še 
veliko dela s pripravo načrta tekmovanj in 
motorjev za prihodnjo sezono.
Upamo in držimo pesti, da mu načrti uspejo 
in da mu bo sreča naklonjena.

Mojca Smolič

»Hitrost mi požene kri po 
žilah« pravi Janez Prosenik
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www.kerfin.eu
Izbira pravega računovodskega 
servisa je lahko vaša 
najpomembnejša odločitev!
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Jure - 031 871 173

Irena - 031 337 940

•	 Ponujamo	vam	objektiven	pogled	
na	vaše	poslovanje	in	svetujemo	
korake	za	njegovo	izboljšanje.

•	 Prenos	računovodstva	je	enostaven	in	
možen	kadarkoli	med	letom.	

Trebnje, Studenec 32 
PE Novo mesto, Kolodvorska 4 www.kerfin.eu  l  info@kerfin.eu

Novoletni bazar
Približuje se novoletni čas, ko z lepimi besedami in malenkostmi ob-
darimo svoje najbližje. 
Učenci Osnovne šole Trebnje smo v torek, 11. 12. 2012, v času go-
vorilnih ur v večnamenskem prostoru OŠ Trebnje pripravili novo-
letni bazar. Ponudba je bila zelo pestra, saj so učenci pod vodstvom 
ustvarjalnih učiteljic izdelali najrazličnejše okraske, voščilnice, piškote, 
darilne vrečke in druga novoletna darila … Na stojnicah so si obisko-

valci  lahko izbrali izdelke učencev, 
s katerimi bodo razveselili svoje 
bližnje. 
S sredstvi, ki so jih prispevali, bodo 
omogočili učencem, da izboljšajo 
pogoje dela.

Viktorija Pirc, foto: Jernej Gabrijel

Predpraznični bazar
Na Univerzi za tretje življenjsko obdobje, ki deluje v okviru Centra 
za izobraževanje in kulturo Trebnje, so članice ustvarjalnih krožkov iz 
Trebnjega, Mirne in Šentruperta v novembru pripravile predpraznič-
ni bazar. Veliko izdelkov, ki so nastali na srečanjih krožkov ali pa so 
jih pridne roke ustvarile doma, je našlo nove lastnike. Ogrlice, uhani, 
prstani, voščilnice, palčki iz naravnih materialov, adventni venčki, ko-
šarice iz papirja, z vrvico opletene vaze, šopek iz naravnih materialov, 
kvačkani izdelki, bogat izbor klekljanih izdelkov in še mnogo drugih 
je krasilo razstavni prostor. Naslednji bazar bo prvi torek v februarju 
na CIK Trebnje. Pridite nas pogledat in prepričani smo, da boste z 
našimi izdelki zadovoljni.

Silva Mežnar

Sklad Vrtca Mavri-
ca Trebnje je tudi za 
letošnje šolsko leto 
2012/13 pripravil ši-
rok nabor aktivnosti, 
s katerimi bo zbiral 
sredstva za izboljšanje 
bivalnega in učnega 

standarda otrok v Vrtcu Mavrica Trebnje ter 
zagotavljal pomoč otrokom, ki prihajajo iz 
socialno šibkejših in ogroženih družin. Člani 
sklada so potrdili, da bo tudi letos osrednje 
zbiranje sredstev izvedeno v sklopu tradi-
cionalne dobrodelne prireditve, ki bo letos 
sovpadla z EKO dnevom v okviru programa 
Krepimo družino. Poleg tega se vračata tudi 
akciji zbiranja zamaškov in zbiranja starega 
papirja. V letošnjem letu si bo sklad priza-
deval za prodajo slik umetnikov, ki delujejo 
pod imenom 12. poteza, in za sodelovanje z 
Leo klubom Trebnje. Ob koncu preteklega 

šolskega leta smo zaključili dveletno akcijo 
zbiranja sredstev za nakup glasbenih inštru-
mentov, ki jih že uporabljajo v vseh eno-
tah vrtca. Ekipa, zbrana okoli dolgoletnega 
predsednika in ustanovitelja sklada g. Leona 
Lobeta, je izredno podjetna in ima vizijo de-
lovanja v prihodnosti. To potrjuje tudi dej-
stvo, da so v času od ustanovitve leta 2005 
pa do preteklega šolskega leta zbrali prek 
26.000 EUR in vsa sredstva namenili izbolj-
šanju standarda v Vrtcu Trebnje in otrokom 
iz socialno ogroženih družin. V prihodnje pa 
si želijo, da bi bil njihov način zbiranja sred-
stev stimulativno obravnavan s strani občine 
po vzoru številnih skladov in fundacij v EU.
Na naši dosedanji poti nismo bili nikoli osa-
mljeni, vedno so bili z nami naši zvesti do-
natorji, dobrotniki in ljudje, ki jim ni vseeno 
za sočloveka. Ideja, ki je bila »posejana« v 
letu 2005 s strani predsednika sklada, je pa-
dla na plodna tla in s skupnim prizadevanjem 

in izredno pomočjo vseh vas nam je uspelo, 
da smo z majhnimi koraki prišli zelo daleč. 
Hvala za vso pomoč in razumevanje. Upamo, 
da bomo tudi prihodnje korake storili družno.

Tekst: Gregor Kaplan,  
namestnik predsednika SVMT  

Slika: Renata Babšek

Sklad Vrtca Mavrica Trebnje 
deluje podjetno in ambiciozno

V R T E C  T R E B N J E V R T E C  T R E B N J ET R E B N J E

V R T E C  T R E B N J E

V R T E C
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Novice iz KORK 
Knežja vas
Zadnjo soboto v avgustu smo v gasilskem 
domu v Dolenjih selcih priredili srečanje 
starejših krajanov.
Srečanja so se krajani udeležili v velikem šte-
vilu in želimo si, da bi bilo tako tudi v bo-
doče.
Med povabljenimi so bili tudi predsednica 
OZRK Trebnje ga. Mojca Mihevc, sekretar-
ka ga. Tea Radelj, predsednik KS Knežja vas 
g. Alojz Špec in g. župnik Florjan Božnar.
Prijetno popoldansko druženje so z nasto-
pi popestrili otroci pod vodstvom g. Uroša 

Primca. Ob zvokih harmonike, na katero je 
zaigrala Nives Anžlovar, pa so naši kraja-
ni tudi zaplesali.
Vsem nastopajočim se zahvaljujemo za lep 
nastop, prostovoljkam RK Knežja vas pa se 

zahvaljujemo za raznovrstno pecivo in po-
moč pri organizaciji srečanja. 
Zadnjo septembrsko soboto pa smo organi-
zirali predavanje o sladkorni bolezni in me-
ritev sladkorja v krvi. 
Predavala je ga. Elizabeta Žlajpah, dr. med., 
spec. spl. med. Predavanje je bilo zelo poučno 
in krajani so se ga udeležili v velikem številu. 
Po predavanju so sledile meritve krvne-
ga sladkorja, ki sta jih izvajali ga. Elizabeta 
Žlajpah in predsednica OZRK Trebnje ga. 
Mojca Mihevc, dipl. med. sestra.
Obema se zahvaljujemo za vloženi trud in 
čas, ki sta ga namenili za ozaveščanje o bole-
zni in pomenu zdravega načina življenja.

Melita Zupančič Anžlovar

Krvodajalska akcija 
RK Trimo

Območno združenje Rdečega križa Treb-
nje je 26. novembra 2012 na Centru za 
transfuzijsko dejavnost Novo mesto orga-
niziralo krvodajalsko akcijo za člane Roko-
metnega kluba Trimo Trebnje. Akcije se je 
udeležilo 12 polnoletnih rokometašev, kar 
je lepa številka, saj je večina kri darovala 
prvič.
Mladi krvodajalci so povedali, da se bodo 
krvodajalske akcije udeležili tudi prihodnje 
leto, tako da bi ta postala tradicionalna.
OZRK Trebnje se rokometašem iskreno 
zahvaljuje za to humanitarno dejanje, s ka-
terim so pomagali tistim, ki kri potrebujejo. 

Tea Radelj, OZRK Trebnje

Organizator KORK Veliki Ga-
ber, vsako leto starejšim krajanom 
pripravi lep in prijeten dan, ko se 
lahko družijo, pogovorijo in ob 
zvokih frajtonarice tudi zavrtijo.
Da so v svojem prizadevanju 
uspešni, priča dobra udeležba na 
letošnjem srečanju, katerega smo 
pripravili v OŠ Veliki Gaber v ne-
deljo, 2. decembra. Preko sedem-
deset povabljenih se je zbralo in 
z zanimanjem spremljalo kulturni 

program učencev Dežele glasbe pod vod-
stvom prof. Marte Steklasa, Mirnopeških 
harmonikarjev in povezovalke ter imitatorke 
Urške Steklasa.

Zbrane so pozdravili in jim zaželeli 
prijetno preživet dan, podžupanja 
Nada Pepelnak, predsednik KS 
Veliki Gaber Boris Praznik, pred-
sednica OZRK  Mojca Mihevc in 
predsednica KORK-a Mojca Smo-
lič. Za prijetnejše vzdušje pa je s 
svojo frajtonarico poskrbela Sonja 
Štibernik. Še posebej pa smo naz-
dravili in zapeli Jeršetovi mami, saj 
je ravno ta dan slavila 92 roj. dan.

Tekst in foto: Mojca Smolič

Srečanja starejših krajanov so že vrsto let 
stalnica v KS Veliki Gaber

V nedeljo, 18. novembra 2012, je v prostorih 
Gostilne Mišič potekalo 2. tradicionalno sre-
čanje starostnikov starosti nad 70 let iz kra-
jevne skupnosti Štefan. Navzoče starostnike 
sta najprej pozdravila predsednik TŠKD 
Štefan g. Miro Šalehar in predsednik KS 
Štefan g. Anton Strah, ki sta izrazila upanje, 
da bodo tovrstna srečanja tudi v bodoče do-
bro obiskana. Letos je obiskovalce pričakal 

in presenetil bogat kulturni program. Poleg 
recitalov, petja domačih slovenskih pesmi, 
posamičnega in skupinskega nastopa z glas-
benimi inštrumenti ter igranega nastopa ne-
pozabnega Krjavlja iz Desetega brata so člani 
društva pod vodstvom mag. Irene Višček in 
g. Uroša Primca pripravili še nekaj kulturnih 
točk, ki so pustile nepozaben vtis. Po konča-
nem kulturnem programu so članice TŠKD 

Štefan pod vodstvom ga. 
Darinke Podpadec poskrbe-
le za obdaritev in pogostitev 
vseh prisotnih starostnikov. 
Za nadaljevanje prijetnega 
druženja je z zvoki harmoni-
ke poskrbel domačin g. Leo-
pold Klančar, ki je prisotne 
ob koncu druženja pozdravil 
s starim slovenskim pozdra-
vom: »Nasvidenje ob letu 
osorej.«

Tekst: Leon Lobe 
Foto: Aleš Rebol

Tradicionalno srečanje starostnikov  
KS Štefan
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dan smo preživeli

Zasneženo jutro in sonce v ozadju sta naka-
zovala lep dan. Odhajala sem v Dom starej-
ših občanov Trebnje, kjer sem preživela dan, 
in že sam začetek dneva je bil primeren mo-
jemu urniku.

Ko sem prispela, me je že čakala ga. Mojca, 
negovalka, s katero sem se odpeljala na hi-
šno nego. Pot naju je vodila k starejši gospe v 
Trebnje. Ga. Mojca jo je dvignila s postelje, 
jo umila, preoblekla, posedla za mizo, ji pri-
pravila zajtrk, skuhala kavo in medtem ko je 
gospa jedla, ji je pometla tla, pomila posodo, 
skratka, opravila vsa dela, ki so se nabrala 
čez vikend. Gospa pa ji je v tem času tudi 
povedala, kaj vse se je dogajalo med viken-
dom, in ji tudi prebrala novice iz časopisa. Po 
opravljenem delu sva se odpeljali naprej na 
Ševnico, zatem pa nazaj v dom. 
Dom, ki se mu mnogi ne upajo približati, in 
dom, v katerem premnogi želijo živeti. Dom 
starejših občanov Trebnje je namenjen stalni 
ali začasni oskrbi stanovalcev, starih nad 65 
let, ki zaradi starosti in drugih okoliščin ne 
morejo ali ne želijo živeti sami ali v družini. 

Stanovalcem nudijo vso oskrbo in zdravstve-
no nego, s pestro ponudbo ostalih storitev pa 
želijo ugoditi željam uporabnikov in dvigati 
kakovost življenja starejših ljudi v domačem 
okolju. V ta namen zagotavljajo tudi storitve 
pomoči na domu, socialno in zdravstveno 
oskrbo stanovalcem oskrbovanih stanovanj, 
izvajajo pa tudi storitve dnevnega varstva.
Matična hiša je v Trebnjem in ob odprtju  
bila namenjena bivanju 136 stanovalcev, z 
novim prizidkom od decembra 2008 pa je 
v njej prostora za 181 stanovalcev. Zgradba 
doma je sodobna, lahko rečem, da bi jo lahko 
uvrstili že med nadstandardne bivalne enote, 
ima velike steklene površine, ki stanovalcem 
omogočajo ogromno naravne svetlobe, zuna-
nje terase in zasebne kotičke tako za delo kot 
druženje. Žal pa je bivalni standard neustre-
zen in ga bo potrebno prilagoditi predpisom, 
kar pomeni, da bo potrebno v prihodnosti 
preurediti več posteljne sobe  v eno in dvo 
posteljne.
V vsakem od dveh nadstropij so razporejene 
štiri bivalne enote, od katerih sta dve posebej 
prilagojeni bivanju in varstvu oseb z demen-
co. Vsako nadstropje pa je razdeljeno na šti-
ri samostojne enote z lastno čajno kuhinjo, 
jedilnico, skupnim prostorom, kopalnico in 
teraso za cca 25 stanovalcev. 
V pritličju se nahajajo še centralna jedilnica, 
kavarna, prostori frizerskega in pedikerskega 
salona ter sodobno opremljena večnamenska 
dvorana. Tu so tudi prostori, ki so namenjeni 
predvsem dnevnemu varstvu, začasnemu bi-
vanju in  upravi zavoda. 
Zanimiva je tudi kapela, ki ima lepo arhitek-
turno postavitev, in v njej se radi ustavljajo 
vsi. Nekateri v želji po premagovanju ži-
vljenjskih težav, drugi zgolj iz navade.
Dom razpolaga tudi s sodobno opremljenimi 
prostori za fizioterapijo, ki omogočajo rekre-
ativno vadbo in rehabilitacijo, ter prostori 
splošne ambulante, ki deluje štiri dni v tednu, 
en dan pa je v ambulanti tudi psihiater.
Izbirate lahko med eno, dvo in večposteljni-
mi sobami, pa tudi  nadstandardnimi  soba-

mi in. V skupnih prostorih si lahko tudi sami 
kaj skuhate.
V času mojega obiska so stanovalci pridno 
telovadili, spet drugi brali, tretji izdelova-
li novoletne okraske. Skratka, vsak si najde 
svojo zaposlitev tam, kjer mu je najljubše.
Enota v Šmarjeti pa navzven deluje kot do-
mača hiša. V njej lahko prebiva 36 stano-
valcev. To je velika prednost, saj so odnosi v 
manjših enotah vedno pristnejši, bolj domači.
Dom zaposluje 115 ljudi, ki delujejo v več 
službah: socialni službi, službi prehrane, 
službi zdravstvene nege in oskrbe, fiziote-
rapiji, delovni terapiji, skupnih službah in 
upravi doma. Že ob prvem stiku z zaposle-
nimi začutiš izjemno pripadnost kolektivu in 
stanovalcem, pri katerih takoj zaznaš zado-
voljstvo.
»Smo hiša, ki mora funkcionirati 24 ur na 
dan, vse dni v letu. Ne moremo in ne smemo 
si privoščiti, da nam nekaj odpove. Vse stvari 
morajo biti dobro planirane in dovršene. Ve-
sela pa sem, da imajo zaposleni izjemen čut 
do stanovalcev in tudi lep odnos med seboj,« 
je s ponosom povedala direktorica doma ga. 
Branka Kržič.
Občutek je res prijeten, če veš, da lahko brez 
skrbi pustiš v dobrih rokah svojca, prijatelja 
ali samo znanca. Za vse se pota pričnejo in 
končajo enako, kako pa jih bomo krojili, pa 
odločamo sami. 

Tekst in foto: Mojca Smolič

Dom starejših občanov Trebnje
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Podružnična šola Dobrnič je od lani lepa in urejena, zato je življenje v 
njej še prijetnejše. Z izgradnjo telovadnice so učenci pridobili prostor, 
kjer lahko tudi pozimi telovadijo. Na žalost pa sta telovadnica in vrtec 
zasedla prostor zunanjemu igrišču. 
Predsednik Sveta KS Dobrnič je povedal, da so se v četrtek, 18. 10. 
2012, sestali, da bi se dogovorili za odkup zemljišča od Župnije Do-
brnič in potrdili idejni projekt za ureditev pločnika, igrišča in par-

kirišča. Sestanka se zaradi nujne zadržanosti ni mogel udeležiti g. 
župnik in častni kanonik Florijan Božnar, ki bo s prodajo zemljišča 
omogočil, da bo igrišče v neposredni bližini šole. Na sestanku so po-
trdili ustreznost že narejenega idejnega projekta.
Parkirišče za zaposlene in obiskovalce osnovne šole bo od Gasilskega 
doma Dobrnič do ceste. Igrišče bo nasproti šole na drugi strani ceste 
in bo imelo vse potrebne elemente. Učenci bodo tako imeli lep pro-
stor za gibanje in razvijanje svojih gibalnih in drugih sposobnosti.
Verjetno pa bo igrišče preraslo v prijeten kraj za druženje dijakov in 
tudi starejših krajanov.

Lojzka Prpar

Prazniki – tehnični 
dan na predmetni 
stopnji OŠ Trebnje
26. novembra  so učenci zadnjega triletja 
ustvarjali na temo prazniki. Uporabljali so 
različne materiale, tehnike, barvali, rezali, le-
pili, mesili testo, oblikovali … ter tako tekom 
dopoldneva okrasili učilnice in ostale šolske 
prostore, izdelali pa tudi vrsto predmetov za 
bazar.  
Šestošolci so se skupaj z razrednikom in še 
enim učiteljem v razredu ukvarjali z zelo raz-
ličnimi aktivnostmi. V 6. a so delali jelenčka 
za na okna, v 6. b so steklene kozarčke okra-
sili s papirnato tehniko, kasneje so jih napol-

nili z domačim prazničnim čajem in lično 
zaprli ter opremili z napisi. Božičkovi copati, 
okraski in  voščilnice so nastali v  c, učenci iz 

d so za bazar pripravili darilne vrečke in pa-
pirnate vrečke za čaj ter lične, poslikane pod-
stavke za kozarce. Učenci e razreda (na sliki) 
pa so to dopoldne pekli piškote, da je dišalo 
po vsej šoli. Iz valovite lepenke so izdelali 
lične darilne škatle, natehtali enake količine 
piškotov in z njimi napolnili praznične da-
rilne škatle.
Prav tako ustvarjalni so bili tudi v oddelkih 
sedmega, osmega in devetega razreda.
Tak dan je izziv ne le učencem, ampak tudi 
mentorjem, saj se celotno dopoldne odvija 
po povsem drugačnem urniku. Do izraza 
pridejo spretnosti, ki jih med rednim pou-
kom niti ne opazimo, hkrati pa se drug od 
drugega tudi učimo.

Ivanka Višček 
Foto: Ljuba Prpar

Srednješolska tržnica 2012
Staršem in učencem OŠ Trebnje so se v torek, 13. 11. 2012, predsta-
vile srednje šole s področja Dolenjske. Obiskali so nas predstavniki 
Gimnazije Novo mesto, SŠ Josipa Jurčiča Ivančna Gorica, Ekonom-
ske šole Novo mesto, ŠC Novo mesto – Srednje elektro šole in tehni-
ške gimnazije, Srednje gradbene in lesarske šole, Srednje strojne šole, 
Srednje zdravstvene in kemijske šole in SŠ Metlika; Grma Novo me-
sto – Centra biotike in turizma, KŠ Grm in biotehniške gimnazije in 
SŠ za gostinstvo in turizem. 
Dogodek je potekal v skupnem prostoru naše šole. Bogato urejene 
stojnice so privabile mnogo staršev in učencev, ki jih je zanimalo delo 
na srednjih šolah. Informirali so jih profesorji in tudi dijaki navede-
nih srednjih šol. 

M. K.

Pločnik, igrišče in parkirišče pri 
Podružnični šoli Dobrnič
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Tehniški dan za 
učence 6. razreda
V torek, 13. 11. 2012, smo uspešno izvedli 
tehniški dan za učence 6. razreda z naslovom 
MERILNE PRIPRAVE IN MERJENJE. 
Merili smo dolžine, računali ploščine in pro-
stornine, tehtali, iz buč smo pridobili seme, 
narezali ali nastrgali buče in iz buč pripravili 
različne jedi.
Z opravljenim delom smo bili zadovoljni vsi, 
saj so učenci ob primerni vsebini, samostojno 
s praktičnim delom, dosegli zastavljene cilje.
Mnenja učencev so bila, da je bil dan zani-
miv, drugačen, za nekatere bolj zanimiv, kot 
so pričakovali, všeč jim je bil nov način dela, 
da so se naučili veliko novega, kar bodo lah-
ko uporabili v vsakdanjem življenju. 

Učenci, ki so bili v 1. skupini, so zapisali:
»Današnji tehniški dan je bil zelo zanimiv, 
ker smo delali v skupinah, merili različne 
predmete, poleg tega pa smo še pripravili in 
narezali buče, ki smo jih porabili za pripravo 
zavitka, pite in kompota. Iz buč smo očistili 
tudi semena. Bilo je zelo zabavno. Imeli smo 
se zelo lepo in si še naprej želimo takšnih 
dni. Še več bi radi kuhali.«

Učitelji pa so menili, da je bil dan zelo dobro 
zamišljen, saj so vsi učenci aktivno sodelova-
li. Teme so bile za učence zelo zanimive. Pri-
dobili so nova zelo uporabna znanja. Poleg 
matematično in tehnično obarvanih nalog so 
vsi rezali buče, naučili so se, kako očistimo 
bučno seme, niso pa vsi hoteli poskusiti buč-
ni zavitek/štrudelj, bolj so jim bili všeč pita 
in piškoti. Ob koncu dneva, ko so opravili 
vse naloge, smo zelo lepo pripravili mizo in 
kulturno pojedli pripravljeno hrano.
Teme so bile medpredmetne in učenci bodo 
lahko pridobljena znanja uporabili v vsakda-
njem življenju. V dani situaciji so se morali 
znajti sami in samostojno poiskati poti do 
rešitev.
Nekaj utrinkov s tega dne pa si lahko ogle-
date tudi na spletni strani Osnovne šole 
Trebnje.

Vodja tehniškega dne Lojzka Prpar

Tradicionalni novoletni koncert OPO 
Trebnje in nastop mažoretk

Občinski pihalni orkester Trebnje in trebanjske mažoretke vabita 
na tradicionalni novoletni koncert, ki bo tudi letos potekal v zna-
menju prijetne glasbe in plesa. Novoletni koncert bo v soboto, 
29. 12. 2012, ob 18. uri v športni dvorani Osnovne šole Treb-
nje. Za sproščeno vzdušje bo poleg orkestra in mažoretk skrbel 
povezovalec Luka Bregar, ki se mu bosta na odru pridružila tudi 
izjemna pevka Nuša Derenda in pevec Mitja Drčar  iz skupine 
D'neeb. 
Karte, ki v predprodaji znašajo 8 €, lahko kupite v Papirnici Pingo 
v Trebnjem in trgovini Maja na Mirni. Na dan koncerta bo cena 
kart 10 €.
V mrzlem zimskem času poleg toplih objemov potrebujemo tudi 
dobro glasbo in prepričani smo, da boste ob obisku koncerta lahko 
združili oboje.
Želimo vam lepe praznike in srečno novo leto!

OPO Trebnje in trebanjske mažoretke 
Za OPO TrebnjeMaja Mežan

Teden otroka v Vrtcu Mavrica 
Trebnje

Od 1. do 5. oktobra so v Vrtcu Mavrica 
Trebnje potekale dejavnosti v okviru tedna 
otroka. Letošnja tema je bila stiske in radosti 
odraščanja.
Z otroki smo se pogovarjali o čustvih, pri-
jateljstvu in različnih vrednotah. Nekaj izjav 
otrok smo tudi zapisali in jih predstavili star-
šem na hodnikih. Za krepitev medsebojnih 
prijateljskih odnosov znotraj skupine smo se 
igrali socialne igre. Oddelki smo se med seboj obiskali in se skupaj 
poigrali. V četrtek smo si ogledali lutkovno predstavo Začarani čajnik 
iz čudežnega zaboja v kulturnem domu v Trebnjem. Za zaključek pa 
smo imeli v petek ustvarjalne delavnice na prostem. Nekateri oddelki 
so skupaj ustvarjali na terasi, drugi so odšli v gozd in ustvarjali tam.   
Teden je minil v prijetnem duhu. Čeprav smo spoznavali pojma ra-
dost in stiska, smo dali prednost radosti.

Strokovne delavke hodnika B

Novo leto naj  
prinese vam darila,

ki življenje bodo  
vam obogatila:
ljubezen, srečo,  

zdravje, blagostanje,
in uresničene vse  
vaše bodo sanje!

Spoštovani sokrajani, želimo vam vesel Božič
ter srečno in zdravja polno novo leto 2013.

Svet KS Trebnje

Oglas_GO_KS Trebnje_voscilo_december2012.indd   1 6.12.2012   9:24:55
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UPRAVIČENCI:
– osebe, starejše od 65 let,
– osebe s statusom invalida in druge invalidne osebe,
– kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami,
– hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali dušev-

nem razvoju.

STORITVE:
– pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, 
– pomoč v gospodinjstvu, 
– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.

Pred pričetkom izvajanja storitve se na željo uporabnika opravi 
uvodni razgovor, na katerem se ugotavlja upravičenost in pripravi 
osebni načrt izvajanja pomoči na domu.  
V nadaljevanju se nato sklene Dogovor o vrsti, trajanju in načinu 
zagotavljanja socialne oskrbe na domu, s katerim se podrobneje 
opredeli izvajanje storitve.

CENA:
Veljavna cena storitve od 1. 3. 2012 znaša 16,23 EUR/uro. 
Subvencija občin Mirna, Mokronog-Trebelno in Šentrupert znaša 
50 % cene.
Cena za uporabnike iz občin Mirna, Mokronog-Trebelno ter Šen-
trupert tako znaša 8,11 EUR/uro. 
Subvencija občine Trebnje znaša 59,3 % cene. 

Cena za uporabnike iz občine Trebnje tako znaša 6,61 EUR/uro.  
Cena kosila za uporabnike PND od 1. 3. 2012 dalje znaša 4,60 
EUR.

* * *

DSO Trebnje bo pričel v mesecu decembru 2012 z vzpostavitvijo 
evidenčne čakalne liste potencialnih uporabnikov. Namen vzposta-
vitve evidenčne liste je ugotavljanje potreb upravičencev v občini 
Mirna, Mokronog-Trebelno, Šentrupert in Trebnje oz. organizira-
nje širitve pomoči na domu kot oblike socialne oskrbe na domu.
Dom starejših občanov Trebnje poziva morebitne bodoče uporab-
nike, da se v primeru interesa po tovrstni obliki pomoči obrnejo na 
koordinatorico pomoči na domu v DSO Trebnje. Obrazci vlog so 
na voljo v pisarni socialne službe DSO Trebnje ter na spletni strani 
DSO Trebnje.

* * *

Vse informacije in pojasnila so vam na voljo:
na naslovu: DOM STAREJŠIH OBČANOV TREBNJE,
Stari trg 63, 8210 Trebnje,
socialna služba – koordinator PND
po telefonu: 07/3462 194; 051/400 703
prek e-naslova: barbara.ribic@dso-trebnje.si
na spletni strani: www.dso-trebnje.si
Z veseljem bomo prisluhnili vašim potrebam!

Dom starejših občanov Trebnje 

Kar dve nagradi od 
osmih v Trebnje
V torek, 13. novembra 2012, je v avli Can-
karjevega doma v Ljubljani potekala jubi-
lejna svečanost 10. slovenskega bienala ilu-
stracije. Sodelovalo je izjemno veliko število 
ilustratorjev, ki so se potegovali za nagrade 

in plakete. Žirija je izmed 65 sodelujočih na-
gradila 8 ilustratorjev in med njimi sta bila 
kar dva iz občine Trebnje, česar smo lahko 
izjemno veseli.  
Priznanje Hinka Smrekarja za leto 2012 je 
prejela Maja Kastelic za cikel ilustracij De-
ček in hiša. V obrazložitvi so zapisali: »Avto-
ričino delo temelji na eksaktni risbi, ki sicer 
deloma odstopa od pravil linearne perspekti-
ve, a prav zategadelj pritegne pozornost in v 
sožitju z barvo doseže prepričljiv prostorski 
učinek. Umirjenost in uravnoteženost celote 
sta značilnosti te ilustracije, ki je v bistvu zelo 
klasična, a vseeno zaznamovana z močnim 
osebnim pečatom.«
Nagrado Hinka Smrekarja za leto 2012 
je prejel Peter Škerl za ilustracije v knjigi 
Barbare Simoniti z naslovom Močvirniki v 
izdaji Mladinske knjige. Za Petra je žirija 
zapisala: »Škerlovo delo odlikuje prefinjena, 
kultivirana risba z množico natančno izrisa-
nih detajlov in inventivnimi kompozicijskimi 

rešitvami. Posebno presežno vrednost pa av-
torjevim ilustracijam dodaja nekonvenciona-
len kolorit, ki kromatska razmerja vzposta-
vlja na povsem nov, izviren način – tako, da 
prepričljivo povzame atmosfero ne le same 
literarne predloge, temveč tudi prevladujočih 
značilnosti časa, v katerem sta nastala tako 
besedilo kot njegova likovna interpretacija.«
Iskrene čestitke obema!

Mojca Femec

V Domu starejših občanov Trebnje izvajamo
POMOČ DRUŽINI NA DOMU

za občane občin Mirna, 
Mokronog-Trebelno,
Šentrupert in Trebnje
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Srečno in uspešno 2013!
Kmetijska zadruga Trebnje z.o.o.

Vesele božične 
in novoletne 

praznike želi Kmetijska 
zadruga Trebnje z.o.o. 
vsem zvestim kupcem, 
poslovnim partnerjem  

in članom zadruge.

Podarjamo vam DARILNI BON za 3 €
Vrednostni bon lahko unovčite vsak ponedeljek in soboto v mesecu 
januarju 2013, ob nakupu nad 30 €, v vseh prodajalnah KZ Trebnje.

KZ Trebnje_oglas_GO_12-2012.indd   1 6.12.2012   7:44:58

V ponudbi najdete tudi zavese po naročilu ter pester
izbor izdelkov slovenskega proizvajalca Svilanit

Barbara Veselič s.p.

Obiščite nas na Gubčevi cesti 7A (za gostilno Pavlin) v Trebnjem
Del. čas: pon - pet 9h - 17h, sobota 8h - 12h; Tel.: 05 99 52 175

in še več ...
DARILNI BON

UGODNI
DECEMBRSKI NAKUPI

Pestra izbira daril
za vaše najbližje!
Ob vsakem nakupu
podarimo
praktično darilo!

Lepo darilo je lahko
tudi DARILNI BON

Vsem strankam zelimo vesel bozic
ter srecno novo leto 2013!

Trebanjec Jan Gričar je na Mednarodnem saksofonističnem sim-
poziju in tekmovanju (International Saxophone Symposium And 
Competition – ISSAC), ki je potekalo na Glasbeni šoli Schwob dr-
žavne univerze Columbus v RiverCentru v zvezni državi Georgia, 
kot najmlajši izmed šestih finalistov osvojil odlično drugo mesto. 
Tekmovanja se je udeležilo prek 40 tekmovalcev s celega sveta, ki so 
se morali najprej prebiti v polfinale in nato še v finale, v katerem je 
naš Jan prekosil samega sebe. Jan je študent Akademije za glasbo v 
Ljubljani v razredu rednega profesorja Matjaža Drevenška. Pred od-
hodom v Ameriko se je z enakim repertoarjem predstavil v Ljubljani 
in Trebnjem, kjer sta skupaj s priznanim pianistom Zoltanom Petrom 
navdušila domače občinstvo. Bravo Jan!  

Tekst: Leon Lobe 
Foto: arhiv družine Gričar Finalisti tekmovanja skupaj z glavno organizatorko, Jan je drugi z leve.

Saksofonist Jan Gričar uspešno 
nastopil v ZDA

Po kakšnih cestah neki se je vozil longobardski plemič Ariman, po 
katerem je dobila Artmanja vas ime? Verjetno je kot dober gospodar 
poskrbel, da se kolesa vozov niso preveč trla.
Časi se spreminjajo. Vendar tudi danes asfaltno prevleko cest, čeprav 
se nam na začetku zdi neuničljiva, načenja zob časa. Luknje na cesti 
postajajo vse večje in vsake toliko časa je cesto potrebno preplastiti. 

Nove preplastitve ceste med Artmanjo vasjo in Vrbovcem so bili še 
posebej veseli tisti, ki se vozijo po njej vsak dan.
Slovesna otvoritev 990 m dolgega obnovljenega odseka je bila 18. 
10. 2012 v Artmanji vasi. Odsek so odprli: župan Občine Trebnje g. 
Alojzij Kastelic, podžupan g. Silvester Prpar in predsednik Sveta KS 
Dobrnič g. Milan Kastelic ter krajani. 
Po otvoritvi so si ogledali še izgradnjo mostu v Vrbovcu proti Podlipi.
Vse pa se je končalo z veselim druženjem, saj so domačini pri Rudiju 
Blažiču postregli z dobrim bogračem in kapljico iz domačih kleti.

Lojzka Prpar 

Preplastili odsek ceste med 
Artmanjo vasjo in Vrbovcem
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Gasilci vedno 
priskočijo na pomoč
16 gasilcev PGD Dobrnič je na poziv Cen-
tra za obveščanje RS ob letošnjih nenadnih 

močnih snežnih padavinah takoj začelo s 
čiščenjem cest na relacijah Železno–Knežja 
vas, Dobrava–Žužemberk, Šahovec–Svetinja 
in Dobrnič–Grmada. Čiščenje je bilo poseb-
no težko na odseku proti Grmadi, saj je bilo 
tam največ podrtega drevja.
Predsednik Sveta KS Dobrnič g. Milan Ka-
stelic ter podpredsednik g. Borut Porle, oba 
člana PGD Dobrnič, sta skupaj vodila akcijo 
oz. ji poveljevala.
Pohvalila sta vse sodelujoče gasilce, še pose-
bej pa g. Vilijema Novaka, ki je s svojim trak-
torjem in vitlom odrival drevesa na rob ceste. 
Za pomoč se še posebej zahvaljujeta 12 čla-
nom PGD Vrhtrebnje, ki so prišli »prosto-
voljno« pomagat članom sosednjega društva, 
ko so očistili ceste na svojem področju. Še 

posebej se zahvaljujeta g. Janezu Smoliču, ki 
je s svojim traktorjem in nakladačem omo-
gočil lažje in hitrejše čiščenje.
Skupaj so odstranili okrog 300 dreves. 
Podžupan g. Silvester Prpar, ki si je ogledal 
posledice snežnih padavin po celi občini 
Trebnje in tudi sam odstranjeval drevesa, je 
povedal, da se je ponovno izkazalo, da ni na-
loga gasilcev samo gašenje požarov, temveč 
tudi pomagati ljudem, ko so v stiski.
Ob takšnih dogodkih se zavemo, kako velika 
je moč narave. Moč ljudi pa je v medsebojni 
pomoči in sodelovanju. Vsem gasilcem, ki ste 
sodelovali v tej akciji, iskrena hvala za to do-
bro dejanje. Zahvaljujemo pa se tudi ostalim 
gasilcem, ki vedno pridete NA POMOČ.

Lojzka Prpar

Namenite del dohodnine PGD 
Trebnje!

Imejte nadzor nad porabo vsaj 0,5 % sred-
stev, ki jih morate nameniti državi!
V Uradnem listu RS, št. 56/2012, je obja-
vljen sklep o objavi seznama upravičencev 
do donacij za leto 2012, ki mu je priložen 
seznam upravičencev, ki jim je mogoče na-
meniti del dohodnine v letu 2012 – med 
njimi je tudi Prostovoljno gasilsko društvo 
Trebnje.

V kolikor občani te priložnosti ne izkori-
stijo, gredo sredstva v državni proračun. Ta 
donacija občanom ne predstavlja dodatnega 
stroška, saj gre za dohodnino, ki smo jo ob-
vezani plačati, vendar pa lahko del te name-
nimo organizacijam po lastni izbiri. 
Z namenitvijo dela dohodnine Prostovolj-
nemu gasilskemu društvu Trebnje mu bo-
ste olajšali poslovanje in tako pripomogli k 
učinkovitejšemu in uspešnejšemu posredo-
vanju ob požarih in različnih nesrečah ter 
tako doprinesli k večji požarni varnosti. 

Zahtevo za namenitev dela dohodnine za 
donacijo najdete na spletni strani http://
www.pgd-trebnje.si, kot prejemnika pa na-
vedite Prostovoljno gasilsko društvo Treb-
nje, Rimska cesta 33, 8210 Trebnje, davčna 
številka 95108572. Izpolnjen obrazec po-
šljite pristojnemu davčnemu uradu ali ga 
oddajte v poštni nabiralnik PGD Trebnje.  
Danes gasilci potrebujemo vašo pomoč, da 
lahko jutri pomagamo vam!
Z gasilskim pozdravom – Na pomoč!

Prostovoljno gasilsko društvo Trebnje

Pomembna 
pridobitev 
PGD 
Trebnje

Prostovoljno gasilsko društvo Trebnje je v 
tem letu pridobilo pomemben tehnični pri-
pomoček – termokamero. Ta omogoča ope-
rativnim gasilcem lažje in hitrejše gibanje po 
prostoru, kjer je požar, iskanje ponesrečencev, 
natančnejše pregledovanje prostora in gaše-
nje požara, lažje odkrivanje jedra požara ter 
lažjo in hitrejšo omejitev požara, kar zajema 

tudi večjo možnost predčasnega odkrivanja 
požarnih efektov, kot sta povratni ogenj in 
požarni preskok. Ob tem se optimizira tudi 
porabo gasilnega sredstva in bistveno izbolj-
ša osebna varnost operativnega gasilca.
Kmalu po nakupu termokamere se je že ob 
prvi zahtevni gasilski intervenciji pokazalo, 
da je bila odločitev prava, saj so z njeno po-
močjo preprečili nastanek večje materialne 
škode na ostrešju stanovanjske hiše.
Nakup tega nepogrešljivega tehničnega 
pripomočka so omogočili: Občina Trebnje, 
Gasilska zveza Trebnje, Krka, d. d., tovarna 
zdravil Novo mesto, Treves, Butan plin in 
Mercator. Ob tej priložnosti se jim iskreno 
zahvaljujemo.

Tekst: Leon Lobe, foto: arhiv PGD Trebnje 
»Primerjava vidljivosti v zadimljenem prostoru 
brez in s pomočjo termokamere.«

Uspešno izvajanje 
projektov na CIK-u 
Trebnje
CIK Trebnje v okviru projektov Dvig ravni 
pismenosti (DRP) in Izvajanje programov 
splošnega neformalnega izobraževanja odra-
slih (SNIO) izvaja številne programe, ki so 
namenjeni različnim ciljnim skupinam, s po-

udarkom na aktivnem sodelovanju v vsakda-
njem življenju in delovanju na trgu delovne 
sile. Tako v sklopu projekta DRP potekata 
programa Računalniška pismenost za odra-
sle in UŽU – beremo in pišemo skupaj; v 
sklopu projekta SNIO pa potekajo naslednji 
programi: Trženje na podeželju, Bivam in 
delam v Sloveniji, Naravna dediščina in ar-
hitektura na podeželju, Dediščina kulinarike 
na podeželju, Zgodovina umetnosti sko-
zi čas, Pripovedujem s čopičem in dletom, 
Knjigovodstvo na podeželju, ABC nemšči-

ne, Angleščina/nemščina v poslovnem svetu, 
Digitalna pismenost ter Kakovostno staranje 
in solidarno sožitje generacij. 
Glavne teme omenjenega programa so ka-
kovostno staranje, sožitje generacij, razume-
vanje generacij, medgeneracijsko sodelovanje 
in krajevna medgeneracijska organiziranost. 
Udeleženci tako pridobivajo znanja in spre-
tnosti, ki bodo omogočali ohranjanje solidar-
nosti in kakovostnega medčloveškega sožitja 
med generacijami ter kakovostno staranje.
V času, ko smo prepuščeni lastni iznajdlji-
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vosti in ustvarjalnosti, ko je samooskrba vse 
bolj pomembna, je še posebej aktualen in 
zanimiv program Trženje na podeželju. Pro-
gram, ki ga izvaja strokovni sodelavec Dejan 
Podgoršek, poteka v prostorih KS Veliki Ga-
ber. Udeležencem bo predstavil tržne zako-
nitosti in njihov vpliv na poslovanje na po-
deželju, spoznavali bodo bistvo podjetništva, 

osnove delovanja trga in trženja. Udeleženci 
bodo pridobljena znanja lahko uporabili pri 
načrtovanju prodaje lastnih pridelkov oziro-
ma izdelkov. 
Programi, ki se izvajajo v okviru zgoraj na-
vedenih projektov, so za udeležence brez-
plačni, ker jih sofinancirata Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost, kulturo in šport RS 

ter Evropska unija iz Evropskega socialnega 
sklada.
Vsem udeležencem naših izobraževalnih 
programov, obiskovalcem Galerije likovnih 
samorastnikov in ostalim občanom želimo 
zdravo, uspešno in znanja polno novo leto. 

Milena Hvastija in Kristina Jerič
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Prva samostojna razstava 
Nataše Zaletelj

Nataša Zaletelj, članica Društva likovnikov 
Trebnje, je na prvi samostojni razstavi v Ba-
ragovi galeriji v sredini letošnjega novembra 
predstavila slike v akrilni in akvarelni tehni-
ki, ki jih je ustvarila v zadnjih dveh letih. 
Nataša, po rodu Ljubljančanka, po srcu pa 
že dolgo Trebanjka, je ena izmed soustano-
viteljic DLT in je prehodila vso pot obli-
kovanja društva kot tudi pot usposabljanja 
in izobraževanja ter ustvarjanja na likovnih 

delavnicah trebanjskih likovnikov. V zadnjih 
treh letih je v Trebnjem skušala posrkati vse 
likovno znanje, ki ji je bilo na voljo. Prav zato 
je bila njena razstava izjemno zanimiva, zla-
sti njen umetniški izraz, v katerem se preple-
tajo talent, likovna veščina in prizadevnost.
Na razstavi je najbolj presenetila z nekaj akti 
in portreti, v katerih se kaže vpliv umetnikov 
velikega formata (tujih in naših), a vendar 
Nataša ubira povsem svojo umetniško pot. 
Razstavo v Baragovi galeriji, ki so jo obisko-
valci zapolnili do zadnjega kotička, je odprl 
šentrupertski župan Rupert Gole, človek, ki 
je izjemno naklonjen kulturi in je tudi po-

znavalec umetnosti, saj je po poklicu arhi-
tekt. V kulturnem programu je prvič nastopil 
tudi novoustanovljeni ženski pevski zbor, ki 
trenutno še nima uradnega imena.

Galerijska 
paleta

V preteklem mesecu je v Galeriji likovnih 
samorastnikov Trebnje predstavil svojo di-
plomsko nalogo Matjaž Jevnikar. Spregovo-
ril je o vplivu 3. razvojne osi na občino Mo-
kronog-Trebelno. S pomočjo župana občine 
Mokronog-Trebelno in zaposlenih v ob-
činski upravi, gospodarstvenikov, medijskih 
objav in posameznikov je proučil pozitivne 

in negativne vplive. Ugotovil je, da bi nova 
cestna povezava izboljšala življenje občanov 
občine Mokronog-Trebelno, hkrati pa spod-
budila gospodarski in turistični razvoj v ce-
lotni Mirnski dolini. 
Galerija likovnih samorastnikov Trebnje vas 
vabi v decembru na ogled stalne razstave na-
ivne umetnosti in razstave Dom italijanskih 
likovnih samorastnikov. 
Na stalni razstavi si lahko ogledate okoli 250 
del naivne umetnosti z vsega sveta. Ustvar-
jalci prihajajo iz evropskih in afriških držav, 
Japonske, Avstralije, Brazilije in Ekvadorja. 

Dr. Simone Terzi, kustos razstave, je za raz-
stavo Dom italijanskih likovnih samora-
stnikov izbral  40 del prav tolikšnega števila 
avtorjev, ki so najprepoznavnejša imena itali-
janske naivne umetnosti, razstavljena dela pa 
predstavljajo vrh zbirke italijanskega muzeja 
naivne umetnosti Museo Nazionale delle 
Arti Naïves »Cesare Zavattini«.
Kolektiv CIK-a Trebnje, enota Galerija li-
kovnih samorastnikov Trebnje, vam želi mir-
ne in vesele praznične dni. 

Andrejka Vabič Nose

V Marijini družbi
Letošnji letni koncert Ragel, ki so v vseslovenskem prostoru priso-
tne že 17 let, smo tokrat spremljali 15. novembra na Zaplazu pod 
naslovom V Marijini družbi. Med mašo, ki jo je za pokojno Zvonko 
Rot daroval čateški župnik Marko Japelj, in na koncertu, ki je sledil, 
so Marjana Saje, Neža Bandel, Zala Rot, Karolina Gliha in Jera Rot 
prepevale stare ljudske Marijine pesmi, ki so jih poiskale v različnih 
pokrajinah, tudi iz Rezije in iz Beneške Slovenije.  Skladno s pesmijo 
Marija rožce trgala je bilo tudi cvetje v cerkvi, ki je že tako lepo, aku-
stično zaplaško cerkev naredilo čarobno. Takšno je bilo tudi vzdušje. 
Po koncertu so Ragle obiskovalcem razdelile prižgane svečke, da smo 
si razsvetlili pot in se skupaj s pesmijo odpravili do Marijinega stu-
denca v neposredni bližini.
Ivanka Višček

Foto: Franc Pestotnik

Marta Bartolj in njena prva 
samostojna razstava

Diplomirana slikarka Marta Bartolj, doma z 
Grma pri Trebnjem, je zelo kreativna oseb-
nost, kot je v recenziji zapisal njen profesor 
Darko Slavec, saj sodeluje z različnimi sloven-
skimi založbami pri ilustriranju knjig, učbe-
nikov, delovnih zvezkov, slikanic za najmlajše 
in revij. Ob vsem tem se je opogumila tudi za 
prvo samostojno razstavo v Baragovi galeri-
ji. Na otvoritveni svečanosti se je zbralo lepo 

število obiskovalcev, prijateljev in ljubiteljev 
umetnosti, s pesmijo je dogodek popestrila 
pevska skupina Stopinje, katere članica je tudi 
Marta, s povezovanjem dogodka pa Maja Su-
šin. Razstavo je odprl župan Občine Trebnje 
Alojzij Kastelic, avtorica razstave pa se je ob 
tej priložnosti zahvalila vsem, ki so ji poma-
gali pri organizaciji dogodka, in tudi Občini 
Trebnje, ki ji je s štipendijo pomagala pri šo-
lanju in uresničitvi njenega življenjskega cilja.  

Mojca Femec
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Spoštovane krajanke 
in krajani!
Sedaj, ko se je čas prevesil v zadnji del le-
tošnjega leta, ko se delajo obračuni za nazaj 
in se  spomini vračajo na dobra dela, imamo 
tudi  člani Sveta KS Dolenja Nemška vas 
dolžnost, da vas seznanimo z dejanji, ki so 
zaznamovale leto 2012, katero je bilo delov-
no, pestro, polno posamičnih presenečenj in 
negotovosti.
Z veseljem vam sporočamo, da smo realizira-
li zastavljene cilje v zmožnostih trenutne si-
tuacije,  kljub  nasprotovanju nekaterih posa-
meznikov, katerim ne gre za dobrobit našega 
kraja, temveč za lastne koristi in bogatenje.
V zadnjem trenutku nam je uspelo vzposta-
viti zdrav duh v naših vrstah in realizirati 
naslednje projekte: sanacija ceste Rodine – 
Meglenik (180 m), ureditev obračališča za 
šolski avtobus v Dečji vasi,  saniranje plazu 
v vasi Studence,  saniranje ceste proti Gradi-
šču, asfaltiranje ceste novega naselja v Rodi-
nah, pripravljeno je za asfaltiranje cest:  Lu-
kovek – Lipnik, v Dečji vasi in Podborštu, z  
nasipom gramoza je bilo izvedenih  več po-
pravil vaških cest:  v Jezeru, Dolenji Dobravi, 
Rodinah, Češnjevku in Rihpovcu; asfaltira-

nje ceste Meglenik , v smeri proti Pintarju;
Ta projekt se je izvedel v sodelovanju z obči-
no Trebnje, ki je zanj prispevala iz proračun-
skih sredstev 15.000,00 EUR. Krajevna sku-
pnost Dol.Nemška vas je zagotovila gramoz 
za utrditev ceste (cca 500 t),  poleg tega pa 
še prispevala za dovoz gramoza v vrednosti 
1.000,00 EUR ter 8.500,00 EUR za asfal-
tiranje ceste.
Brata Pintar sta v lastni režiji izvedla dovoz 
gramoza za fini planum, v vrednosti 2.500,00 
EUR, kar jima je KS upoštevala kot soude-
ležbo pri asfaltiranju.
Da je ta projekt uspel, se še posebej zahvalju-
jemo lastnikom zemljišč, ki so jih brezplačno 
odstopili  za javno dobro.
Poudariti moramo, da smo na vseh podro-
čjih sodelovali s podjetji, ki so izvajala dela 

na občinskem in državnem nivoju – GVO, 
širokopasovna povezava - gradnja telekomu-
nikacij. V mesecu novembru 2012 smo že 
sestavili plan dela za leto 2013, kateri je bil 
potrjen z večino članov Sveta KS in je ra-
zvojno usmerjen.
Ob zaključku leta bi se radi zahvalili vsem, 
ki nam dajejo podporo in upamo tudi na na-
daljnje sodelovanje; še posebej županu obči-
ne Trebnje, g. Alojziju Kastelicu, podžupanji 
g. Nadi Pepelnak, občini Trebnje ter Gasil-
skima društvoma Ponikve in  Lukovek.
V tem trenutku koristimo priložnost, da 
vsem voščimo vesele božične praznike in 
MIRNO, veselja polno leto 2013.

SVET KS 
Dolenja Nemška vas 

Goljufije pri zaposlovanju
Bodite previdni pri sklepanju zaposlitve in opravilih, povezanih s 
tem. Ne nasedajte obljubam ponudnikov zaposlitev, ampak prej pre-
verite njihove pogoje in zahteve.
V zadnjem času smo prejeli več prijav o sumih goljufij pri sklepanju 
zaposlitev. Podjetje je imelo na spletnih straneh zavoda za zaposlova-
nje in agencij za zaposlovanje objavljenih več oglasov za raznovrstna 
delovna mesta (administrativna dela, pleskanje, razna druga dela). 
Na razpisana delovna mesta se je prijavilo več oseb, ki so imele tudi 
razgovore z delodajalci oz. ponudniki zaposlitev. Na razgovorih so 
delodajalci zahtevali, da jim kandidati plačajo od približno 200 do 
250 EUR, kar naj bi bilo namenjeno plačilu zdravniškega pregle-
da pred zaposlitvijo in tečaja varstva pri delu. O prejemu denarja je 
delodajalec izdal tudi potrdilo, tako da je vse skupaj izgledalo čisto.
Nekateri kandidati so dejansko odšli na pregled in se potem za zelo 
kratek čas tudi zaposlili. Nekatere pa delodajalec sploh ni napotil na 
pregled. Delodajalec se potem ni več oglašal na klice po telefonu, če 
pa že, jim je dejal, da jih ne potrebujejo več. Denarja jim ni povrnil, 
plačal jim tudi ni opravljenega dela.
Zaradi tega opozarjamo iskalce zaposlitve, da bodite previdni pri 
sklepanju zaposlitve in pogovorih o zaposlitvi. Osebam ne dajajte 

denarja za nekaj, kar mora 
plačati delodajalec. Poleg tega 
se lahko tudi sami prej poza-
nimate, koliko takšen pregled 
resnično stane, s tem pa tudi 
seznanite delodajalca. 

Pripravil: Niko Avguštinčič, 
Policijska postaja Trebnje
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Ob izteku leta se navadno vprašamo, ali smo 
uspeli doseči začrtane cilje v programu letne-
ga načrtovanja. 
V DU Trebnje, ki zajema KS: Dol. Nemška 
vas, Dobrnič, Knežja vas, Svetinje, Štefan, 
Račje selo in mesto Trebnje, program dela 
načrtujemo in tudi uspešno zaključimo. Izvle-
ček programa dobijo vsi člani (750) v začetku 
koledarskega leta, tako lahko presodijo in na-
črtujejo svojo udeležbo v različnih dejavnostih 
po lastnem interesu. 
Največ interesa je usmerjeno v rekreativne 
dejavnosti. Veliko članov je aktivnih v pika-
du, balinanju, strelstvu, smučanju malo manj, 
pohodi so za udeležence na pokrajinski ravni 
kar zahtevni, saj v okviru društva premalo tre-
nirajo, kegljači imajo za vadbo več težav, saj 
v Trebnjem nimamo kegljaške steze, kaj šele 
vsestransko uporabne dvorane.
Pohvale vredno je tretje mesto v tekmovanju 
vseh panog v okviru Pokojninske zveze Novo 
mesto. Kegljači so kljub težavam v pripravah 
na tekmovanje le uspeli doseči drugo mesto, 
balinarji moškega spola pa tretje. 
Tudi krvni tlak igra pomembno vlogo v tem 
počutju. Dnevnik meritve krvnega tlaka za 
člane vodi pri nas vsako prvo sredo v mese-
cu medicinska sestra Marta Dreža. Ob tem 
se pogovori tudi o pravilni prehrani, če kdo 
pokaže interes.
Lepo udeležbo je zaznati tudi v celodnevnih 
izletih v Izolo, ki smo jih na željo članstva 
vključili v program lansko leto. Prvi kopalni 
izlet imamo v februarju, drugega v avgustu. 
Tudi za sedemdnevno bivanje v hotelu Delfin 
v Izoli v mesecu maju je vsako leto veliko za-
nimanja, ker omogočamo plačilo po obrokih. 
Letos smo prejeli od hotela delfin posebno 
zahvalo za dolgoletno sodelovanje.
Ostali izleti po naši domovini in izven nje so 
dobro načrtovani pod vodstvom gospoda Kuk-
mana, a je že čutiti upad prijav zaradi recesije.
Na kulturnem področju so do sedaj največ po-
storile Vesele pletilje, saj se poleg osnovne de-
javnosti (pletenje in vezenje) ukvarjajo tudi z 
zbiranjem ljudskih pesmi in s petjem ob spre-
mljavi s harmoniko gospoda Kotnika. Naša 

srečanja ne minejo brez njihovega ubranega 
petja, občasno pa polepšajo dan upokojencem 
v Domu starejših občanov.
Letno srečanje imamo vsako prvo nedeljo v 
juliju in martinovanje v novembru. Naveza-
li smo stike z OŠ Trebnje in Glasbeno šolo, 
vodstvo se je prijazno odzvalo in zato so ta 
srečanja ob nastopu šolarjev zelo prisrčna in 
mnogim se utrne solza.
Letošnje poletno srečanje v juliju smo imeli 
na Debencu nad Mirno. Ob visoki vročini 
(35°C) je hlad gozda ublažil vročinski val, da 
smo lahko lepo praznovali 60  letnico našega 
društva. Svečanost trenutka je polepšal nastop 
šolarjev in prikupna razstava Veselih pletilj. 
Naše srečanje so pozdravili: podžupanja g. 
Nada Pepelnak, podpredsednica  Pokojnin-
ske zveze ga. Rožca Šonc in podpredsednik 
Zveze društev upokojencev g. Anton Donko. 
Predsedniku g. Dušanu Jarcu je izročil Veliko 
plaketo ZDUS-a kot priznanje za dolgoletno 
dobro sodelovanje. Ob tej priliki se je zahvalil 
tudi naši tajnici Slavki Kafrle za dolgoletno 
požrtvovalno delo tajnice društva in ji izročil 
posebno priznanje v obliki plakete. Predse-
dnik društva se je vsem gostom zahvalil za 
udeležbo in jim izročil Bilten društva ob 60 
letnici, iz katerega bodo lahko razbrali, kako se 
je naše društvo prebijalo skozi čas in kaj dela 
v mladi državi. Čudovit šopek iz vezenja je bil 
poklon vsem sodelujočim, likovne stvaritve na 
keramičnih ploščicah (delo Milke Novak ) pa 
lep spomin na nepozabno srečanje.
Posebno zahvalo moram izreči g. županu 
Alojziju Kastelcu, ki nas je denarno podprl 
pri nastajanju Biltena ob 60 letnici. Letos se 
je naše društvo vključilo v program 'Starejši za 
boljšo kakovost življenja na domu', ki ga vodi 
ZDUS. Opravili smo izobraževanje koordi-
natorjev in prostovoljcev, ter pridobili opremo, 
tako naj bi bil projekt do konca leta v popolni 
funkciji. Računalnik in internet bosta vse delo 
v društvu olajšala in posodobila ter utirala pot 
mlajšim upokojencem. 
Poudariti moram tudi velik pomen humani-
tarne dejavnosti naših prostovoljcev in pover-
jenikov. Ti obiskujejo med letom naše starejše 

člane po vseh omenjenih KS in jim nudijo po-
moč, če zanjo zaprosijo. Glede na zmožnosti 
najbolj ogroženim posameznikom podarimo 
prehrambene pakete enkrat ali dvakrat na leto. 
Obiskali smo vse jubilante ob obletnicah 80, 
90 in 100 let, jim zaželeli zdravja in jih obda-
rili s skromno pozornostjo in šopkom. Čaka 
nas še mesec december, ko namenimo pozor-
nost vsem posameznikom nad 80 let starosti, 
teh pa je vsako leto več, denarja pa vse manj. 
Naj ob koncu zapišem, da je v našem  društvu 
veliko požrtvovalnih članov, ki se razdajajo za 
skupno dobro vseh starejših oseb,a so ta mala 
brezimna dela premalo vidna in poudarjena 
tudi v javnosti naše skupnosti. Zato iskrena 
hvala vsem, ki vztrajate in pomagate pomoči 
potrebnim. Naj nas tudi v bodoče spremlja 
geslo: ''V skupnosti je moč!'' 
Želimo vsem  našim članom veliko lepih tre-
nutkov, največ pa zdravih dni v letu 2013!

Zapisala Ivanka Lazar, DU Trebnje

ZAHVALA
Na svetu mnogo je poti,
a le ena vodi tja,
kjer boš ti.
Po tej poti za teboj
pridemo mi vsi.

V 89. letu starosti je tiho odšel od nas dragi 
mož, oče, dedek, brat in stric

ROMAN  
BARLE,
borec NOB  
iz Gorenjega Pod-
boršta pri Veliki 
Loki.

     Hvala vsem, ki ste se poklonili njegove-
mu spominu in ga pospremili na njegovi 

zadnji poti k večnemu počitku.

Žalujoči: vsi njegovi.

Za vsakogar nekaj – 
utrinki iz knjižnice
V Knjižnici Pavla Golie Trebnje smo no-
vember popestrili s kar nekaj prireditvami in 
projekti za vse starostne skupine naših upo-
rabnikov. Za predšolske otroke smo imeli 
ure pravljic, naši najmlajši pa pridno berejo 
in zbirajo nalepke za Jurčkov nahrbtnik. 
Za osnovnošolce smo v sodelovanju z OŠ 
Trebnje pripravili literarni natečaj, ki je nosil 
naslov Zgodba za na zid. Učence je v naši 
knjižnici najprej obiskala Aksinja Kermau-

ner, priznana mladinska pisateljica, ki nam 
je zaupala nekaj izkušenj z njenimi prvimi 
tiskanimi besedami ter pripovedovala, kako 
dojemajo zgodbe tisti, ki slabše vidijo. Nasle-
dnja gostja je bila Desa Muck, s katero smo 
se pričakovano tudi malo nasmejali. Srečanja 
smo zaključili z obiskom Mojce Rudolf, ki 
nam je na interaktiven način predstavila pi-
sanje zgodb. V ponedeljek, 3. 12. 2012, smo 
na literarnem večeru z Nežo Maurer razgla-
sili najboljšo kratko zgodbo in njenega av-
torja tudi nagradili z mini računalnikom, ki 
ga podarja podjetje Smart-host.
Za odrasle pa smo, poleg zaposlitvenega ko-
tička, ki ga organiziramo z RIC Novo me-

sto, pripravili še potopisni večer z Miranom 
Stanovnikom. Predstavil nam je izkušnje z 
relijev Dakar in veliko povedal tudi o svojem 
načinu življenja, ki ga zaznamujejo družina, 
reliji in redna služba. 
Trebanjska knjižnica pa praznuje okrogel ju-
bilej – 12. 12. 2012 je minilo 50 let od usta-
novitve Ljudske knjižnice Trebnje, ob tem 
pa smo se spomnili tudi prvega trebanjskega 
knjižničarja Franceta Režuna. Ob jubileju bo 
v knjižnici v Trebnjem v decembru na ogled 
razstava Knjižnica skozi čas: od preteklosti 
do prihodnosti.  

Petra Podkrižnik, 
Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Zaključujemo program DU Trebnje
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NOVI USPEHI KLUBA BORILNIH 
VEŠČIN NO FEAR

Člani kluba so se v jesenskem času udeležili 
slovenske lige »muay thai« in odprtega pr-
venstva na Poljskem, kjer sta brata Grega in 
Jure Smole osvojila zasluženi medalji. Jure je 
v kategoriji juniorji do 71 kg osvojil srebrno 
medaljo in klonil šele v finalu, medtem ko 
je njegov starejši brat Grega moral priznati 
premoč nasprotniku že v polfinalu, a je kljub 
temu osvojil bronasto medaljo, in sicer v ka-
tegoriji seniorji do 75 kg. Do konca letošnje-

ga leta čaka člane kluba No Fear še kar nekaj 
borb in tekmovanj. Prvo pro tekmovanje bo 
v Trstu, kjer bo nastopil Alen Štritof,  nato 
sledi pro fight v Hali Tivoli v Ljubljani, in 
sicer za svetovno tekmovanje ENFUSION, 
kjer bo nastopil Grega Smole, in nazadnje še 
tekmovanje v Brežicah, kjer bodo nastopili 
Jure Smole, Nejc Koporec in Luka Alauf. 
Zadovoljni obraz glavnega trenerja kluba Jo-
žeta Trlepa pa pove vse. 

Tekst: Leon Lobe 
Foto: arhiv kluba No Fear

ŠPORTNIK LETA 2012

V četrtek, 6. 12. 2012, je v dvorani Doma Par-
tizan Mirna Športna zveza Trebnje podelila 
priznanja najboljšim športnikom leta 2011.  
Športnica leta je postala balinarka Nina 
Novak, športnik leta rokometaš Sebastian 
Skube in športna ekipa leta ženska ekipa 
Kegljaškega kluba Trebnje.
Športne znake so prejeli: skakalka Maja Vtič, 
badmintonist Mitja Šemrov, članska ekipa 
Rokometnega kluba Trimo Trebnje, keglja-
čica Nika Radelj in atlet Aljaž Požes.
Športne plakete pa so letos prejeli: Dušan 
Skerbiš (v njegovem imenu jo je prevzel sin 
Uroš), Nogometni klub Mirna in Franc Cu-
gelj. 

Priznanja sta športnikom leta predala pred-
sednik ŠZ Trebnje Boštjan Kolenc in župan 
Občine Trebnje Alojzij Kastelic, športne 
znake član komisije Iztok Štolfa in predse-
dnica odbora za družbene dejavnosti Milena 
Drčar, športne plakete pa sta podelila pod-
županja Občine Mirna Barica Kraljevski in 
predsednik prireditvenega odbora Miran 
Jurak. 

Prireditev je bila bogato kulturno obarva-
na. Za glasbo so poskrbeli Domen Kumer, 
Ansambel Slučaj, Stiški kvartet, kvartet sa-
ksofonistov Glasbene šole Trebnje ter člani 
badmintonskega kluba z Mirne. Prireditev 
pa je lepo povezoval Lojze Bojanec.

Mojca Smolič
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Nastop NK Trebnje v zimski ligi 
MNZ Ljubljana

Igralci in igralke NK Trebnje so tudi letos 
uspešno pričeli z nastopi v zimski ligi. V tem 
času so se udeležili več nogometnih tekmo-
vanj in turnirjev po vsej Sloveniji in si tako 
pridobivali nove igralske izkušnje. Prav tako 
je NK Trebnje letos že drugič zapored or-
ganiziral za širšo javnost dan nogometa, na 
katerem so se predstavili nogometni krožek 
z osnovne šole in mala šola nogometa, ki jo 

obiskujejo predšolski otroci, ter vse domače 
selekcije. Na dnevu nogometa sta nas obi-

skala Ženski nogometni klub Krka z dvema 
selekcijama, njegove članice so desetkratne 
državne prvakinje, in NK Domžale, eden vi-
dnih slovenskih klubov v prvi slovenski ligi, 
ki nas je obiskal s kar štirimi selekcijami: od 
U-8 do U-12, s katerimi smo odigrali pri-
jateljske tekme in stkali nove športne vezi. 
Člani NK Trebnje odhajamo v leto 2013 
športno motivirani in s pozitivnimi mislimi. 
Športni pozdrav!

Tekst: Leon Lobe 
Foto: arhiv NK Trebnje

Veterani RK Trimo Trebnje 
ostajajo nepremagljivi

V moški konkurenci so se v 1. skupini med 
seboj pomerile ekipe iz Trebnjega, Sevnice, 
Škofje Loke in Dola ter v 2. skupini ekipe 
iz Radeč, Ribnice, Krmelja in Novega me-
sta. Ženski del turnirja pa so zastopale ekipe: 
Akcija, Idrija, Ptuj, Izola, Sevnica, Žabice, 
Ajdovščina in Bombice. Po celodnevnem 
igranju v skupinah so se pri ženskah v za-
ključne boje uvrstile Žabice, Izola, Sevnica 
ter Akcija. V tekmi za 3. mesto so bile roko-
metašice Izole boljše od Žabic z rezultatom 
11 : 7. Največ znanja pa so pokazale igralke 
ljubljanske Akcije, ki so v finalu premagale 
ekipo iz Sevnice z rezultatom 9 : 8.
Pri veteranih pa so največ borbenosti in 
želje po zmagi pokazale ekipe iz Radeč, 

Sevnice, Krmelja in Trebnjega. V tekmi 
za 3. mesto je v sosedskem dvoboju ekipa 
iz Radeč  z 11 : 6 premagala ekipo iz Sev-
nice. Ostala je le še finalna tekma, ko so se 
po plesni točki trebanjskih mažoretk po-
merili rokometaši iz Trebnjega in Krmelja. 
Tako kot vrsto let do sedaj so bili tudi letos 
najboljši mlajši veterani igralci RK Trimo 
Trebnje. Čeprav je mogoče kdo pričakoval 
lahko zmago, je semafor na koncu kazal 
rezultat 11 : 10 za domače, kar kaže, da so 
se morali Trebanjci pošteno potruditi za 
zmago proti nepopustljivim Krmeljčanom.
Na podelitvi, ki je potekala v Kulinarični 
zidanici Opara, so bile za najboljše posa-
meznice izbrane naslednje igralke: za naj-
boljšo strelko turnirja Kamila Krošelj (Sev-
nica), naj vratarko Mara Šolaja (Izola) ter 
naj igralko Bernarda Pohleven (Akcija). Pri 
moških pa je bil najboljši strelec Žiga Za-

plotnik (Trebnje), naj vratar Boštjan Stari-
na (Krmelj) in najboljši igralec Jure Rizman 
(Radeče). 
»Ob tej priložnosti se veterani rokometne-
ga kluba iskreno zahvaljujemo vsem našim 
sponzorjem in simpatizerjem, ki nas pod-
pirate in tako veliko pripomorete k našim 
uspehom. Še enkrat hvala ter nasvidenje ob 
naslednjih akcijah.«

M. P.

PODROČNO PRVENSTVO V ROKOMETU

V četrtek, 24. 11. 2012, se je v športni dvorani OŠ Trebnje odvijalo 
področno prvenstvo v rokometu za osnovne šole. Fantje so tekmovali 
v kategoriji letnik 1998 in mlajši. OŠ Trebnje je na turnirju osvojila 
1. mesto in se uvrstila v četrtfinale, torej med 32 najboljših osnov-
nih šol v Sloveniji. 
Na področno prvenstvo se je uvrstilo 6 ekip: OŠ Trebnje, OŠ Loka, 
OŠ Metlika, OŠ Šmihel in OŠ Center Novo mesto. OŠ Trebnje je 

odigrala 4 tekme in v vseh gladko zmagala. Prvo tekmo so Trebanjci 
odigrali z OŠ Center in zmagali z rezultatom 27 : 9. Drugo tekmo so 
odigrali z OŠ Šmarjeta ter zmagali z rezultatom 21 : 9 in se zanesljivo 
uvrstili v polfinale. V polfinalu so se pomerili z ekipo OŠ Loka in 
zmagali z rezultatom 21 : 9 ter se uvrstili v finale. V finalu se je OŠ 
Trebnje pomerila z OŠ Metlika in zanesljivo zmagala z rezulta-
tom 16 : 10. Tako je OŠ Trebnje osvojila prvo mesto in se uvrstila 
med 32 najboljših osnovnih šol v Sloveniji. Tekme so se igrale po 
pravilih RZS, igralni čas ene tekme pa je bil 2 x 10 minut. Za OŠ 
Trebnje je nastopilo 17 fantov in prav vsi so člani Rokometnega 
kluba Trimo Trebnje.
Rezultati tekem: 
1. tekma: OŠ TREBNJE : OŠ CENTER – 27 : 9  (13 : 4)    
2. tekma: : OŠ ŠMIHEL : OŠ LOKA – 9 : 14  (3 : 7)
3. tekma: OŠ ŠMARJETA : OŠ CENTER –  12 : 12  (5 : 4)
4. tekma: OŠ METLIKA : OŠ  LOKA – 17 : 10  (10 : 3)
5. tekma: OŠ TREBNJE : OŠ ŠMARJETA – 19 : 6  (10 : 5)
6. tekma: OŠ ŠMIHEL : OŠ METLIKA –  7 : 16  (4 : 7)
polfinale 1: OŠ TREBNJE : OŠ LOKA – 21 : 9  (16 : 4)
polfinale 2: OŠ ŠMARJETA : OŠ METLIKA – 5 : 14  (2 : 8)
za 3. mesto: OŠ LOKA : OŠ ŠMARJETA – 16 : 8   (10 : 3)  
za 1. mesto: OŠ TREBNJE : OŠ METLIKA – 16 : 10  (8 : 4)
Učenci, ki so nastopili za OŠ Trebnje: Urban Verbič, Nino Špelič, 
Gašper Potrebuješ, Aljoša Senica, Marko Kotar, Miha Kotar, Kri-
stjan Horžen, Žiga Medved, Peter Jakob Candellari, Andraž Brezo-
var, Žan Zakošek, Luka Rogelj, Urh Poglavc, David Hriberšek, Nejc 
Jaklič, Luka Falkner in Timotej Majzelj.

David Lipoglavšek
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Trebanjski strelci zopet uspešni

Strelsko društvo Trebnje tudi v tej sezoni uspešno nadaljuje svojo 
strelsko tradicijo. Selekcija mlajših pionirjev že sedaj uspešno nastopa 
z zračno puško v regionalni in državni ligi. Prav tako so se izkazale 
tudi ostale selekcije. V državni dopisni ligi po dveh krogih strelski 
veterani zasedajo odlično 2. mesto, člani v svoji kategoriji 3. mesto, 
pionirji 4. mesto in mlajši pionirji odlično 2. mesto. Člani SD Trebnje 
nameravajo v mesecu decembru v sodelovanju z Osnovno šolo Treb-
nje organizirati šolsko prvenstvo v streljanju z zračno puško. Zma-
govalci tega tekmovanja bodo potem nadaljevali s tekmovanjem na 
regijski in državni ravni. Mogoče se ravno v Trebnjem skriva strelski 
talent, ki bo popeljal dobro ime društva in kraja v svet, kot je to storil 
najuspešnejši slovenski strelec vseh časov Rajmond Debevec. Strelski 
pozdrav!

Tekst:  
Leon Lobe 

Foto:  
arhiv  

Strelskega  
društva  
Trebnje

Urejena brežina

Prej            Danes

Kritika zaradi neurejene brežine, ki je bila objavljena nekaj številk 
nazaj, je padla na plodna tla.
Rad bi se zahvalil Krajevni skupnosti Trebnje in delavcem Komunale 
Trebnje, ki so brežino uredili ter skrajšali in obrezali previsoko živo 
mejo.
Zahvaljujem pa se tudi stanovalcem bloka na Gubčevi ulici, ki so 
pričeli z urejanjem okolice že pred tem in zanjo zgledno skrbijo še 
naprej.
Iz priloženih fotografij je razvidno, da se z malo truda, dobre volje in 
s sodelovanjem lahko naredi prav vse.

Jože Grozde

Zaton ceste H 1
Z izgradnjo štiripasovne avtoceste skozi Do-
lenjsko je cesta H 1 izgubila svojo petdesetle-
tno vlogo. Ta cesta je namreč med dolenjskim 
gričevjem stekla 23. novembra 1958. Z  njo 
je bila vzpostavljena avtocestna povezava med 
Ljubljano in Zagrebom. To je bil za tisti čas 
zelo velik dogodek. Počastili smo ga z velikim 
zborovanjem na Glavnem trgu v Novem me-
stu, kjer je imel govor predsednik Jugoslavije 
Josip Broz Tito.
Nekako naravno je, da velikim stvarem in do-
godkom, ki postanejo del preteklosti, posveti-
mo nekaj pozornosti. Na gradnjo ceste H 1, 
ki se je nekoč imenovala tudi cesta bratstva in 
enotnosti, me vežejo mladostni spomini. Leta 
1957 sem kot figurant pomagal trasirati to ce-
sto inženirjem projektantskega podjetja Nizke 
gradnje iz Ljubljane. Trasirali smo jo od Velike 
Pece mimo mojega doma do Jezera. Spomi-
njam se, da mi je glavni inženir dejal, da cesta 
ne bo nikoli dokončana, ker bo prej atomska 
vojna. Takrat je bila hladna vojna med ZDA 
in SZ na višku.
Vojne ni bilo. Že naslednje leto so začeli gra-
diti cesto. Do 1. aprila je bilo od Velike Pece 
do Mokric ob trasi postavljenih 16 mladin-
skih brigadirskih naselij za nastanitev mladin-
skih delovnih brigad iz cele Jugoslavije. Do 
naselij sta bila napeljana elektrika in vodovod. 
Naselja so poleg bivalnih prostorov imela še 
kuhinjo, jedilnico in poljska stranišča (latrine). 
V naselju  so vladali strogi higienski ukrepi.
V gradnjo ceste je bilo vključenih osem slo-

venskih gradbenih podjetij in približno 
54.000 mladih prostovoljcev. V slabih osmih 
mesecih je bilo zgrajenih 80 km ceste med 
Ljubljano in Zagrebom. Večja zemeljska in 
gradbena dela so opravili stroji. Za prevoz 
večjih količin  materiala so uporabljali tako 
imenovane demperje. Vse ostalo pa so zvozili 
brigadirji z lesenimi samokolnicami ter do-
mačini z vozovi s konjsko vprego. Brigadirji 
so tudi urejali brežine in pomagali pri beto-
niranju in asfaltiranju. Poljanski klanec so 
asfaltirali že z modernim finišerjem podjetja 
Slovenija ceste. Asfaltna baza je bila na pro-
storu, kjer danes stoji Trimo.
Gradnja ceste skozi Dolenjsko leta 1958 je 
prav gotovo gradbeni fenomen tako po hitro-
sti gradnje kot po številu udeležencev pri gra-
dnji. Čeprav sem bil tudi sam brigadir v nase-
lju Grmovlje in tri leta pozneje v Kumanovu, v 
Makedoniji, ne morem dajati sodbe, ali je bilo 
tolikšno angažiranje mladine pri gradnji avto-
ceste ekonomsko upravičeno ali je bil glavni 
cilj idejnopolitična utrditev bratskih odnosov 
med mladino vseh jugoslovanskih republik. O 
tem naj sodijo ideološko neobremenjeni zgo-
dovinarji. Za mene je bilo življenje in delo v 
brigadi del mojih mladostnih sanj, da gradi-
mo nov, lepši svet. Poleg tega so bile delovne 
akcije tudi lepa oblika druženja mladih, saj 
tedaj ni bilo televizije in velikih kulturnih ter 
športnih prireditev. V naselju  Korenitka sem 
leta 1958 prvič gledal televizijo, kajti doma še 
elektrike in radia nismo imeli. Mladi so si v 
brigadah na tečajih pridobili vrsto tehničnih 
znanj, ki so jim kasneje koristila v življenju. 
Pred 54 leti se je s to cesto zaostala Dolenjska 

povezala s svetom. Gospodarstvo se je začelo 
hitro razvijati. Danes cesta v celoti ne obsta-
ja več. Ostali so le še posamezni odseki, saj je 
velik del njenih površin prekrila nova cesta. 
Najdaljši je odsek od Trebnjega do Otočca, 
ki ga bomo še uporabljali za lokalni promet 
in kot mestno obvoznico. K ohranitvi tega 
odseka smo veliko prispevali Trebanjci, ki 
smo se uprli dolinski varianti nove avtoceste 
mimo Trebnjega. Tudi kamnov z vtisnjenim 
imenom brigade skoraj ni več. Zdrobili so jih 
gradbeni stroji, čeprav vedno to ni bilo nuj-
no potrebno. Samo da bi zabrisali spomin na 
nek »svinčeni čas«. Nekoč bodo pisali tudi o 
gradnji sedanje ceste. Pisalo pa bo nekako ta-
kole: »Cesto so takrat gradili z najmodernejšo 
tehnologijo, delavci pa so delali v za človeka 
nevrednih razmerah. Njihovi »gospodarji« so 
si polnili žepe in gradbena podjetja pripeljali 
do propada. Večina teh delavcev je bila iz re-
publik nekdanje Jugoslavije.« In tako se svet 
vrti dalje.

Štefan Kamin

Brigadirji na trasi (iz zbirke Dolenjskega muzeja)
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Bliža se konec leta 2012. Vsi smo v pričakovanju lepih praznikov 
in novega leta. Kaj pa lahko rečemo za županovanje letos in v 
tem mandatu? Samo z eno besedo: katastrofa! Medtem, ko je v 
prejšnjem mandatu še nekako šlo, vsaj pri nekaj investicijah, saj 
so v zakulisju trdo delali drugi in predhodniki! V tem mandatu pa 
je drugače. Kazniva dejanja, korupcija, klientelizem! Kje je etika, 
morala, poštenost, delavnost, strokovnost, preglednost, pošteno 
kadrovanje? Tako ne gre več naprej! Pošteno bi bilo, da se obsojeni 
umakne iz občine! Lepe božične praznike in srečno novo leto 
2013!

Jože Povšič, predsednik NDK Trebnje

Leto 2012 je bilo zagotovo leto vsesplošnega nezadovoljstva z 
družbeno klimo in ekonomsko situacijo, ki se v Sloveniji kopiči že 
kar nekaj let. Naredimo vse, da odpravimo čim več vzrokov tega 
nezadovoljstva. 
Spoštovani, želimo vam, naj bo božič praznik upanja, praznik 
družine in priložnost za nov začetek. Veselje in mir božične noči 
naj traja vse leto. V novo leto 2013 ponesite žar življenja. Varuj-
te ga in se borite zanj. Ob dnevu samostojnosti in enotnosti se 
spomnimo domovine Slovenije in se zanjo zahvalimo. Danes po-
trebujemo predvsem enotnost in močno vero v lepšo prihodnost. 
Državo blaginje in pravičnosti lahko zgradimo le s poštenostjo. 
Zato si prizadevajmo zanjo.

OO NSi Trebnje, predsednik dr. Marjan Pavlin

SREČNO 2013

ObO SD Trebnje ni podprl županovega pre-
dloga za več kot 20% zvišanje nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča. Župan si je predstavljal, da lahko z mirno vestjo polni 
proračun na račun občanov. Na srečo mu ni uspelo. Mu je pa uspe-
lo, da mu koalicija še vedno stoji ob strani, čeprav se v centralah 
njihovih strank ne strinjajo s politiko marsikaterega župana. Treb-
nje je izgleda še premalo pomembno, da bi se postavilo v ospredje.
Na srečo smo vsaj dobili novo predsednico Nadzornega odbora, 
kateri želimo veliko uspeha pri delu.

VELIKO USPEHOV IN SREČNO NOVO LETO 2013 PA 
ŽELIMO VSEM OBČANOM IN OBČANKAM!

IZJAVA ZA JAVNOST - citirano
»DROT se ne ukvarja ne z županom, ne z 
volitvami, kot nam nekateri očitajo. Volitve 

so za nas preteklost. Dosegli smo najboljši rezultat med vsemi in edi-
no podpora ljudi, ki nam je dana, je za nas merilo uspešnosti. Ljudje 
nam zaupajo, zato nadaljujemo po poti, ki smo si jo zastavili. Naša 
vizija je bila in bo vedno usmerjena le v prihodnost. Delitve na vaše 
in naše prepuščamo drugim; predvsem političnim strankam, ki s tem 
razdvajajo tako naše Trebnje, kakor tudi našo Slovenijo. Naša vizija je 
izboljšati življenje slehernemu občanu naše občine. Izvajamo projekte, 
ki pomagajo ljudem s podeželja, da znajo svoj kapital, ki ga imajo v 
gozdovih in svoji zemlji, spremeniti v denar. Tako smo bili že v tretje 
uspešni na evropskem razpisu Leader, tokrat s projektom Dobrote 
Dolenske, vsak teden že deset let organiziramo kmečko in rokodelsko 
tržnico, izvajamo šolo klasičnega baleta, svetovalnico za odvisnike in 
njihove svojce v ZD Trebnje in še mnogo drugega. Z organizacijo 
predstav, prireditev, koncertov in ostalih srečanj, oživljamo naše me-
sto, z organizacijo humanitarnih izletov pa že točno 10 let pomagamo 
pomoči potrebnim.«

DROT - Mi imamo Trebnje radi

IZ DRŽAVNEGA ZBORA 
 
Pred poslanci je kar nekaj pomembnih odločitev v smeri zmanj-
ševanja javne porabe in zagona gospodarstva. Za odpiranje novih 
delovnih mest so zelo pomembne tudi tuje investicije. Demon-
stracije po večjih slovenskih mestih pošiljajo slabe signale tujim 
vlagateljem in ne prispevajo k dvigu bonitetnih ocen. Tako bo 
izposoja denarja tudi v prihodnje zelo draga, vendar še nekaj let 
nujna za delovanje države. 
Vlada pripravlja kar nekaj zakonov za hitrejši razvoj gospodarstva, 
kar naj bi privabilo tudi tuje investitorje.
Skrajni čas je, da tudi opozicija v parlamentu spozna, v kakšni si-
tuaciji je država, in da lahko samo s skupnimi močmi »potegnemo 
voz iz močvirja«. Prepričan sem, da Slovenci to zmoremo. Upam, 
da bo k temu pripomogel tudi novi predsednik države.

Zvonko Lah, poslanec SDS v DZ

Reka Temenica umira

Decembra načrtujemo izvedbo druge okrogle mize glede odprtih 
vprašanj reke Temenice. Že  2011 smo izvedli razpis za diplomska, 
magistrska in doktorska dela ter povabili ribiče, domačine in eks-
perte na pogovor. Letos želimo storiti še korak naprej in razpravo 
razširiti na vse, ki jim ni vseeno za Temenico.
Težko razumemo, da v obdobju 2007-2013, ko je v EU namenje-
nih 22 milijard € za reševanje vprašanj pitne vode, komunalnih 
voda in čistilnih naprav, naši občini ni uspelo pridobiti sredstev 
iz tega naslova. Še več, stanje reke se slabša. Na podlagi izkušenj 
bo verjetno strošek reševanja, postavitve nujnih čistilnih naprav in 
ureditve kanalizacije ter meteornih voda krit zopet samo iz občin-
skih sredstev. 

OO DSD Trebnje

OBČINSKI  
ODBOR TREBNJE



23št. 78 / december 2012

lokAlnA PolitikA/ dogodki

Spoštovane občanke in občani,

Vsem vam in vašim dragim želimo vesele Božične praznike, 
mir v srcu in nasmeh na obrazu;

čestitke ob 26. decembru, Dnevu samostojnosti in enotnosti;
novo leto 2013 pa naj prinese veliko dobre volje,  

iskrenih prijateljev, zdravja, osebne sreče in obilo uspehov!

Občinski odbor SDS Trebnje 
Nada Pepelnak, predsednica

So dnevi in trenutki polni sreče in miline,
Ko radostni oči zapremo in si tiho zaželimo, da ne mine.

Vse kar slabo z Novim letom naj zbledi!
Vse kar je dobro, naj za vekomaj ostane!

Naj v miru sreča nežno vas objame!

Vesele in blagoslovljene Božične praznike
ter srečno, zdravo in zadovoljno Novo leto 2013

vam želi  

OO SLS Trebnje.

Veterina svetuje – Vitaminizacija
Ekonomski uspeh v živinoreji je močno odvi-
sen od zdravja in vitalnosti živali, ki sta v veliki 
meri pogojena s kakovostno in uravnoteženo 
prehrano ter z zadostno oskrbo živali z vita-
mini in minerali.
Vitamini in minerali so nujno potrebni za 
normalno rast, razmnoževanje in zdravje na-
ših živali.
Organizem jih sam praviloma ne proizvaja oz. 
jih proizvede premalo, zato jih mora v večji 
meri prejeti s hrano. Če žival ne dobi zado-
stne količine vitaminov in mineralov, nastajajo 
obsežne motnje v presnovi celic in delovanju 
posameznih tkiv ter organov.
Do pomanjkanja vitaminov in mineralov pri-
haja zlasti pozimi in zgodaj spomladi, ko živali 

ne dobivajo zelene krme, v skladiščeni krmi pa 
večina vitaminov sčasoma propade.
Najbolj ogrožene so predvsem visokoproizvo-
dne živali in živali v pozni brejosti, saj potre-
bujejo več vitaminov. 
Potrebe po vitaminih so glede na vrsto živali 
in njihove proizvodne sposobnosti različne. 
Posebno zahtevne so mlade, rastoče in bre-
je živali ter živali med laktacijo. Živali v teh 
stadijih tudi najpogosteje zbolijo. Potreba po 
vitaminih je odvisna tudi od načina reje in 
drugih hranilnih snovi v krmi. Poudariti je po-
trebno, da lahko pride do pomanjkanja vita-
minov tudi v primerih, ko jih je v krmi dovolj, 
vendar so živali bolne in jih zato ne morejo 
izkoristiti v zadostni meri.
V zimskem obdobju se veterinarji na tere-
nu pogosto srečujemo s slabotnimi mladimi 

živalmi, saj so v tem letnem času pogostejše 
infekcije, pljučnice in driske, živali niso ži-
vahne in imajo grobo dlako, pojavljajo se tihe 
pojatve, ciste na jajčnikih in slabi uspehi pri 
osemenitvah. 
Z dodajanjem vitaminov dosežemo pri živalih 
večjo ješčnost, boljši izkoristek krme ter bolj-
ši prirast, pri plemenskih živalih izboljšamo 
plodnost, zmanjšamo število somatskih celic v 
mleku, mastitisov, šepavost ter število zaosta-
lih posteljic po porodu.
V jesenskem in zimskem času, ko zaradi zu-
nanjih dejavnikov obstaja večja verjetnost za 
okužbo dihal in prebavil, svetujemo rejcem, da 
odpravijo parazite ter živali vitaminizirajo. S 
tem lahko tako rejci kot veterinarji dosežemo 
boljšo telesno odpornost in zmanjšamo verjet- 
nost, da bodo živali zbolele.

Zbornik Trebnje v srcu Dolenjske

Na Ta veseli dan kulture, ob 212. obletnici 
rojstva dr. Franceta Prešerna, je v avli CIK-
-a Trebnje potekal dogodek, s katerim smo 
zaznamovali kulturni praznik. Sam dogodek 
je obsegal predstavitev zbornika Trebnje v srcu 
Dolenjske in zaključek dogodkov, ki so pote-
kali v počastitev 20. obletnice mesta Trebnje 
pod okriljem Krajevne skupnosti Trebnje sko-
zi celo leto. Zbornik je nastal na podlagi del 
likovno-literarnega natečaja, ki so ga v aprilu 
razpisali Krajevna skupnost 
Trebnje, Zveza kulturnih 
društev Trebnje in trebanjska 
območna izpostava Javnega 
sklada RS za kulturne dejav-
nosti, nekaj vsebin pa je bilo 
dodanih še naknadno. Po eno 
literarno in likovno delo na-
tečaja je bilo tudi nagrajeno. 
Komisijo, ki je bila hkrati tudi 
uredniški odbor zbornika, so 
sestavljali: Mojca Bahun, Ta-

nja Cuder Udovič, Maja Kastelic, Andrejka 
Vabič Nose in Silva Kastelic kot predsednica 
komisije. Nagradili so likovno delo S kolesom 
v Trebnje avtorja Braneta Praznika z Mačjega 
Dola in pesem Tebi Danijele Krištof s Šev-
nice. Vseh 13 likovnih del, ki so prispela, je 
bilo ta večer postavljenih na ogled, sicer pa le-
-ta bogatijo zbornik, ki je bil ob tem dogodku 
tudi predstavljen. Večer so z ubranim petjem 
popestrili člani Okteta Lipa Trebnje pod 
umetniškim vodstvom Gregorja Klančiča. 
Ob tem dogodku smo čestitali nedavnima 

prejemnikoma priznanja in 
nagrade Hinka Smrekarja v 
Cankarjevem domu, ilustra-
torjema Maji Kastelic in Petru 
Škerlu, podžupanja Občine 
Trebnje Nada Pepelnak in 
predsednik KS Trebnje David 
Klarič pa sta šopek izročila le 
Maji, ker se Peter dogodka ni 
mogel udeležiti.  

Mojca Femec

Zgodba za na zid

Knjižnica Pavla Golie Trebnje nas je že 
septembra povabila k sodelovanju na na-
tečaju Zgodba za na zid. Prijavljeni učenci 
OŠ Trebnje smo se udeležili treh srečanj z 
znanimi besednimi ustvarjalkami, in sicer z 
Aksinjo Kermauner, Deso Muck (na sliki) 
in Mojco Rudolf. Pisateljice so nam pripo-
vedovale o svojem življenju in nam priporo-
čale, kako naj napišemo svoje zgodbe.
Zgodbe smo napisali, »na zid« pa jih bo obe-
sila Knjižnica Pavla Golie. Sodelujoči učenci 
smo bili v ponedeljek, 3. decembra 2012, na-
grajeni s knjižno nagrado pesnice Neže Ma-

urer, ki je 
bila gostja 
zakl jučne 
prireditve. 

Laura Marn 
in Teja 

Majzelj, 6. e, 
OŠ Trebnje



AktuAlno

Napovednik prireditev v občini Trebnje v decembru 2012 in 
januarju 2013
Datum Ura Prireditev Lokacija
15. 12. 2012 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje
15. 12. 2012 19.00 Nežka se moži Kulturni dom Trebnje
15. 12. 2012 19.00 Rokometna tekma:  RK Trimo Trebnje : RK Jeruza-

lem Ormož
Športna dvorana OŠ Trebnje

21. 12. 2012 17.00 Ledene igre brez meja Drsališče pred Mercator centrom
21. 12. 2012 18.00 Vodene tematske meditacije V prostorih Obrtne zbornice Trebnje
22. 12. 2012 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje
22. 12. 2012 10.30 Pika Nogavička pričakuje Božička Drsališče pred Mercator centrom
25. 12. 2012 18.00 Božični koncert Župnijska cerkev Marijinega vnebovzetja v 

Trebnjem
25. 12. 2012 18.00 Dobrodelni božični koncert  ŽePZ Strune Cerkev sv. Lovrenca v Šentlovrencu
26.–30. 12. 2012 10.00–11.30  Brezplačna počitniška šola drsanja Drsališče pred Mercator centrom
28. 12. 2012 17.00 Ledene igre brez meja Drsališče pred Mercator centrom
28. 12. 2012 18.00 Sproščanje ob polnih lunah V prostorih Obrtne zbornice Trebnje
29. 12. 2012 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje
29. 12. 2012 18.00 Tradicionalni novoletni koncert Občinskega 

pihalnega orkestra Trebnje in nastop trebanjskih 
mažoretk

Športna dvorana OŠ Trebnje

4. 1. 2013 17.00 Ledene igre brez meja Drsališče pred Mercator centrom
5. 1. 2013 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje
5. 1. 2013 8.00 10. vinogradniški pohod na gorico Lisec Pred Baragovo domačijo v Mali vasi
12. 1. 2013 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje
19. 1. 2013 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje
26. 1. 2013 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje

Prireditelji si pridržujejo pravico do sprememb.
Za prejemanje podrobnejših informacij o prireditvah v obliki tedenskega Napovednika dogodkov v občini Trebnje pošljite e-sporočilo: OB-
VEŠČANJE na tic@trebnje.si ali pokličite na tel. št.: 07 34 81 128 (TIC Trebnje). 

ZAdnJA StRAn

OBISK DEDKA MRAZA PO KRAJEVNIH 
SKUPNOSTIH OBČINE TREBNJE  
V LETU 2012

DATUM URA KRAJEVNA SKUPNOST KJE

21. 12.,
PETEK

15.30
17.30

KS Veliki Gaber
KS Šentlovrenc in KS Čatež

Kulturni dom Veliki Gaber 
Kulturni dom Šentlovrenc

22. 12., 
SOBOTA

13.00
16.00

KS Sela pri Šumberku
KS Dolenja Nemška vas

Gasilski dom Sela pri Šumberku
Športna dvorana Dolenja Nemška vas

23. 12., 
NEDELJA

11.00
14.00

KS Dobrnič, Knežja vas, Svetinja
KS Velika Loka in Štefan

Kulturni dom Dobrnič
Kulturni dom Velika Loka

28. 12., 
PETEK

15.30
17.00 KS Trebnje in KS Račje selo Športna dvorana OŠ Trebnje

Organizator obiska dedka Mraza: OBČINA TREBNJE 
Izvajalec: JSKD, OI Trebnje
INFORMACIJE: 07 348 12 50; 031 472 919, e-naslov: oi.trebnje@jskd.si; www.jskd.si

OBČINA TREBNJE


