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OSREDNJA PRIREDITEV  
OB SLOVENSKEM  

KULTURNEM PRAZNIKU

v organizaciji vseh štirih občin  
bo potekala 

v ponedeljek, 6. februarja 2012,  
ob 19. uri  

v Kulturnem domu Mokronog. 

Prireditev bo režiral Luka Bregar, 
v programu pa bodo sodelovala kulturna 

društva vseh štirih občin.

Vsem občankam in občanom želimo doživeto in ponosno praznova-
nje slovenskega kulturnega praznika. Slovenska kultura in materin-
ščina sta steber naše narodne identitete in zavesti, ki morata trdno 
stati in ohranjati svoj prostor. 
Praznujmo naš praznik kulture razmišljujoče in naj postane kultura 
praznik našega vsakdanjega življenja in narodov blagor!

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

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

Odgovorna urednica: Mojca Smolič 

Uredniški svet: Jože Grozde, Vida Hočevar, 
Štefan Kamin, Leon Lobe, Gorazd Marin-
ček,  Mojca Smolič, mag. Igor Teršar, Ivan-
ka Višček, Nino Zajc   

Lektorica: Marjeta Kmetič

Grafična realizacija: Present, d. o. o., Lju-
bljana 

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

Uredništvo si pridržuje pravico do objave, 
neobjave, delne objave ali krajšanja nena-
ročenih prispevkov v skladu s prostorski-
mi možnostmi in uredniško politiko. Pri-
poročamo, da posamezni prispevki naj ne 
obsegajo več kot 1.000 znakov s presledki 
ter fotografijo v formatu JPG ali podobno. 
Fotografij, pripetih v programu Word, za-
radi slabe resolucije ne bomo objavili. Pri-
spevki političnih strank in neodvisnih list 
ne smejo presegati 750 znakov s presledki. 
Prispevkov, ki ne bodo podpisani s polnimi 
imeni avtorjev, ne bomo objavili. Uredni-
štvo si pridržuje tudi pravico, da neprimer-
ne in žaljive vsebine ne objavi. V Glasilu 
občanov se brezplačno objavi osmrtnica ali 
zahvala ob smrti za pokojnimi občanka-
mi ali občani občine Trebnje. Spominskih 
objav ob obletnicah smrti se ne objavlja. V 
Glasilu občanov se proti plačilu v skladu s 
sprejetim cenikom objavljajo tudi oglasi, 
ki so 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 ogla-
snih sporočilih. Oglasi niso lektorirani. 

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

Rok za oddajo prispevkov za naslednjo 
številko je ponedeljek, 13. februar 2012. 
Prispevki, ki bodo prispeli po tem datumu, 
bodo objavljeni v naslednji številki, če bodo 
še aktualni.     

občanov občine Trebnje  

Spoštovane občanke 
in občani!
Zakorakali smo v leto 2012 in večina nas kljub 
lepim željam, ki smo si jih izrekali v prazničnem 
vzdušju preteklega meseca, nekako s strahom priča-
kuje prihodnost. Vseeno dovolite, da vam najprej in 
kljub vsemu še enkrat zaželim vse dobro v tem letu.
Res je, da ni prav veliko znakov za optimizem, še 
posebno ne, ker se naši politiki ne morejo dogovoriti, 
kdo bo prevzel krmilo države. Priča smo vojnam po 
svetu, krizi v gospodarstvu in f inančnem sektorju, 
zaradi katere je spet ogroženih na tisoče delovnih 
mest. Vseeno poskušajmo biti razumni in optimistič-
ni. Življenje sprejmimo tako, kot je, sami pa poskusi-
mo biti (še) boljši – na delovnih mestih opravimo čim 
več dela dobro, bodimo dobri in prizanesljivi drug 
do drugega, kajti ta kriza izvira iz nezaupanja, iz 
razgradnje naših medsebojnih odnosov. Varčevanje 
in kupovanje slovenskih izdelkov, kadar je to le mo-
goče, je prav tako izjemen antikrizni program.
Občina Trebnje je v zadnjih petih letih naredila iz-
jemen razvojni zamah. Na slovenski lestvici najra-
zvitejših občin smo na 17. mestu. Investicije so se vr-
stile ena za drugo, sedaj pa prihaja obdobje priprave 
na novo programsko obdobje. V letošnjem letu bosta 
naši temeljni nalogi pripravljanje in načrtovanje. V 
preteklih petih letih smo obnovili Zdravstveni dom 
Trebnje in ga nadzidali, dogradili Dom starejših 
občanov Trebnje, obnovili podružnični osnovni šoli 
Dobrnič in Dolenja Nemško vas ter dogradili telo-
vadnici, poskrbeli za komunalno opremo Cvibelj in 
Dolenje Nemške vasi ter Velikega Gabra, kjer smo 
poskrbeli tudi za čistilno napravo. Na vodovodnem 
sistemu smo obnovili nekaj kilometrov transportnih 
vodov in zgradili dva rezervoarja po 500 m3 in s 
tem obnovili vodovodni sistem ter zmanjšali izgube 
za 20 %. Poleg naštetega smo v Trebnjem zgradili 
vrtec, s katerim so otroci in starši izredno zadovoljni. 
Sam se tega resnično veselim in ob misli na vrtec, 
končno napolnjenim z otroškim smehom, zlahka po-
zabim na vse prepreke in politične ovire, kazenske 
tožbe proti meni in podobne negativne težnje, ki so 
spremljale načrtovanje vrtca. Sam sem tega na ža-
lost že navajen, vendar pa to povzroča nepotrebno 
in zamudno delo občinski upravi. Poleg naštetega je 
še izredno veliko ostalih projektov, ki smo jih izvedli.
Te dni je bila podpisana tudi pogodba o nadaljeva-
nju gradnje krožišča v Trebnjem in dokončanju av-
toceste. Projekt širokopasovnega omrežja se nadaljuje 
in bo v letošnjem letu dokončan, njegova vrednost je 
2 000 000 evrov. Načrtujemo tudi pričetek gradnje 
daljinskega ogrevanja na biomaso v naselju Trebnje. 
Danes lahko na žalost vidimo, kakšno nepopravljivo 
škodo so povzročili tisti, ki so zrušili projekt CERO 
– namesto pridobitve 20 milijonov evrov investicij-
skih sredstev za zbirno-sortirni center za ravnanje 
z odpadki nas čaka problem odvažanja odpadkov 

drugam in dejstvo, da bo to bistveno podražilo naše 
komunalne storitve. 
Komunala Trebnje je sicer dobila novega direktorja – 
Stanka Tomšiča. Prav je, da mu damo priložnost, da 
popravi sliko sodelovanja in razreševanja problemov 
z Občino Trebnje. Če se situacija ne bo popravila, 
bomo prisiljeni prekiniti sodelovanje s tem podjetjem 
in organizirati svoje podjetje. Občina Trebnje ima 
90 % vse komunalne infrastrukture na svojem oze-
mlju, našo amortizacijo pa koristijo za pokrivanje 
izgub. Želim samo to, da so odnosi med občinami po-
šteni in da se ne izkorišča občanov občine Trebnje za 
»solidarnostno pokrivanje« v novonastalih občinah. 
Komunala Trebnje v osnovnem kapitalu zadržuje 
2 milijona evrov v infrastrukturi. Vendar pa naje-
mnine, ki vam jo zaračunajo na položnici, ne želijo 
nakazati Občini Trebnje. Gre za amortizacijo, ki jo 
potem namenimo v obnovo sistemov (vodovodov in 
kanalizacije) ... 
Proračun 2012 je pripravljen in v teh dneh bomo 
sprožili postopek sprejemanja. Sprejeli bomo tudi 
Odlok o plakatiranju. Za nezazidana stavbna 
zemljišča bo potrebno v primeru, da so opremlje-
na, plačati letošnje leto visoko nadomestilo. Dela je 
ogromno in pričakovanja so visoka, zato vas prosim 
za sodelovanje in za vsak kamenček v tem mozai-
ku uspeha, ki si ga vsi želimo, vam bom hvaležen. 
Kljub krizi se ne predajmo, iščimo nove priložnosti 
vsak zase in vsi skupaj. Hvaležen vam bom za vsako 
dobro idejo. Moja vrata so odprta, da skupaj nare-
dimo nabor idej za posameznike in skupnost za naš 
nadaljnji razvoj in uspeh.
Ponovno sem prejel veliko zahval za letošnji občinski  
koledar, hvala pa tudi za dobre želje, ki ste mi jih 
izrekli ob novem letu.
Upanje umre zadnje – tako tudi mi vsi skupaj upa-
mo na razumnost in strpnost. Sreča v življenju je 
odvisna od dobrih misli, ki nas navdajajo. Želim 
vam čim manj problemov in čim več radosti!

Vaš župan 
Alojzij Kastelic

Misel ob prazniku kulture – 8. februarju
Rastoča knjiga je več kot knjiga;

je skrinja narodne zaveze;
je duh, ki se nad časom dviga;

je zvezda stalnica: ljubezen. (Tone Pavček)

Torej, pijte iz izvira lepote, kulture, prijateljstva vsak dan in naj se vaša duša veseli ne samo ob pra-
zniku kulture, ampak vsak dan.
Srečno na vaši kulturni in duhovni poti.  

Alojzij Kastelic, župan Občine Trebnje



3št. 69 / januar 2012

Aktualno

Področja dela Oddelka za okolje 
in prostor Občine Trebnje:
•	 skrb za pripravo in izvedbo prostorskih aktov 

(občinski prostorski načrt, podrobni prostor-
ski načrt …),

•	 izdaja potrdila iz evidenc prostorskih aktov 
(lokacijska informacija, potrdilo o namenski 
rabi zemljišča),

•	 izdaja soglasja k posegom v prostor,
•	 skrb za izdelavo in koordinacijo pridobivanja 

digitalnih prostorskih podatkov, 
•	 nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, 

komunalni prispevek,

•	 tekoče in investicijsko vzdrževanje občinske-
ga cestnega omrežja,

•	 tekoče in investicijsko vzdrževanje kanaliza-
cijskega in vodovodnega omrežja,

•	 urejanje področja komunalnih odpadkov,
•	 druge dejavnosti s področja komunalne infra-

strukture, varstva okolja in urejanja prostora.

Glavni projekti (poleg tekočih aktivnosti):
•	 Odlok o daljinskem ogrevanju,
•	 Odlok o plakatiranju,
•	 gradnja kanalizacije v Štefanu in Studencu,
•	 Lokalni energetski koncept.

obcina.trebnje@trebnje.si
www.trebnje.si
Telefon: (07) 348 11 00
Uradne ure sprejemne pisarne:
ponedeljek: od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00
sreda: od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00
petek: od 8.00 do 13.00

Delo občinske uprave
V decembru 2011 je bila zaključena gradnja 14-oddelčnega vrtca v Treb-
njem. V januarju so se malčki preselili v nove, večje in sodobno opremljene 
prostore vrtca. Slovesna otvoritev je predvidena v mesecu februarju.
Občinska uprava izvaja vse postopke za zagotovitev večjih prostorov za po-
trebe knjižnice, saj je bil na zadnji seji občinskega sveta sprejet sklep, da se 
izvede nakup stavbe na Golievem trgu (bivša stavba Dolenjke).
Na občinskem svetu je bil sprejet sklep o povečanju subvencije Občine Treb-
nje za izvajanje pomoči družini na domu, ki jo izvaja Dom starejših občanov 
Trebnje, in občina od 1. 1. 2012 pokrije 59,3 % cene storitve, za uporabnika 
pa se cena ni spremenila.
Z novim letom smo vzpostavili novo obliko spletne strani občine, s katero želi-
mo na bolj pregleden in prijazen način zagotoviti čim več informacij občanom.
Na Oddelku za okolje in prostor se izvajajo postopki za sprejem občinskega 
prostorskega načrta. Za ureditev kanalizacije na Veliki Loki in Studencu je 

podpisana pogodba z izvajalcem. Tudi v letu 2012 se nadaljuje projekt gra-
dnje širokopasovnega omrežja.
V upravi pripravljamo naslednje predpise:
•	 Odlok o načinu, predmetu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe 

oskrbe s toplotno energijo na območju naselja Trebnje,
•	 Odlok o subvencioniranju varstva otrok, ki je že bil dan v obravnavo 

organom občine v obliki pravilnika (Po opravljeni razpravi na občinskem 
svetu je bil glede na priporočilo Računskega sodišča RS sprejet sklep, da 
se pravilnik o subvencioniranju varstva otrok pripravi kot odlok.),

•	 Proračun Občine Trebnje za leto 2012,
•	 Odlok o plakatiranju in oglaševanju v občini.

V tem času v upravi občine pripravljamo dokumentacijo za pridobitev sred-
stev Evropske unije in države. Odprt je javni razpis za obnovo in razvoj vasi 
(ureditev vaških središč), ki ga je objavilo ministrstvo za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano, in javni razpis za sofinanciranje projektov osnovne komu-
nalne infrastrukture v romskem naselju.

Urbanist: FRANCI STARBEK
E-mail: franci.starbek@trebnje.si

Rodil sem se 29. 7. 1981 v Ljubljani, stanujem 
pa v Hočevju 13 (1301 Krka), občina Dobre 
Polje. 
Po izobrazbi sem univerzitetni diplomirani 
inženir gradbeništva.
Do sedaj sem bil zaposlen v Cestnem podjetju 
Ljubljana, d. d., sprva kot tehnični referent, v 
nadaljevanju pa kot vodja projektov.

MOJA VIZIJA
Na Občini Trebnje sem zaposlen od 28. de-
cembra 2011. Moje glavno vodilo bo, da zago-
tovim ustrezen prostorski razvoj same občine 
in ji s tem dajem možnost za nadaljnji razvoj. 
Skrbel pa bom tudi za učinkovit in prijazen 
javni servis, ki bo vsem občanom pomagal pri 
pridobivanju dokumentacije, ki je potrebna za 
umeščanje objektov v prostor.

Direktor Občinske uprave: 
JANEZ PIRC
E-mail: janez.pirc@trebnje.si

Rodil sem se 27. 10. 1977 v Novem mestu, sta-
nujem pa v Gornjem Križu 6 v Žužemberku. 
Po izobrazbi sem diplomirani inženir agrono-
mije in hortikulture ter magister javne uprave.
Zaposlen sem bil na Kmetijsko-gozdarskem 
zavodu Novo mesto kot terenski kmetijski 
svetovalec, v Sindikatu kmetov Slovenije kot 
generalni sekretar in na ministrstvu za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano kot višji svetovale 
III.

MOJA VIZIJA
Na Občini Trebnje sem zaposlen od 1. januar-
ja 2012. Občino Trebnje poznam kot občino, 
ki sledi razvoju in napredku na vseh podro-
čjih. Moje glavno vodilo pri delu je, da bom 
skupaj s sodelavci v upravi občine zagotavljal 
najvišjo strokovno raven delovanje, vsem ob-
čanom občine pa učinkovit in prijazen javni 
servis. Pri svojem delu se bom zavzemal za 
preglednost delovanja uprave in da je vse, kar 
se dela na občini, javno.
Pred nami je nova finančna perspektiva EU 
in priložnost za nove projekte in izzive, ki 
jih ponujajo evropski skladi ob zavedanju, da 
bomo morali izpolnjevati zahtevane pogoje 
za pridobitev potrebnih razvojnih sredstev. 
Verjamem, da lahko tudi v teh zaostrenih go-
spodarskih razmerah s pozitivnim odnosom 
in skupnim delom pogumno nadaljujemo za 
uspešen razvoj občine Trebnje.

Vodja oddelka za okolje in 
prostor: FRANC PUNgERčIč
E-mail: franc.pungercic@trebnje.si

Rodil sem se 7. 10. 1965 v Ljubljani, kjer tudi 
živim.
Po izobrazbi sem univerzitetni diplomirani 
ekonomist ter gradbeni inženir.
Vso svojo dosedanjo kariero sem bil zaposlen v 
SCT, d. d., v zadnjem obdobju kot komercialni 
vodja projektov na področju avtocest (med dru-
gim Šentvid–Koseze, Vrba–Peračica in Višnja 
Gora–Bič) in ostale komunalne infrastrukture, 
nekaj let pa tudi kot direktor projekta gradnje 
avtoceste in mejnih prehodov v BiH.

MOJA VIZIJA
Pri delu v nekoč največjem gradbenem podje-
tju v Sloveniji sem si nabral zelo bogate izku-
šnje v »realnem sektorju«. Upam, da bom tako 
kot vodja skupine izkušenih sodelavcev, ki po-
krivajo zelo široko področje dela, vnesel nove 
ideje in pristope za še boljše delo celotne tre-
banjske občinske uprave. Poleg tekočih nalog 
je glavni izziv v naslednjem obdobju sprejem 
občinskega prostorskega načrta, ki bo začrtal 
razvoj občine za naslednja desetletja.
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Dogodki

4. februarja 1982 je stekel pouk v Trebnjem v novi 
šoli. Zgrajena in opremljena je bila že v jeseni leta 
1981, vendar smo se zaradi nekaterih tehničnih 
napak vanjo lahko vselili šele med zimskimi po-
čitnicami. Menim, da je prav, da se spomnimo 
tega za več kot 1000 učencev in njihovih staršev 
pomembnega dogodka. Pred tem je pouk potekal 
v dveh izmenah tako v Trebnjem kot na podru-
žničnih šolah. Spodnja šola, zgrajena leta 1965, je 
bila premajhna, zato smo imeli pouk tudi v dru-
gih neprimernih stavbah v Trebnjem (v stari šoli 
v križišču, baraki). Oddelki 5. razreda pa so imeli 
pouk dopoldne na podružničnih šolah v Dolenji 
Nemški vasi in Dobrniču. 
Šola je bila zgrajena s sredstvi samoprispevka in 
s pomočjo bančnih kreditov v zelo negotovih go-
spodarskih in družbenih razmerah jugoslovanske 
družbe. Tedanji politiki in gospodarstveniki so 

trdili, da so ujeli zadnji vlak, saj je visoka inflacija 
povzročala hude težave na področju investicij. V 
občini Trebnje je bila šola s prek 6000 m2 neto 
površine največji povojni gradbeni objekt.
Z novo šolo so se bistveno izboljšali pogoji za 
življenje in delo učencem in učiteljem. Eno-
izmenski pouk in topla šolska prehrana sta zlasti 
ugodno vplivala na družinsko življenje zaposle-
nih staršev. Učitelji so dobili didaktične kabinete, 
učenci pa nove učilnice in veliko telovadnico, ki 
je prinesla tudi razmah športnega življenja med 
mladino v kraju. 
Okrog nove šole pa se je spletlo tudi veliko kri-
tik in »pametovanj«. Nekaterim ni ustrezala lo-
kacija, drugim arhitekturna zasnova in fasada. 
Financerje je mučila njena velikost, vzdrževanje 
in ogrevanje. Res je, da so se na šoli pojavile ne-

katere večje izvedbene gradbe-
no- tehnične pomanjkljivosti, tj. 
puščanje strehe nad telovadnico 
in neustrezna kakovost oken ter 
kanalizacije. Danes so vse te po-
manjkljivosti odpravljene.
Po 30-tih letih je šola zaradi 
devetletnega programa pre-
majhna. Da se lahko izvaja de-
vetletka, je bilo potrebno zbor-
nico in nekaj skupnih prostorov 
spremeniti v učilnice. Vse kaže, 
da se je zgodba izpred 30-ih let 
nekako ponovila.

Štefan Kamin

30 let osnovne šole Trebnje Stoletnica Fani

Gospa Frančiška Dular, po domače Kamnar-
jeva Fani, se je rodila pred sto leti, natančneje 
27. februarja 1912, v Trebnjem na Zupanči-
čevi kmetiji (po domače pri Ledrarjevih). V 
družini so bili štirje otroci. Osnovno šolo je 
obiskovala v Trebnjem. 
V Rodine se je primožila na kmetijo leta 1931 
in bila vse življenje kmetica, gospodinja in 
mati trem hčeram. Že več kot 50 let je vdova 
in živi skupaj s hčerjo Marto in njeno družino, 
ki skrbi zanjo, še posebej sedaj, ko ni več to-
liko pri močeh. Gospa Fani se je kljub števil-
nim obveznostim in skrbem, ki so spremljale 
njeno življenje, znala poveseliti, zaplesati in 
zapeti. Vse v življenju je znala sprejemati z 
dobro voljo. Nedolgo tega je še hodila naokoli, 
pomagala po svojih močeh, še vedno pa rada 
poklepeta in celo zapoje.
Ob njenem visokem jubileju ji čestitamo! 

Urša Uhan, OŠ Trebnje

17. decembra je DROT s pomočjo resnično 
srčnih strokovnih delavk osnovnih šol in CSD 
Trebnje popeljal na »Praznični dan zakladov in 
doživetij« poln avtobus »zlatih« otrok. Potrudili 
smo se, kolikor je bilo v naših močeh, da so otroci 
preživeli lep in nepozaben dan. 
Obiskali smo Lutkovno gledališče Ljubljana, kjer 
smo si ogledali dramsko predstavo O Pikici in 
Tončku. Po predstavi smo se popeljali z vzpenja-
čo do Ljubljanskega gradu, od koder smo uživa-
li v pogledu na praznično prestolnico. Spoznali 
smo preteklost in današnjo vlogo Ljubljanskega 
gradu, mogočne srednjeveške utrdbe in simbola 
slovenske prestolnice. Po ogledu smo se okrepčali 
z malico.
Po spustu z vzpenjačo je sledil obisk znameni-
te in edinstvene HIŠE EKSPERIMENTOV, 
centra znanosti, kjer so postavljeni eksperimenti 
tipa »izvedi sam«. Pri samostojnem raziskovanju 
in izvajanju poskusov so se vedoželjni otroci učili 
resnic »na lastni koži« in taka šola je tudi najbolj 
učinkovita. Kitajski pregovor pravi: »Slišal sem in 
sem pozabil. Videl sem in sem si zapomnil. Na-

redil sem in znam.« Po »eksperimentalnem« delu 
dneva smo se odpravili skozi mogočno in pra-
vljično okrašeno Staro Ljubljano do Kongresnega 
trga. Tam so otroci prišli na svoj račun v Parku 
zvezda, kjer so se v »Pravljičnem mestu« zvrstile 
lutkovne predstave, predstavitve vrtcev in šol, pri-
reditve za mlade športnike, ustvarjalne delavnice, 
lutkovna galerija, obiski Božička in dedka Mraza. 
Za praznično okrasitev dreves v parku so poskr-
beli otroci ljubljanskih osnovnih šol. Sprehod po 
Stari Ljubljani nas je vodil še do Mestne hiše, kjer 
nas je pričakala Dobra vila, ki je izpolnila želje 
vsakomur, ki jo je obiskal – pridnim in porednim, 
velikim in malim, mladim in starejšim … Srčno 
upamo, da se bodo želje naših otrok, ki so jih za-
upali Dobri vili, uresničile! Polni čudovitih vtisov 
smo zapustili našo prestolnico, ki je takrat sijala 
v polnem blišču prazničnih luči. Naš skupni dan 
doživetij smo zaključili s slastno večerjo, otroke 
tudi obdarili in nazadnje strnili lepe vtise.
Bili bi predolgi, če bi opisali vse, kar smo videli in 
doživeli. Naj napišemo le – bilo je LEPO. Doži-
veli smo več, kot smo upali. Otroci so bili kot ena 

velika družina, ne glede na to, da se vsi prej niso 
poznali, saj so bili iz različnih krajev.  
Vsem, ki ste pri izvedbi čarobnega dne pomagali, 
se iz srca zahvaljujemo! V teh časih je tovrstna 
iskrena solidarnost in medsebojno sodelovanje 
izrednega pomena. Za nami je prijeten in nepo-
zaben dan, ki je vključeval druženje, tkanje novih 
vezi, spoznavanje še neodkritih stvari, pridobiva-
nje novih znanj in spoznanj, razvedrilo, sproščen 
smeh in veliko iskrenih besed.
Vsi spremljevalci smo, kljub odgovornosti, neiz-
merno uživali. Kolikor smo mi dali otrokom, so 
nam le-ti petkratno povrnili. Hvaležni smo jim 
za nepozabno doživetje!
Z zaupanjem, da bomo tudi v prihodnje s skupni-
mi močmi soustvarjali dobra dejanja:

Špela, Mija, Mira, Vesna V., Vesna K.,  
Janko, Jasmina, Vanja in Peter  

Praznični dan zakladov in doživetij – naše darilo otrokom 
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Dedek Mraz obiskal predšolske otroke v občini 
Trebnje

Občina Trebnje in njene krajevne skupnosti so 
tudi v preteklem letu poskrbele, da je otroke od 1. 
do 5. leta starosti obiskal dedek Mraz. Na sedmih 
lokacijah se je odvila predstava Čebelica Lili, tej 
pa je sledil prihod dedka Mraza, ki je po krajšem 
nagovoru malčkom razdelil darila, ki jih je pri-
pravila posamezna krajevna skupnost s skupnimi 
sredstvi občine in krajevne skupnosti. V časih, ki 
nam niso najbolj naklonjeni, so organizatorji pri-
pravili izjemno lepa, bogata in kakovostna darila 
za 665 otrok iz dvanajstih krajevnih skupnosti. 

Hvala vsem, ki ste se kakor koli trudili in omogo-
čili nepozabno doživetje najmlajšim. 
Naj lepa tradicija še dolgo živi. 

JSKD, OI Trebnje

Božični koncert lepo 
obiskan
Na tradicionalnem 19. Božičnem koncertu so 25. 
decembra v povsem polni trebanjski župnijski 
cerkvi nastopili: Občinski pihalni orkester Treb-
nje (vodi Primož Kravcar); Vrtec Trebnje, Pred-
šolski pevski zbor Mavrica (vodi Brigita Borak, 
spremljava Karmen Maver), Glasbena skupina 
Stopinje (vodi Toni Kukenberger) in Soreline 
(na sliki). Glasbena šola Trebnje se je predstavila 
z dvema točkama, ki so ju izvedle Urša Uhan 
(synthesizer) in Katja Starič, Ana Hočevar 
ter prof. Mojca Rebolj (trio flavt). Prvič je bil 
z nami Ženski pevski zbor KTD Dobrnič (vodi 
Mateja Glivar). Nastope posameznih skupin je 

povezovala Barbara Pavlin z božično zgodbo B. 
Ferrera Darilo najmlajšega angela. Koncert je za-
ključil Občinski pihalni orkester Trebnje z vsemi 
nastopajočimi s Sveto nočjo. 
Hvala vsem sodelujočim, ki ste polepšali pra-
znični večer, in obiskovalcem, ki ste tudi tokrat 
napolnili trebanjsko župnijsko cerkev. Za pomoč 

pri izvedbi pa se zahvaljujemo Župnijskemu ura-
du Trebnje, Občini Trebnje, ZKD Trebnje, Meti 
Gabrijel, še posebej pa Juretu Pekolju, ki je spon-
zoriral pogostitev nastopajočih.  

Ivanka Višček, KD Trebnje

Člani in članice Občinskega pihalnega orkestra 
Trebnje in mažoretke so konec leta pripravili že 
tradicionalni novoletni koncert.

Dvorano so napolnili do zadnjega kotička. Svoj 
repertoar so letos popestrili z božično-novole-
tnimi skladbami, koračnicami, polkami, valčki, s 
katerimi so spremljali tudi mažoretke, ki z nji-
mi nastopajo že 15 let. Z bogato koreografijo v 
različnih preoblekah so tudi one pokazale svoje 
znanje. 
Občinski pihalni orkester je imel v lanskem letu 
38 nastopov, udeležili pa so se tudi tekmovanja v 
igranju koračnic v Mengšu, kjer so zasedli drugo 
mesto, dobili pa so tudi pokal za najboljšo izved-
bo skladbe iz arhiva.
Zelo uspešno so leto zaključile tudi mažoretke. 
Lani v mesecu maju so pripravile odprto državno 
prvenstvo, ki je potekalo pod okriljem Mažoretne 

in twirling zveze Slovenije, v kateri delujejo, sep-
tembra pa so nastopile tudi na evropskem prven-
stvu v Zagrebu. 
Skupaj z gosti koncerta: Zlobko big bandom, 
Revijskim orkestrom Trebnje, pevcem Matjažem 
Mrakom in Trebanjskim oktetom je voditelj kon-
certa Luka Bregar zaokrožil prednovoletni večer.

Tekst in slika: Mojca Smolič

Novoletni koncert Občinskega pihalnega 
orkestra Trebnje in trebanjskih mažoretk

Z Božičkom v 
čarobnem gozdu
Že kar nekajletno tradicionalno dogajanje ob 
novem letu, ki ga vzpodbuja in financira Ob-
čina Trebnje na podlagi vsakoletnega poziva, je 
tudi v preteklem letu potekalo v parku, kjer so 9 
smrečic okrasili učenci in vrtičkarji ter varovan-
ci z mentorji in vzgojitelji iz OŠ Veliki Gaber 
in OŠ Trebnje ter iz podružničnih šol Dobrnič 
in Dolenja Nemška vas ter iz vrtcev Veliki Ga-
ber, Dobrnič, Romano in Trebnje ter varovanci 
Doma starejših občanov Trebnje. Z izjemno iz-

virnimi okraski so udeleženci okrasili smrečice, 
ki so skozi praznične dni polepšale park in dale 
kraju praznično vzdušje. V četrtek dopoldne, 22. 

decembra, se je v parku zbralo zares lepo število 
mladih /slika 0414/, ki so ob glasbi in animaciji 
Palčice rajali in se tako družili in uživali v pred-
novoletnem dogodku. Zbrano množico je poz-
dravil tudi župan gospod Alojzij Kastelic, nato pa 
še Božiček. Župan in Božiček sta skupaj obiskala 
vsako okrašeno smrečico in skupinam pridnih 
okraševalcev smrečic izročila skromno darilo kot 
pozornost in zahvalo za sodelovanje in prispevek 
k predprazničnemu dogajanju ob slovesu starega 
in pričakovanju novega leta. K prijetnemu vzduš-
ju je zagotovo prispevalo tudi prijazno vreme in 
topel čaj, ki ga je poklonil Hotel Opara, za kar se 
iskreno zahvaljujemo. 

JSKD, OI Trebnje
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EurOpen in SŠJJ 
V novembru vsako leto Stuttgart v svojih gimna-
zijah gosti evropski teden debate, tako imenovani 
European Schools Debate Championship ali na 
kratko EurOpen. Letos je potekal med 5. in 12. 
novembrom, udeležile pa so se ga tudi tri ekipe 
iz Slovenije. 
Med devetimi slovenskimi dijaki, ki so se pogu-
mno postavili po robu nekaterim velesilam deba-
tiranja, sta bila tudi dva dijaka Srednje šole Josipa 
Jurčiča.
Sebastian Pepelnak in Barbara Meglen sta z Evo 
Škvor iz Gimnazije Piran tvorila ekipo, ki je tek-
movala proti sedmim drugim ekipam iz Švedske, 
Turčije, Češke, Nemčije in Izraela. Trditve ali v 
debaterskem slengu 'motioni' za debatiranje so 
bili povezani z Evropsko unijo, Commonwe-
althom, problemom staranja zahodne civilizacije 
in ostalimi aktualnimi zadevami. Po mnenju de-
baterjev so bile trditve dokaj zanimive in težavne, 

zavedali pa so se tudi, da so to pereči problemi 
sveta in da jih bodo nekoč v prihodnosti poma-
gali reševati.  
Debaterji so si ogledali tudi muzej Marcedez-
-Benz, center skoraj milijonskega Stuttgarta in 
še marsikaj. Prav tako so stkali marsikatero novo 
prijateljstvo. Na žalost ekipa Sebastiana in Bar-
bare ni dosegla odmevnih uspehov, jima pa je dal 
turnir novo izkušnjo in spodbudo, da se v priho-
dnje odrežeta bolje. Prva priložnost za to bo že 

v mesecu decembru, ko slovensko društvo Za in 
Proti prireja mednarodni turnir v Ljutomeru.  
Turnir so v finalu med Alberto in Turčijo dobili 
slednji in tako so jih lahko okronali za 16. zma-
govalce EurOpena. 
Sicer pa sta Sebastian in Barbara 22. 10. 2011 
skupaj z Vesno van Midden zastopala Srednjo 
šolo Josipa Jurčiča na prvem letošnjem srednje-
šolskem turnirju v Celju, kjer so dosegli odlično 
3. mesto.
Vesna van Midden je postala prva debaterka tur-
nirja, Barbara pa deseta. 
Debaterstvo je na šoli torej kar dobro razvito, k 
temu pa pripomore tudi dejstvo, da ga šola pod-
pira in tudi dobro financira. To da mladim zagon 
in vero v debatiranje. Kajti debatiranje je, kot je 
nekoč dejal priznani debater Alfred Sneider ali 
'Tuna', najboljše orožje proti nasilju.
Zahvaljujemo se Občini Trebnje, da je finančno 
podprla našo udeležbo v Stuttgartu.

Sebastian Pepelnak in Barbara Meglen  

Praznovanje 
Štefanovega in novega 
leta 2012
Turistično, športno in kulturno društvo Štefan je 
ob dnevu samostojnosti in enotnosti ter hkrati ob 
prazniku sv. Štefana tako kot vsako leto v sodelo-
vanju s Kulturnim društvom Trebnje in konjeniki 
sodelovalo pri blagoslovu konj pri podružnični 
cerkvi sv. Štefana v Štefanu pri Trebnjem. Zbor 
konjenikov je bil pred Gostilno Mišič, od koder 
je tako kot nekoč povorka 40 konjenikov odjaha-
la do podružnične cerkve. Za vse udeležence je 
TŠKD Štefan pripravilo pogostitev in tople na-
pitke. Mašo je daroval domači duhovni pomočnik 
in nekdanji zaplaški župnik g. Slavko Kimovec. 
Posebej se zahvaljujemo g. Tomažu Cesarju in 
njegovi družini za pripravo in postrežbo dobrot. 
Prav tako se člani TŠKD Štefan zahvaljujemo za 
sodelovanje in podporo Krajevni skupnosti Šte-
fan.
Tako kot lansko leto so tudi letos krajani Štefana 
v sodelovanju s TŠKD Štefan in Krajevno sku-

pnostjo Štefan organizirali praznovanje novega 
leta na prostem. Praznovanje je potekalo od 23. 
ure naprej na parkirišču pri Gostilni Mišič. Le-
tos je bilo poleg domačinov opaziti tudi druge 
udeležence iz ostalih krajevnih skupnosti in ob-
čin. Vse prisotne so domačini pogostili z doma-
čimi dobrotami in kapljico rujnega. Odštevanje 
v novo leto sta opravila predsednik KS Štefan 
g. Anton Strah in predsednik TŠKD Štefan g. 

Miro Šalehar. Po izrečenih medsebojnih željah 
je vse navzoče presenetil manjši ognjemet, ki so 
ga pripravili domačini. Za dobro voljo in zabavni 
program so poskrbeli možje iz ansambla Staneta 
Venclja. V poznih jutranjih urah so se udeležen-
ci silvestrovanja razšli z obljubo, da se prihodnje 
leto zopet vidijo.

Leon LOBE, podpredsednik TŠKD
Foto: Marko ŠALEHAR

Delovni praznični 
dnevi Leo kluba 
Trebnje
V Leo klubu Trebnje smo bili zopet delavni 
celotna dva meseca pred koncem leta. Na OŠ 
Mirna, kjer letos že 5. leto zapored potekajo 
ustvarjalne delavnice za otroke, smo konec no-
vembra izdelovali voščilnice in jih 2. decembra 
2011 prodajali na šolskem bazarju. Izkupiček od 
prodanih voščilnic smo v celoti namenili šolske-
mu skladu.
Kot vsako leto smo tudi letos v Mercator Cen-
tru Trebnje prodajali ročno izdelane novoletne 
voščilnice. Hkrati smo izpeljali tudi akcijo Na-
polnimo nakupovalne vozičke v treh trgovinskih 
centrih: Sparu, Mercator Centru Trebnje ter 
Eurospinu. Nato smo v Leo tednu, ki je pote-

kal od 5. 12. do 9. 12. 2011, pripravljali pakete 
s hrano in ostalimi nujnimi življenjskimi po-
trebščinami ter jih nato razvozili družinam iz 
okolice Velikega Gabra, Mirne, Šentruperta ter 
Trebelnega.
V ponedeljek, 5. decembra 2011, smo trebanjski 
člani obiskali pediatrični oddelek Splošne bol-
nišnice Novo mesto in bolnim otrokom odigrali 
lutkovno predstavo Muca copatarica. Otroke 
smo obdarili tudi z igračami ter oddelku poda-
rili DVD z risanko Božiček in čarobni boben in 
knjižico Levček Aleksander in njegov zaklad, ki 
so jo napisala dekleta iz prijateljskega Leo kluba 
Mavrica Celje. Ostale igrače, DVD-je in druge 
zbrane potrebščine pa smo podarili trebanjske-
mu Humanitarnemu društvu Taja, in sicer za 
njihovo obdarovanje otrok. 
Naši člani so se udeležili tudi krvodajalske akcije 
Lions in Leo klubov v krvodajalskih centrih po 
Sloveniji, ki je potekala od 19. do 23. decembra 
2011. Res je dober občutek, da lahko poleg zbi-

ranja finančnih in materialnih sredstev pomaga-
mo tudi na tak način. 
Da bi mesec december še bolj izpopolnili, pa 
smo se povezali z MePZ Strune iz Šentlovren-
ca in s skupnimi močmi priredili dobrodelni 
božični koncert v cerkvi sv. Lovrenca v Šentlo-
vrencu. Ob vstopu v cerkev smo obiskovalcem 
podarili manjšo malenkost. Po koncertu pa smo 
vse gostujoče ter obiskovalce povabili v športno 
dvorano na domače piškote, čaj ter kuhano vino. 
S prostovoljnimi prispevki smo zbrali 920 €, s 
pomočjo katerih smo lahko obdarili 9 starostni-
kov iz Šentlovrenca in okoliških krajev. Naredili 
smo jim pakete z nujnimi življenjskimi potreb-
ščinami, kot so hrana, oblačila ter sanitetni pri-
pomočki. Naših obiskov so se zelo razveselili in 
bili so zelo navdušeni ter presenečeni. Tudi naši 
občutki so bili polni veselja in sreče, saj smo vi-
deli, da je šla pomoč v prave roke.

Mateja Pekolj, članica Leo kluba Trebnje
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Društvo upokojencev Veliki Gaber se je konec leta 
2010 pridružilo vseslovenskemu projektu »Starej-
ši za višjo kakovost življenja doma«, katerega no-
silca sta Zveza društev upokojencev Slovenije in 
Slovenska filantropija, delno pa ga financirata na 
osnovi razpisov za izvajanje socialnih programov 
ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ter 
Fundacija invalidskih in humanitarnih organiza-
cij FIHO. Projekt se izvaja od leta 2004.  
Namen programa je ugotoviti dejanske potrebe 
starejših ljudi in jim nuditi ustrezno pomoč za 
kakovostnejše življenje na njihovem domu, dokler 
resnično ne potrebujejo institucionalnega varstva.
Tako se ohranja ustrezen nivo oskrbe starejših 
na njihovem domu in zmanjša pritisk na domsko 
varstvo. Namen programa je tudi ta, da se zmanj-
ša problematika starejših, ki je vezana na njihovo 
starost, in da se odkrije in zaščiti tiste starejše ose-
be, ki so izpostavljene različnim tveganjem (osa-
mljenost, zdravstvena ogroženost, nasilje …).
Ciljna skupina našega društva so vsi krajani KS 
Veliki Gaber in KS Sela pri Šumberku, ki so sta-
rejši od 69 let. V DU Veliki Gaber je vključenih 
210 članov, od tega jih je 91 starejših od 69 let. 
Z velikim zadovoljstvom moramo omeniti pod-
poro in posluh župana Občine Trebnje in njego-
vih najožjih strokovnih sodelavcev za naše delo 
za starejše. Po priporočilu informacijske poobla-
ščenke nam je v najkrajšem možnem času posre-
doval imena tistih starejših od 69 let v KS Veliki 
Gaber in KS Sela pri Šumberku, ki niso člani 
našega društva. Teh pa je kar 95. Le na ta način 
smo lahko obiskali tudi njih, da so izpolnili dani 
vprašalnik.
Kako smo se lotili dela? Za vse starejše od 69 let 
smo pripravili vprašalnike. Z njimi smo v letu 
2011 prostovoljci prvič obiskali 165 starejših. 

Opravili pa smo tudi 61 ponovnih obiskov in nu-
dili pomoč prek 80-krat. Od druženja do prevoza 
k zdravniku in seveda v trgovino in cerkev. Po-
magali smo pri manjših hišnih opravilih, prina-
šali hrano iz trgovine in posredovali tudi pri po-
membnejši strokovni pomoči ter v enem primeru 
celo uredili vse potrebno, da se je naša članica v 
svoje in naše veliko veselje preselila v varovano 
stanovanje. 
Naši prostovoljci obiskujejo tudi starejše krajane, 
ki jesen življenja preživljajo v domovih za ostarele.
Še posebno pozornost namenjamo starejšim od 
80 let, ki jih je v članskih vrstah že 30.

V letu 2011 si je osmi križ nadela tudi Albina Ma-
rolt, ki po bolezni še ni povsem okrevala. Toda to je ni 
oviralo, ko nam je z gostoljubnim sprejemom izkazala 
veselje, ker smo jo obiskali.

Poleg prikazanega dela pa prostovoljci opravijo še 
številne obiske ob praznikih, organizirajo redne 
tedenske skupine za samopomoč ter opravijo tudi 
veliko drugih manjših del, kratkotrajnih srečanj in 
manjših pomoči, ki jih zaradi velikega čuta za hu-
manost ne evidentirajo in ne vključijo v evidence.

V izvajanje programa je vključenih 15 usposoblje-
nih prostovoljcev pod vodstvom koordinatorice. 
V izjemno veselje mi je, ko se na srečanjih s koor-
dinatoricami drugih društev lahko pohvalim, da 
so v naših prostovoljskih vrstah tudi štirje moški. 
Le malo kje je tako. Ponuja se ugotovitev, da v 
naši družbi velja skrito pravilo, da prostovoljstvo 
pripada le ženskam. Pa ni tako. V prenekaterem 
primeru prostovoljec delo veliko lažje in bolje 
opravi. 
Ob tej priložnosti se vsem, ki sodelujete v progra-
mu Starejši za starejše, iskreno zahvaljujem.
V decembru smo se prostovoljci programa Sta-
rejši za starejše srečali na zadnjem letošnjem se-
stanku. Pregledali smo, kaj vse smo postorili v letu 
2011. Posebno pozornost pa smo namenili spre-
menjeni zakonodaji v zvezi s socialnimi transferji. 
Z opravljenim delom smo zadovoljni in odloče-
ni delati kot prostovoljci za dobro starejših tudi 
v prihodnjem letu. Danes bom jaz pomagal tebi, 
jutri bo kdo mlajših pomagal meni.
V DU Veliki Gaber organiziramo različne dejav-
nosti v želji, da nihče od starejših krajanov ne bi 
bil osamljen in pozabljen. Vsaj ne od svojih vr-
stnikov upokojencev.
V imenu prostovoljcev programa Starejši za sta-
rejše si upam trditi, da tudi v prihodnje ne bomo 
šteli opravljenih ur dela, ne prevoženih kilome-
trov, ne prijaznih besed in ne nasmehov, ki jih 
bomo posvečali svojim starejšim kolegom in ko-
legicam ter drug drugemu.
Tako bomo morda nekoč v prihodnje s skupnimi 
močmi našo željo tudi uresničili.
Verjamemo!

Silva Korevec,
koordinatorica programa Starejši za starejše

v DU Veliki Gaber

Kako program Starejši za starejše izvajamo  
v društvu upokojencev Veliki Gaber

Predstavitev v oddaji Dobro jutro 
V zgodnjih jutranjih urah smo se v petek, 23. 12. 2011, predsednica Ma-
rija Kos, članica KO Trebnje Tatjana Kresal in tajnica društva Marija 
Marinček s polnim kombijem prazničnih dobrot, ki so jih pripravile ne-
katere članice društva, odpravile v Ljubljano na snemanje oddaje Dobro 
jutro v pasaži Maximarketa. 
Na dveh stojnicah smo razporedile dobrote in čakale na snemanje. Že v 
predpripravah na snemanje smo se v dobri družbi snemalne ekipe TVS 
dodobra nasmejale in v sproščenem vzdušju čakale na trenutek, da pred-
stavimo za naše kraje v preteklosti najznačilnejšo jed za božični čas, to je 
PODREMAVKO. Podremavko se je pripravljalo iz pšeničnega in ajdo-
vega testa, se ga zvilo kot potico in v obliki hlebca speklo v krušni peči (po-
dobno kot pisani kruh). Ko so čakali na polnočnico, so si ob različnih igrah 

(špana ipd.) 
krajšali čas in 
prigriznili po-
dremavko, kajti 
v tistih časih 
še ni bila ore-
hova potica 
vsem dostopna. 
Pravzaprav so 
jo pekli le na 
premožnejših 
kmetijah.

Marija Marinček

Podarimo lepo besedo
V OŠ Trebnje smo uspešno 
zaključili šolski mini projekt 
Podarimo lepo besedo.
Pred novoletnimi počitnica-
mi smo na mojo pobudo in 
s pomočjo mentorice Marije 
Kovač ter s podporo ravna-
telja šole z romskimi učenci 
naredili voščilnice za vse v 
romskem naselju – ne glede 
na to, ali imajo otroka v šoli 
ali ne.
Tako je prav vsaka družina dobila voščilnico za božič in novo leto 2012 z 
iskrenimi željami otrok naše šole.
Učenci višjih razredov pa so podarili ravnatelju šole svoj izdelek – stolp s 
strmimi stopnicami do vrha, ki predstavljajo šolske predmete: matema-
tiko, slovenščino, fiziko, kemijo, zgodovino …, in druge ovire: vztrajnost, 
prijaznost, potrpežljivost … Vsaka stopnica v stolpu simbolično označuje 
razred od prvega do devetega. Poimenovali smo ga Z znanjem do vrha.
Na koncu pa so učenci romske populacije v romskem kabinetu dobi-
li skromna, a od srca pripravljena Božičkova darila z željo, da končajo 
osnovno šolo in da postanejo enakopravni členi te družbe.

SREČNO NOVO BERŠ 2012
SASTE DA OVEN BALTALE.

Mikica



8 št. 69 / januar 2012

Dogodki

V torek, 10. januarja, je skupina Trèves, ki je v 
družinski lasti, pripravila dan odprtih vrat za jav-
nost.
Podjetje je bilo ustanovljeno v Franciji leta 1836 
in v svetovnem merilu zaposluje prek 7500 oseb. 
So specializirani za izdelke, ki oblikujejo notran-
jost vozila in akustičnost okolja v vozilu. Ker 
so lastniki hoteli svojo proizvodnjo približati 
novomeškemu Revozu, so v juniju 2005 ob AC 
Novo mesto‒Ljubljana v kraju Bič od podjetja 
Eurotek najeli okoli 4.000 uporabnih površin in 
že konec leta pognali proizvodnjo. 
»V naši skupini je 65 zaposlenih. V preteklem 
letu smo Revozu prodali 99 % proizvodov, tj.   
avtomobilskih preprog in zvočnih izolaterjev. To 
je na letni ravni približno 2 mil. kosov.  Glede 
na to, da smo v letu 2009 petino artiklov prodali 
v Francijo, je to za nas lep uspeh. 7 % realiza-
cije namenjamo razvoju in raziskavam, ki nam 
zagotavljata trajnost in stabilnost. Za vse skupine 
imamo razvojni center Trèves v Reimsu. Zado-

voljstvo kupcev s pomočjo vodenja kakovosti je 
eden strateških ciljev  skupine. Kakovost  temelji 
na raziskavah odličnosti, saj le na ta način kup-
cu lahko zagotovimo, da so naši izdelki in stori-
tve, ki jim jih zagotavljamo, med najboljšimi na 
trgu. Nudimo tudi inovativni dizajn produktov 
in robustne industrijske procese, da zagotovimo 
konkurenčnost in spoštujemo roke. Naša politika 
kakovosti temelji na petih glavnih načelih:

dosledno spoštovanje skladnosti rokov in stro-
škov, zagotoviti najvišjo kakovost naših indu-
strijskih in nabavnih procesov, dvig zanesljivosti 
s ciljem zagotavljati inovativne ponudbe kupcem, 
nadzor procesov s preventivnim pristopom in ne-
nehno razvijanje sposobnosti zaposlenih,« je po-
vedal direktor podjetja Andrej Baškovič.
Podjetju je v ponos tudi podatek, da imajo 99,4 
%  kakovost logističnih storitev oz. dobav v roku. 
Kljub temu, da je podjetje prisotno v Sloveniji 
že od leta 2005, je večini še vedno neznano in 
ravno zato so se odločili javnosti odpreti vrata in 
jih povabiti v svoje prostore. Med vabljenimi je 
bilo tudi vodstvo občine, ki je bilo nad delom in 
dobrim poslovanjem podjetja kljub gospodarski 
situaciji na trgu presenečeno.

Upamo in želimo si, da bo podjetje v letu, ki je 
pred nami, poslovalo po zadanih operativnih ci-
ljih in da bodo dosegli želene finančne rezultate.

Tekst in foto:  
Mojca Smolič

Občinska uprava na obisku v Trevesu

Direktor podjetja Treves Andrej Baškovič Del proizvodnje

Robotizirana linija

Prvo soboto tega leta je Društvo vinogradnikov 
Lisec Dobrnič organiziralo že deveti tradicional-
ni vinogradniški pohod, ki se ga je udeležilo prek 
350 ljudi, največ do sedaj. Udeleženci pohoda so 

se zbrali pred rojstno hišo našega rojaka škofa Fri-
derika Ireneja Barage v Mali vasi, kjer je prisotne 
nagovoril predsednik društva g. Franc Mulh. Pot 
jih je vodila do Krušnega Vrha, kjer je bil prvi po-

stanek, nato pa do Babne gore do ranča domačije 
Gorc, kjer je bil drugi daljši postanek. Pohodniki 
so nato krenili do razvalin gradu Kozjek, vasi Do-
lenje Kamenje in se povzpeli na vrh hriba Lisec, 

ki ga domačini imenujejo Pirami-
da. Na zaključku pohoda so člani 
Vinogradniškega društva Lisec za 
vse udeležence pripravili malico in 
tople napitke, manjkalo pa ni tudi 
rujne kapljice. Veselo druženje se 
je nato nadaljevalo pri zidanici g. 
Franca in ga. Jožice Koncilja, kjer 
so prisotni pohodniki obljubili, da 
se prihodnje leto zopet srečajo na 
tem lepem pohodu. Člani Vino-
gradniškega društva Lisec se ob tej 
priložnosti zahvaljujejo vsem ude-
ležencem za odziv, posebno zahva-
lo za pomoč in gostoljubnost pa 
namenjajo domačinom Krušnega 
Vrha in družini Gorec. Ob koncu 
pa vsem dosedanjim udeležencem 
in zainteresirani javnosti sporoča-
jo, da jih že veselo pričakujejo na 
10. tradicionalnem pohodu, ki bo 
januarja 2013.

Tekst in slika:
Leon LOBE

9. tradicionalni vinogradniški pohod na Lisec

Dan odprtih vrat v skupini Trèves
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Ponovoletno 
srečanje gasilk 
Gasilske zveze 
Trebnje
Prvo soboto v januarju imajo že tradicionalno 
srečanje gasilke prostovoljnih gasilskih dru-
štev vseh štirih občin v okviru Gasilske zveze 
Trebnje. Tudi letos so si organizirale to sreča-
nje v Galaksiji Trebnje, kjer se je zbralo 120 
gasilk, ki so s stanovskimi kolegicami optimi-
stično začele novo leto. Optimizma sta jim v 
pozdravnem nagovoru zaželela tudi predse-
dnik Gasilske zveze Trebnje Anton Strah in 
Olga Smolič, predsednica Komisije za gasilke 
GZ Trebnje. 
Za zabavo in plesno glasbo sta skrbela Aleš  in 
Sandi, za smeh pa je poskrbel Martin Koprivc 
v različnih humorističnih vlogah, gasilke pa so 
pripravile še medsebojno obdarovanje. Tradi-
cionalno ponovoletno srečanje je vsako leto 
bolj obiskano, letošnje je imelo največji obisk 
do sedaj, pa čeprav je vsaka morala prispevati 
trinajst evrov in darilo za obdarovanje. Ni vse 
samo v delu, tudi druženje je pomembno, ki 
združuje in nas vse skupaj še bolj povezuje, kar 
pa bo pomembno pri realizaciji programa, ki 
je začrtan za to leto. 

Predšolski otroci 
na drsanju
Ena pomembnejših nalog vseh tistih, ki delamo z 
najmlajšimi, je, da otroke motiviramo in jih vodi-
mo na organizirane športne dejavnosti, ne glede 
na njihova različna znanja in sposobnosti. Tega 
se zavedamo tudi v Vrtcu Trebnje. Tako smo se v 
mesecu decembru s 5- in  6-letnimi otroki udele-
žili drsanja na drsališču pred Mercator Centrom 
Trebnje. Tam so nas usposobljeni animatorji iz 
športnega Zavoda G-rega popeljali prek različ-
nih gibalnih ovir. Športno dopoldne so popestrili 
tudi raznovrstni športni pripomočki in gibalne 
igre na drsališču. Veselje in zadovoljstvo otrok sta 
dokaz, da gibanje na različne načine zagotavlja 
harmoničen razvoj telesa in duha. Več slikovnih 
utrinkov si lahko ogledate na spletnem naslovu 

www.vrtec-trebnje.si, in sicer pod linkom »Špor-
tni kotiček«.

Vzgojiteljica Marta Rogelj

KS Trebnje 
aktivna do konca 
leta 2011
Kot smo napovedali že v prejšnji številki, z veli-
kim veseljem sporočamo, da je KS Trebnje uspe-
šno zaključila razpis za dobavo električne energi-
je. KS Trebnje je 29. 12. 2011 podpisala pogodbo 
s Petrolom, d. d., za dobavo električne energije v 
letih 2012 in 2013. Pogodbena cena je približno 
60 % nižja, kot jo je KS plačevala v letu 2011, kar 
pomeni več kot 40.000 evrov prihranka.

S finančno pomočjo KS Trebnje in Občine Treb-
nje ter v organizaciji JSKD, Območne izpostave 
Trebnje, je dedek Mraz 28. 12. 2011 obiskal ter 
obdaril približno 220 otrok iz naše KS, ki so uži-
vali tudi v gledališki predstavi. Naslednji dan je 
bil izveden Novoletni koncert Občinskega pihal-
nega orkestra Trebnje in trebanjskih mažoretk z 
gosti. Vse pohvale izvajalcem, odlični odzivi po-
slušalcev pa nalagajo KS Trebnje obvezo, da pro-
jekt finančno podpre tudi v letu 2012. Na decem-
brski seji Sveta KS Trebnje smo sprejeli sklep, da 
se za umirjanje prometa v Obrtniški in Majcnovi 
ulici postavijo hitrostne ovire – grbine, ter pozvali 
Občino Trebnje, da od investitorja zahteva od-
škodnino oziroma obnovo obeh omenjenih ulic, 
ker sta zaradi nedokončanega krožišča pri Mer-

catorju prometno preobremenjeni in nastajajo na 
vozišču poškodbe. Zaživela je tudi spletna stran 
KS na naslovu www.kstrebnje.si, na kateri se lah-
ko društva brezplačno predstavijo in napovedo 
dogodke.
Veseli me, da delovanje KS Trebnje spremljajo 
tudi ostale KS. V zadnjem času sem namreč do-
bil kar nekaj klicev za podajo predlogov oziroma 
svetovanje pri njihovem delu. To pomeni, da so 
nekatere KS opazile dobro delovanje KS Trebnje 
in nam zaupajo ter da so tudi v ostalih KS zagna-
ni člani, ki želijo, da KS poslujejo uspešno, vendar 
bo potrebno še izboljšati strokovno pomoč s stra-
ni občinske uprave.

mag. David Klarič,
predsednik Sveta KS Trebnje

V kraljestvu 
južnega križa
V trebanjski knjižnici je v ponedeljek, 9. 
januarja 2012, ob 19. uri potekalo potopi-
sno predavanje našega krajana Sreča Pusta, 
ki skupaj z ženo Olgo že od poletja 2009 z 
jadrnico pluje  po svetovnih morjih. 
Na pot sta krenila iz Stenungsunda na 
Švedskem, kjer so njuno jadrnico Ciao tudi 
zgradili in opremili. Do jeseni sta premagala 
pasti Biskajskega zaliva, se zasidrala na Ma-
deiri in 6. novembra se je začelo zares. Pre-
potovala sta Atlantski ocean, si ogledala Ka-
ribske otoke, preplula Panamski prekop in 
okusila vzdušje Južne Amerike v Ekvadorju. 
Nato sta si izmenjala poglede z galapaškimi 

želvami in obiskala več otočij v Tihem oceanu, ki 
jih na naših zemljevidih komaj vidimo. V Avstra-
liji sta se zadrževala več mesecev in si v živo ogle-
dala novoletni ognjemet v Sydneju. Nista ostala 

smo na morju, po Avstraliji sta potovala tudi z av-
todomom. Vetrovi so včasih krojili tudi pot naših 
jadralcev, na Novo Zelandijo sta krenila, ko so to 
dopuščali bogovi vetra. Po vseh poteh sta sledila 

tudi našim slovenskim zvezdam. Našla sta 
slovensko zastavo, ki jo je pustil na nekem 
otoku Miran Tepež, na Tahitiju pa sloven-
ski prevod knjige Upor na Bounyju. 
S pristankom in prisrčnim sprejemom na 
Fidžiju je krog po Južnem Pacifiku skle-
njen, s tem pa je zaključen tudi dnevnik, 
ki je med plovbo nastajal skoraj dve leti. 
Iz dnevnikov je nastala bogato opremlje-
na knjiga Modre sanje, ki je izšla v jeseni 
2011. V njej so opisane dogodivščine in 
izkušnje jadralcev Olge in Sreča, pa tudi 
njunih obiskovalcev, ki sta jih v tem času 
gostila na jadrnici.

MK
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Nekateri se gotovo sprašujete, kdo sploh je animator. Animator je tisti, ki živi 
in dela z mladimi. Je tisti, ki otroku prinaša radost, veselje, mir in upanje, mu 
daje ljubezen in razodeva svojo vero.
Animatorji iz župnije Veliki Gaber smo v letu 2011 postali zelo dejavni. 
Poleg oratorijev (velikonočni, adventni in poletni oratorij), ki jih vsakoletno 
pripravljamo za otroke, smo se v mesecu decembru, mesecu obdarovanj in 
praznovanj, odločili, da tudi mi naredimo nekaj dobrega za sočloveka. Odlo-
čili smo se, da bomo mladi deklici Klari iz Straže pri Novem mestu pomagali 
pri nakupu novega invalidskega vozička. Cel december smo se animatorji 
dobivali v naši animatorski sobi v župnišču in si večere krajšali s šivanjem 
unikatnih angelčkov. Angelčke smo nato prodajali po simbolični ceni 1 evro 
ob nedeljah pred cerkvijo sv. Urha v Velikem Gabru. Vsaka prodaja nas je 

še bolj vzpodbudila in tedensko smo sešili še več angelčkov. Na koncu je bil 
naš trud poplačan in tako smo lahko Klari odnesli 250 evrov. Res, da vsota 
ni zelo visoka, je pa toliko pomembnejša, saj je v njej delček našega dela in 
truda, ki smo ga vložili v to akcijo. 
Klara nas je v petek, 30. decembra 2011, tik pred novim letom, skupaj s svojo 
družino na svojem domu zelo prijazno sprejela in prevzela denar, ki ga še 
kako potrebuje. Starši so nam pripravili bogato obloženo praznično mizo, 
mi pa smo veselo klepetali s Klaro in o njej ter njenem življenju izvedeli 
veliko novega. 
Od Klare smo odhajali veseli in srečni, saj smo storili nekaj dobrega zanjo 
in hkrati tudi zase. Sedaj pa že iščemo nove ideje in predloge, da bi še komu 
polepšali dan, če že ne kar celo življenje.

Vodja animatorjev Mojca Praznik 

V Trebnjem gostili pevca 
in novinarja Juana Vasleta
Drugi petek v januarju je v avli Centra za kulturo in izobraževanje Treb-
nje potekal prvi  letošnji koncert v organizaciji ZKD Trebnje in JSKD, 
OI Trebnje. Basbaritonist Juan Vasle in pianist Ivan Vombergar sta za 
ljubitelje glasbe izvedla koncert argentinskih, brazilskih in slovenskih 
pesmi. Program je obsegal nostalgični samospev Pueblito, mi pueblo iz 
leta 1942, popularne argentinske tange ... Iz brazilske glasbene dediščine 
pa sta predstavila ritem choro, kjer gre za najstarejši primer ljudske glasbe 
v Braziliji, ter številne tradicionalne brazilske napeve. V drugem delu 
koncerta je pevec Juan Vasle s pianistom interpretiral različne pesmi iz 
slovenske glasbene dediščine. Za hvaležno publiko sta izvedla še dodatek 
iz opere Don Carlos, arijo Kralj Filip. Za glasbeni dogodek se zahvalju-
jemo: Občini Trebnje, Centru za izobraževanje in kulturo Trebnje, Kra-
jevni skupnosti Trebnje in Glasbeni šoli Trebnje. 

ZKD Trebnje

Dobrodelnost animatorjev iz župnije Veliki Gaber
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Pestro dogajanje  
v Knjižnici Pavla 
Golie Trebnje
V Knjižnici Pavla Golie Trebnje smo uspešno za-
ključili leto 2011 in z novimi, še zanimivejšimi 
dogodki že zakorakali v leto 2012. Številni obi-
skovalci nas še dodatno spodbujajo k organizaciji 
prireditev, s katerimi pokrivamo različna podro-
čja in teme, ki so za naše uporabnike zanimive in 
aktualne. 

V oktobru je na gradiču Mala Loka potekala 
predstavitev knjige Banovinska kmetijsko-gospo-
dinjska šola na Mali Loki pod vodstvom šolskih se-
ster 1930–1945 avtorice Cecilije Žibert, ki je kot 
bibliotekarka velik del svojega življenja posvetila 
trebanjski knjižnici. Knjiga je nastajala sistema-
tično z raziskovanjem in zbiranjem po različnih 
ustanovah razpršenega arhivskega gradiva. S svo-
jim pričevanjem so dragocene spomine za knjigo 
prispevale tudi še živeče gojenke omenjene go-
spodinjske šole na Mali Loki. Knjiga je zagotovo 
koristen prispevek k ohranjanju skupnega zgodo-
vinskega spomina. Pogovor z avtorico in gojenko 
šole Štefanijo Rostohar je vodil dramski igralec 

Lotos Vincenc Šparovec, za glasbeno popestritev 
dogodka pa je poskrbel ansambel Čompe. 
V začetku novembra je potekal zaključek projekta 
Naš klub domišljije, ki je že tretje leto zapored 
potekal v sodelovanju z Zavodom za prestajanje 
kazni zapora Dob pri Mirni. Z obsojenci smo se 
mesečno srečevali, obravnavali različne aktualne 
vsebine, kot so verska in okolijska problemati-
ka, človekove pravice in stereotipi. Srečanj se je 
udeleževalo 10 obsojencev, ki so pri diskusijah 
aktivno sodelovali. Na zaključno prireditev smo 
povabili kantavtorja Janija Kovačiča. 
Priznani tržaški zgodovinar dr. Jože Pirjevec je bil 
naš gost 21. novembra, ko je kot avtor knjige Tito 
in tovariši predstavil življenjsko zgodbo nekda-
njega jugoslovanskega voditelja Josipa Broza Tita 
in ozadje njegovega političnega vzpona. Knjiga 
Tito in tovariši se je uvrstila med najbolj brane 
zgodovinske knjige zadnjih dvajsetih let. Številni 
obiskovalci so bili navdušeni nad avtorjevo vse-
binsko strokovnostjo, saj je večina prisotnih ob-
dobje Titovega vladanja tudi sama doživela. 
30. novembra pa smo v Galaksiji Trebnje orga-
nizirali že drugo vseslovensko posvetovanje Poti 
do knjige, ki je letos nosilo pomenljiv podnaslov 
Vsi različni, vsi po isti poti. 11 slovenskih splošnih 
knjižnic je predstavilo projekte, s katerimi želi-
jo pot do knjige približati specifičnim skupinam 
uporabnikov, kot so slepi in slabovidni, gluhi, di-

slektiki, obsojenci, Romi … Dr. Martina Ozbič s 
Pedagoške fakultete v Ljubljani se je spraševala, 
na kaj moramo biti pozorni, ko se srečujemo z 
osebami, ki potrebujejo posebne pristope, Tatja-
na Lušina in Vesna Košir s Centra za zdravljenje 
bolezni otrok Šentvid pri Stični pa sta opredelili 
pedagoške pristope pri kronično bolnih in dol-
gotrajno hospitaliziranih osebah. S svojim nago-
vorom so zbrane pozdravili direktorica Knjižnice 
Pavla Golie Trebnje Tanja Cuder Udovič, župan 
Občine Trebnje Alojzij Kastelic in predstavnica 
ministrstva za kulturo mag. Tatjana Likar. 
V decembru smo se s Ksenijo Čermelj potepali 
po Pakistanu, na svoj račun pa so prišli tudi naj-
mlajši obiskovalci knjižnice. Pravljičarka Tatjana 
Uduč je otrokom pripovedovala lutkovno pravlji-
co Snežinka Tinka v plesni šoli.
V januarju nas je s svojo pravkar izdano knjigo 
Modre sanje obiskal Mirnčan Srečo Pust, ki na 
jadrnici Ciao že več kot dve leti jadra po svetov-
nih morjih. Skupaj z ženo Olgo sta že preplula 
Severno morje, Atlantski in Tihi ocean. Potoval-
na mrzlica še ni popustila, zato že konec meseca 
svojo jadralsko avanturo nadaljujeta in še sama ne 
vesta, kdaj jo bosta končala. Če sploh kdaj. 
Vabimo vas, da se knjižnim zgodbam pridružite 
že 3. februarja, ko bosta v počastitev slovenskega 
kulturnega praznika svoji knjigi Tri polovice ja-
bolka in Gomazinci predstavili mati in hči – Bari-
ca Smole in Maja Smole Đorđević. 27. februarja 
pa bo v osrednji knjižnici v Trebnjem potekala 
predstavitev knjig danskega družinskega terapev-
ta Jesperja Juula. 

Irena Zadel,
Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Dan odprtih vrat v Galeriji likovnih samora-
stnikov Trebnje bo 8. 2. 2012 od 10. do 18. ure.  
•	 Slovenski kulturni praznik je osrednji kul-

turni in državni praznik, ki ga praznujemo 
8. februarja. Na ta dan se odvijajo številne 
kulturne prireditve in dogodki tudi v Občini 
Trebnje. V galeriji bo zato ves dan na voljo 
brezplačen ogled začasne in stalne razstave. 

•	 Otvoritev razstave Štirideset vmes se bo 
zgodila 23. 2. 2012 ob 18. uri.
Maruša Stupica, u. d. i. a., članica Strokov-
nega sveta Galerije likovnih samorastnikov 
Trebnje, je za razstavo izbrala po 27 del Igor-
ja Dolenca in Sebastjana Popelarja. Za avto-
rico štirideset let razlike v letnicah rojstva 
slikarjev ni tisti atribut, ki bi določil razlike v 

njunem likovnem izrazu. Popelarjeve megle-
ne vizije Mirnske doline komu delujejo kot 
delo starejšega avtorja, če jih primerjamo z 
Dolenčevimi krajinami v zeleni pomladi.

Razstavo Naivna in marginalna umetnost Sr-
bije si lahko ogledate do 19. februarja 2012.
Razstava pomeni prvi del mednarodne izmenja-
ve med Muzejem naivne i marginalne umetnosti 
iz Jagodine, Srbija, in Galerijo likovnih samora-
stnikov Trebnje. Drugi del dogodka pa se je zgo-
dil v obliki razstave v Jagodini. Odprtje razstave 
Slovenski likovni samorastniki iz zbirke Ga-
lerije likovnih samorastnikov Trebnje je bilo 
26. januarja 2012 ob 18. uri v Muzeju naivne i 
marginalne umetnosti. Razstava je v Jagodini na 
ogled do 26. februarja 2012.

Sporočamo vam, da lahko Galerijo likovnih sa-
morastnikov Trebnje v zimskem času (od 1. 10. 
do 30. 4.) obiščete: 
•	 od torka do petka od 10. do 12. in od 14. do 

18. ure, 
•	 v soboto in nedeljo od 14. do 18. ure.

Galerija je za obiskovalce zaprta vsak ponede-
ljek, 1. 1., na velikonočno nedeljo, 1. 5., 1. 11. 
in 25. 12.
Vljudno vabljeni.

Informacije: 
Galerija likovnih samorastnikov Trebnje, 07/34 
82 106, galerija@ciktrebnje.si.

Andrejka Vabič Nose

Galerija likovnih samorastnikov Trebnje vas  
v februarju vabi na naslednje dogodke:
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K celostni oskrbi pacientov sodi tudi laboratorij-
ska dejavnost. V Zdravstvenem domu Trebnje je s 
podporo laboratorija omogočena celostna oskrba 
uporabnikov zdravstvenih storitev. Skrbimo za 
pomoč pri diagnosticiranju bolezni, spremljamo 
onkološke bolnike, laboratorijske preiskave so 
del priprave bolnikov na operativne posege, naša 
dejavnost je del številnih preventivnih, obdobnih 
pregledov, sodelujemo v znanstvenih raziskavah, 
skrbimo za izobraževanje študentov. Zaposlene v 
laboratoriju imamo ustrezno strokovno izobraz-
bo in znanje, ki ga uporabljamo pri svojem delu. 
Vendar to ni dovolj.
Ministrstvo za zdravje je že leta 2004, na osnovi 
etičnih, zakonskih in strokovnih določil, izda-
lo pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati 
vsak laboratorij za izvajanje preiskav na podro-
čju laboratorijske medicine. V vsej Sloveniji je 
bilo oddanih 239 vlog za pregled ustreznosti in 
skladnosti poslovanja laboratorija s pravilnikom. 
Pregled izvaja komisija ministrstva za zdravje, ki 
je sestavljena iz strokovnjakov laboratorijske me-
dicine. Do konca leta 2011 je bilo pregledanih 
86 laboratorijev, med njimi tudi naš. Laborato-
rij Zdravstvenega doma Trebnje je že leta 2005 
pristopil k ureditvi svojega delovanja po določi-
lih pravilnika. Po pregledu konec lanskega leta 
pa smo prejeli pohvalo za zgledno in brezhibno 
urejenost ter brez zadržkov pridobili dovoljenje 

za delo. S tem smo dobili še dodatno potrdilo, 
da uporabnikom zagotavljamo zanesljive, realne, 
kakovostne, strokovne in etično brezhibne stori-
tve, ki so popolnoma v skladu z zakonodajo in s 
strokovnimi smernicami.
Marsikateri pacient ne ve, da je za opravljanje 
laboratorijskih preiskav potrebno dovoljenje za 
delo. Danes že v trgovinskih centrih ponujajo 
meritve koncentracij holesterola v krvi v 2 mi-
nutah, a rezultati so mnogokrat zavajajoči. Tako 
zaskrbljeni posamezniki prihajajo na kontrolno 
meritev v laboratorij, kjer pridobijo realni rezul-
tat. V laboratoriju namreč poskrbimo, da rezultati 
niso le številke. Enak izvid lahko pri preiskovan-
cih razlagamo različno, saj je razlaga odvisna od 
starosti, zdravstvenega stanja, spola preiskovan-
ca … Da pa pridemo do končnega rezultata, so 
pomembne tri osnovne faze. V predanalitiki, ki 
zajema pripravo pacienta na odvzem biološkega 
materiala, igrajo pomembno vlogo mnogi de-
javniki (teščost, kadar je ta potrebna, fizična ak-
tivnost, kajenje, stresna stanja, jemanje zdravil, 
upoštevanje cirkadialnega ritma, kar pomeni, da 
ob različnih delih dneva lahko izmerimo tudi do 
100 % višjo ali nižjo vrednost). Ravno ta preda-
nalitična faza je v 75 % vzrok za nepravilnosti v 
rezultatu. V analitični fazi (faza izvedbe analize) 
v ZD Trebnje uporabljamo samo znanstveno 
preizkušene metode, ki morajo biti kontrolirane 

s številnimi kontrolnimi postopki, ki se izvajajo 
kontinuirano. Sodelujemo v medlaboratorijskih 
kontrolah kakovosti, kar pomeni, da več laborato-
rijev analizira isti vzorec, vrednosti pa morajo biti 
primerljive. Sodelujemo tudi v različnih zunanjih 
kontrolah kakovosti, ki potekajo tako, da nam iz 
tujine pošljejo biološki material, ki ga analizira-
mo, primerljivost rezultatov pa odraža kakovost 
našega dela. Tudi poanalitična faza (zaključek 
analize, razlaga rezultatov, obveščanje zdravnika, 
svetovanje) je izredno pomembna. Pri pregledu 
laboratorija je komisija preverila vsa našteta po-
dročja, vse procese dela in zaključila, da so rezul-
tati našega dela strokovno, etično in zakonsko 
zaupanja vredni.
Vse to so kamenčki v mozaiku, ki predstavlja delo 
laboratorija, sodelovanje z uporabniki laborato-
rijskih storitev, zdravniki in ostalim medicinskim 
osebjem. Uporabnikom, ki želijo pogostejše, spe-
cialne ali hitrejše laboratorijske storitve, nudimo 
tudi samoplačniške laboratorijske storitve z in-
terpretacijo rezultatov. 
Dovoljenje za delo pomeni zaposlenim v labora-
toriju priznanje za dolgoletni trud in kakovostno 
delo ter predstavlja spodbudo za naprej z zaveda-
njem, da je naše poslanstvo delati za dobro ljudi.

Darinka Oštir Mevželj, vodja laboratorija

Potrditev kakovosti dela diagnostičnega laboratorija 
Zdravstvenega doma Trebnje 

Upravna enota Trebnje obvešča delodajalce, ki 
tujca/-e zakonito zaposlujejo, ter pravne in fizične 
osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti 
in imajo s tujcem sklenjeno pogodbo o delu, da 
v primeru, če tujcu oddajo nastanitveni prostor, 
ki ga imajo v lasti ali najemu, mu morajo zagota-
vljati minimalne bivanjske in higienske standarde, 
ki veljajo za nastanitev tujcev, ki so zaposleni ali 
delajo v Republiki Sloveniji, kot je to določeno v 
Pravilniku o določitvi minimalnih standardov za 
nastanitev tujcev, ki so zaposleni ali delajo v Repu-
bliki Sloveniji (Uradni list RS, št. 71/2011).
Tujec, ki ima veljavno dovoljenje za prebivanje 
v RS, mora ob prijavi prebivališča predložiti do-

kazilo, da ima pravico do prebivanja na naslovu, 
ki ga prijavlja. Kot dokazilo, da ima pravico do 
prebivanja na naslovu, se šteje dokazilo o lastni-
štvu, najemna ali podnajemna pogodba ali pisno 
soglasje lastnika oziroma solastnikov stanovanja. 
Glede na navedeno mora tujec, ki prijavlja svoje 
prebivališče, od 1. 1. 2012 dalje predložiti naje-
mno ali podnajemno pogodbo ali pisno soglasje 
lastnika oziroma solastnikov stanovanja, ki mora 
vsebovati tudi podatek o površini najemnega 
prostora, številu oseb, ki ta prostor uporabljajo, in 
višini najemnine.

Trebnje, 13. 1. 2011

Obvestilo  
o razpisu
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano Republike Slovenije je 7. 1. 2012 
na svoji spletni strani objavilo javni razpis 
OHRANJANJE IN IZBOLJŠEVANJE 
DEDIŠČINE PODEŽELJA.
Ker je velika verjetnost, da se tudi na ob-
močju vaše krajevne skupnosti nahajajo 
objekti, ki bi jih bilo potrebno obnoviti, 
vas prosimo, da o javnem razpisu in z mo-
rebitnimi prijavitelji opravite razpravo in 
lastnike kulturne dediščine opozorite na 
možnost pridobitve nepovratnih sredstev.
Razdeljena bodo nepovratna sredstva v vi-
šini  3.000.000 €. Odobreni projekti bodo 
sofinancirani do 85 % vrednosti naložbe. 
Rok za prijavo je 25. 2. 2012.
Več o predmetu in pogojih razpisa lahko 
preberete v razpisu, ki ga objavljamo na 
spletni strani Občine Trebnje. Tam obja-
vljamo tudi izpisek iz registra nepremičnin 
kulturne dediščine v Občini Trebnje.

Za morebitne dodatne informacije se obr-
nite na Ireno Žužek, tel. št.: 07 348 11 26, 
e-pošta: irena.zuzek@trebnje.si.

Pripravila:
Irena Žužek

V okviru Centra za vseživljenjsko učenje v Knjižnici Pavla Golie Trebnje deluje tudi Točka za samo-
stojno učenje. Svetovalka iz svetovalnega središča vam vsak ponedeljek od 13.00 do 16.00 pomaga 
in svetuje pri učenju in iskanju službe (svetovalni kotiček). 
Več informacij: tel. št.: 031 701 191
http://www.cvzu-dolenjska.si/svetovalno-sredi-e  

OBRATOVALNI ČAS
  PON. TOR. SRE. ČET. PET. SOB.
Trebnje 8–19 8–19 12–19 8–19 8–19 8–13
Mirna   12–20    8–16    
Šentrupert  8–16   12–20      
Mokronog  8–16     12–20    

  
Če želite prejemati obvestila o dogodkih v knjižnici na drug elektronski naslov ali če ne želite 
prejemati obvestil, nam to sporočite prek e-pošte: knjiznica.trebnje@tre.sik.si oz. pokličite na 
tel. št.: 07/ 34 82 112.

Minimalni bivanjski in higienski 
standardi za nastanitev tujcev
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Na Centru za izobraževanje in kulturo Trebnje vpisujemo v spomla-
danski semester izobraževalnih programov. Še posebej so aktualni te-
čaji tujih jezikov, za katere je v zadnjem času vse več zanimanja zaradi 
poslovnega in gospodarskega povezovanja s tujimi trgi. Hitro učenje 
v majhnih skupinah, izkušeni predavatelji, komunikacijski trening ter 
prijetna učna klima – vse to vam zagotavljajo tečaji na CIK-u Trebnje. 
Vabljeni k vpisu v nove skupine sedečih tečajev: nemščine in an-
gleščine, pa tudi španščine in slovenščine za tujce. Začeli bomo tudi 
z usposabljanjem za pridobitev NPK socialni oskrbovalec na domu, 
pomočnik kuharja in drugimi. Ostalo izobraževalno ponudbo si lahko 
ogledate na spletni strani www.ciktrebnje.si. 

CIK Trebnje v okviru projekta Center vseživljenjskega učenja Dolenj-
ska – Točke vseživljenjskega učenja, ki ga financirata ESS in MŠŠ, na 
različnih lokacijah izvaja številna brezplačna predavanja, delavnice in 
individualno učenje računalništva. Tako bo 15. februarja 2012 ob 17. 
uri v Kulturnem domu Šentlovrenc potopisno predavanje Egipt, ki 
ga bo izvedel popotnik Franci Horvat, urnik ostalih izobraževanj na 
različnih lokacijah v Trebnjem, na Mirni, v Šentrupertu in Mokrono-
gu pa si lahko ogledate tudi na spletni strani www.cvzu-dolenjska.si. 

Vabljeni!

Milena Hvastija in  
Martina Podlesnik

Keramična delavnica
Območna izpostava JSKD izvaja keramično delavnico – Izdelovanje uni-
katne keramike pod mentorstvom Ane in Nine Cajnko. Delavnica se je 
začela v decembru in se bo zaključila v januarju, 7. februarja pa bodo iz-
delki vključeni v skupno razstavo del z delavnic, ki bo v Baragovi galeriji 
v Trebnjem. Zanimanje za delavnico narašča, zato z veseljem sporočamo, 
da bomo jeseni organizirali novo delavnico. 

JSKD, OI Trebnje

Izobraževanje odraslih  
v Trebnjem
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Država nam je s predpisi naložila obvezo, ki jo 
moramo spoštovati v vseh okoljih, doma, v službi 
in na dopustu. Ta obveza se nanaša na varovanje 
okolja, kar pomeni, da smo dolžni v celoti upo-
števati zakonodajo s področja zakona o varstvu 
okolja kot krovnega akta in vse pravilnike, uredbe 
in obveznosti, ki jih sprejemajo lokalne skupnosti.
Osnova celotne zakonodaje temelji na ločenem 
zbiranju odpadkov na izvoru in njihovi predelavi, 
ki koristita vsem: OKOLJU, ki se ga s tem manj 
obremenjuje, in NAM SAMIM, ker je zdravo 
okolje pogoj za zdravo življenje. Zelo pomemb-
no je izvajanje teh zahtev v celoti, saj lahko samo 
tako zagotovimo čisto okolje, zdravo življenje in 
na koncu tudi lažje delo ter manjše stroške. V 
nadaljevanju vam bom predstavil komunalne in 
njim podobne odpadke, ki nastajajo v našem ži-
vljenjskem okolju.

KATERE ODPADKE LOčUJEMO?
Naša obveza kot povzročiteljev je, da odpadke lo-
čujemo in jih odlagamo v namenske posode na 
območju občine, kjer živimo. Vsekakor pa je po-
membno, da si za to zagotovimo možnosti že na 
izvoru nastanka odpadka, saj je potem ravnanje z 
njimi prijaznejše in enostavnejše.

Ločujemo tiste odpadke, ki jih je mogoče po-
novno predelati oziroma jih je potrebno varno 
odstraniti. To so: PAPIR, STEKLO, PLASTIČ-
NA in KOVINSKA EMBALAŽA. Nadalje je 
potrebno ločevati BIOLOŠKE ODPADKE, ki 
jih ni dovoljeno odlagati v posodo za ostale od-
padke, ampak jih gospodinjstva v individualnih 
hišah kompostirajo na vrtu, v kolikor nimajo teh 
možnosti, si naročijo pri izvajalcu dodatno stori-
tev ter ustrezno posodo. 
Še posebej moramo biti pozorni in dovolj osve-
ščeni za pravilno ravnanja z NEVARNIMI 
ODPADKI. V naših gospodinjstvih nastajajo še 
KOSOVNI in GRADBENI ODPADKI, ki jih 
moramo ločevati in predajati odstranjevalcem, 
nikakor pa jih ni dovoljeno odlagati v naravo!
Po izločitvi vseh še »koristnih« odpadkov nam 
na koncu ostanejo odpadki, ki jih trenutno še ni 
mogoče predelati ali kako drugače koristno izra-
biti, zato jih odložite v posodo za ostale mešane 
odpadke, ki jo imate doma.
Pri razvrščanju odpadkov poskusimo z izloča-
njem. Predstavljajmo si, da se na našem radiatorju 
pokvari glava termostatskega ventila. Ne moremo 
ga uvrstiti v nobeno izmed zgoraj naštetih skupin 
odpadkov. Sestavljen je iz plastike in kovine in 
nihče od nas ne pričakuje, da ga bomo razstavili. 

Odvržemo ga v posodo za ostale odpadke. Ali pa 
stara očala, ki jih najdemo v omari. Sestavljena so 
iz različnih materialov in prav tako ne sodijo v 
nobeno od naštetih skupin odpadkov. Odvržemo 
jih v posodo za ostale odpadke.
Občina Trebnje ima sprejet občinski Odlok o 
ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Treb-
nje (Ur. l. RS, št.: 54/09 in 34/10), v katerem 
podrobno opredeljuje način ravnanja s komunal-
nimi odpadki. Določa pa tudi globo za nespošto-
vanje določb o ravnanju s komunalnimi odpadki, 
in sicer znaša globa za fizično osebo 210 €. Zato 
vse občane pozivamo, da komunalne odpadke 
dosledno ločujejo. V prihodnjih mesecih bo ob-
činski inšpektor skupaj z odgovorno osebo podje-
tja Komunala Trebnje, d. o. o., opravljal poostrene 
nadzore in ukrepal v skladu s pooblastili.
V kakšnem okolju bomo živeli, je odvisno od nas 
samih. Potrebno bo vložiti veliko skupnega truda 
in dobre volje, da bomo živeli v bolj prijaznem in 
zdravem okolju, zato naj to navodilo služi vsa-
kemu posamezniku kot pomoč pri pravilnem in 
odgovornem ravnanju z odpadki.

Vinko Ribič, 
občinski inšpektor

Ločevanje komunalnih odpadkov – obvestilo

Očistimo 
Slovenijo 2012
Spomladi, natančneje 24. marca, bo ponovno 
potekala skupna čistilna akcija – tokrat ne samo 
Slovenije, ampak kar celega sveta! Prostovoljci v 
sodelovanju s številnimi partnerji letos ponov-
no organizirajo vseslovenski okolijski projekt 
Očistimo Slovenijo 2012. Njegovi cilji so po-
vezati 250.000 prostovoljcev in tisoč organiza-
cij, posodobiti register divjih odlagališč, nabrati 
120-litrsko vrečo odpadkov na vsakega prebi-
valca in seveda ozaveščanje.
V ta namen je pripravljenih prek 30 različnih 
aktivnosti. Med njimi so Ekokaravana, Eko-
izzivi, nagradne igre, fotografski natečaj in 
natečaj za industrijske oblikovalce.
Po besedah vodje skupine za popis Janeza Ma-
tosa je projekt tudi idealna priložnost, da vsak 
od nas prijavi divja odlagališča, ki jih pozna. 
Prijava odlagališč je anonimna in poteka prek 
spletne strani www.ocistimo.si, kjer si lahko na-
ložimo tudi aplikacijo za prijavo divjih odlaga-
lišč prek mobilnega telefona. Prijava je povsem 
anonimna.
Letošnja akcija bo potekala podobno kot tista 
leta 2010 in bo zasnovana dvotirno. En del ak-
cije je sicer osredotočen na čiščenje divjih odla-
gališč, drugi del pa na čiščenje ulic, cest, okolic 
šol in vrtcev, sprehajalnih ter pohodniških poti.
Projekt Očistimo Slovenijo 2012 se tokrat po-
vezuje v pobudo Očistimo svet 2012, ki je naj-
večji okolijski prostovoljski projekt v zgodovi-
ni človeštva. Cilj globalnega projekta je od 24. 
marca do 25. septembra za skupni cilj povezati 
300 milijonov prostovoljcev iz vsaj 100 držav 
sveta, ki bomo očistili na milijone ton smeti in 
pomagali ustvariti svetovni register divjih odla-
gališč.

Župan Občine Trebnje poziva vse občanke 
in občane, da se aktivno vključijo v omenjeni 
okolijski projekt in da tako vsi skupaj poskrbi-
mo za lepše in čistejše okolje, v katerem bivamo.

Občina Trebnje

Svetovalno 
središče 
Novo mesto 
ima nove 
uradne ure

Nudimo brezplačno pomoč pri:
– iskanju zaposlitve
– izbiri novega poklica 
– učenju določenega predmeta (npr. za po-

klicne in strokovne šole)
– izpolnjevanju raznih obrazcev (vpis v vr-

tec, šolo …)
– pridobivanju finančne pomoči za šolanje 

Obiščite nas v prostorih Knjižnice Pavla 
Golie Trebnje vsak ponedeljek od 12.00 do 
15.00  – NOVO.
Tel. št.: 031 701 191 (Tina Strnad).  

Svetovalno središče Novo mesto deluje tudi 
na sedežu RIC-a v Novem mestu (Topliška 
2) ter v Žužemberku, Metliki, Šentjerneju, 
Kočevju ter Ribnici. Več informacij lahko 
dobite na spletni strani: http://www.cvzu-
-dolenjska.si/urnik-delovanja. 

Ne spreglejte:
– prijavite se na razpis in si povrnite šolni-

no (do vključno V. stopnje izobrazbe)
– udeležite se brezplačnega usposabljanja v 

tujini

Upravna enota 
kot prekrškovni 
organ
Upravna enota Trebnje obvešča državljane, 
da je 1. januarja 2012 pričela opravljati na-
loge prekrškovnega organa v skladu z 78. 
členom Zakona o motornih vozilih (Ura-
dni list RS, št. 106/2010, v nadaljevanju 
ZMV), in sicer za prekrške, ki jih določa 4. 
odstavek 33. člena ZMV, in za prekrške, ki 
jih določa 2. in 5. odstavek 40. člena istega 
zakona.
Glede na zgoraj navedeno stranke opo-
zarjamo, naj vsako spremembo, ki vpliva 
na podatke v prometnem dovoljenju, do-
sledno prijavijo v zakonskem roku regi-
stracijski organizaciji ter v predpisanih 
rokih izpolnjujejo dolžnosti lastnikov 
vozil ob odjavi vozila, spremembi lastni-
štva in prenehanju zavarovanja.
Za kršitve teh obveznosti so v zgoraj na-
vedenih členih zakona predpisane globe, in 
sicer: 
– za voznike posameznike in odgovorne 

osebe pravnih oseb, samostojnih podje-
tnikov posameznikov ali posameznikov, 
ki samostojno opravljajo dejavnost dr-
žavnih organov in organov samouprav-
nih lokalnih skupnosti, 200 oziroma 
250 evrov;

– za pravne osebe, samostojne podjetnike 
posameznike ali posameznike, ki samo-
stojno opravljajo dejavnost, pa 1.000 
oziroma 2.000 evrov.

Trebnje, januar 2012
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Dogajanje po volitvah kaže, da je parlamentarnim strankam v boju za 
oblast vse drugo pomembnejše kot blagostanje državljanov in države. 
TRS – stranka za trajnostni razvoj Slovenije daje prednost človeku pred 
kapitalom in dolgotrajnemu sožitju z okoljem in naravo pred roparski-
mi posegi. Zato smo za (začasno) ustavitev projekta TEŠ 6 in temeljit 
premislek o nadaljnji gradnji z etičnih kriterijev, ne nazadnje s skrbjo za 
prihodnje generacije. Z občutno manj denarja je možno z ukrepi energet-
ske učinkovitosti zmanjšati porabo elektrike ob ohranitvi enakega udo-
bja. Če dosežemo povprečje razvite Evrope, obratovanje TEŠ 6 sploh ni 
potrebno.
Podoben razmislek zahtevamo za daljinsko ogrevanje v Trebnjem. Ali so 
koristi občanov pred koristmi kapitala? Razen visoko donečih okoljskih 
gesel, ki jih predlagatelji uporabljajo za metanje peska v oči, nismo izve-
deli nič otipljivega. Gre pa za okoli 10 milijonov evrov. 
TRS – stranka za trajnostni razvoj Slovenije oblikuje pokrajinske in ob-
činske odbore. Povežite se! Za več podatkov pošljite sporočilo na e-naslov 
gorazd.marincek@siol.net.

V DLgV Trebnje pričeli delati

V stranko Državljanska lista Gregorja Viranta (DLGV) se je včlanilo že 
veliko občank in občanov občine Trebnje. Hvala vsem, ki ste se odzvali 
našemu vabilu. Veseli smo, da so med nami vsi razumni ljudje, veliko 
je tudi mladih in študentov. Na prihodnost občine Trebnje bomo imeli 
pozitiven vpliv. Obveščamo vas, da DLGV Trebnje in svetniška skupina 
DLGV nimata z županom Alojzijem Kastelicem podpisane nobene ko-
alicijske pogodbe. Grobo je izigral naše delo in zaupanje. Delali bomo v 
korist občank in občanov, ne v njegovo korist! To je dobro za nadzor nad 
občinskimi (meglenimi) javnimi financami. Svetniško skupino DLGV 
sestavljata občinska svetnika Andrej Jevnikar in Tanja Cuder Udovič. 
Vabljeni, da se nam pridružite. Informacije lahko dobite na telefonskih 
številkah 041 663 847 in 041 641 805, več pa tudi na spletu, v brskalnik 
vpišite: glasilo GLAS Trebnje.

Jože Povšič, Iniciativni odbor DLGV Trebnje 

DROT je in bo ZAKLADNICA DOBRIH IDEJ ‒ v korist in dobro 
občanov. Kljub temu, da smo bili označeni za »zavirače«, »rdečkarje« in 
»janšiste«, nadaljujemo svojo pot.
DRSALIŠČE in projekt LES ‒ BOGASTVO NAŠIH GOZDOV IN 
KMETOV smo predlagali že pred več kot 6 leti, s projektom INTER-
NET V VSAKO TREBANJSKO VAS smo začeli leta 2005 in je bil 
sprejet kot nekaj utopičnega. VRTEC je želja še iz leta 2002. V pripravi 
proračuna za leto 2010 smo predlagali, da se  odkupi Dolenjka za knji-
žnico in galerijo. Takrat smo bili ostro zavrnjeni, danes to predlaga župan. 
Več o DROT-u lahko preberete na spletni strani www.drot.org.
Trebanjci, združimo se! Zgornji primeri kažejo, da zaradi političnih de-
litev in zamer številni projekti stojijo ali pa zagledajo luč sveta mnogo 
kasneje, kot bi lahko.

Z optimizmom v novo leto

Na občinski ravni so lansko leto zaznamovali trije pomembni dogodki, 
na katere smo v OO NSi še posebej ponosni, saj smo kot občinski sve-
tniki in kot stranka aktivno sodelovali pri uresničitvi projektov od zamisli 
do realizacije. Obnovljena sta bila vrtec in Podružnična šola Dobrnič s 
telovadnico. 
V obnovljenih prostorih Doma krajanov je septembra odprl vrata vrtec za 
12 otrok iz Sel pri Šumberku. Pred dnevi pa sta prostore novozgrajenega 
vrtca v Trebnjem že napolnila otroški smeh in veselje vzgojiteljic.
OO NSi načrtuje za to leto kar nekaj aktivnosti, s katerimi želimo čim 
več prispevati k razvoju občine Trebnje. Sedaj, ko je stranka v Državnem 
zboru, bomo veliko lažje uresničevali zastavljene cilje.

Občinski odbor NSi Trebnje

Izjava za javnost

Predstavniki SLS so se 
udeležili dveh vljudnostnih 
sestankov pri predsedniku 
Pozitivne Slovenije g. Zo-

ranu Jankoviću, vendar do dogovora ni prišlo. Poslanska skupina SLS je 
zavzela enotno stališče, da SLS ne vstopi v koalicijo s Pozitivno Slovenijo. 
Stališče SLS je bilo predstavljeno tudi predsedniku Republike Slovenije 
dr. Danilu Türku. Na predvečer glasovanja o novem mandatarju so se 
poslanci SLS odločili, da zaradi špekulacij v medijih  glasovnic ne prevza-
mejo. Pozivajo pa poslanca Pozitivne Slovenije g. Gašparja Gašparja  Mišiča 
in g. Zorana Jankovića, naj v slogu izjav poslanke ga. Maše Kociper po moško 
povesta, kateri so ti trije poslanci, in po evropsko pojasnita, s kom bo izvoljen 
za mandatarja in s kom bo sestavil Vlado Republike Slovenije. 

OO SLS Trebnje

OBČINSKI ODBOR
TREBNJE

Napačna odločitev
Na predlog SD je g. Lojze Ratajc postal predsednik nadzornega odbora 
trebanjske občine. Vendar pa smo v tem času ugotovili, da dela v nadzor-
nem odboru g. Ratajc ne opravlja transparentno in na način, ki bi bil po 
našem mnenju primeren. Javnost in svetniki nismo seznanjeni, ali nad-
zorni odbor obravnava kritična področja delovanja župana in vprašanja 
svetnikov ter ali daje samostojne pobude za pregled delovanja občinske 
uprave. Zapisniki sej oz. rezultati morebitnih pregledov namreč niso do-
stopni. Zato je ObO SD Trebnje na decembrski seji sprejel sklep, da se 
KVIAZ-u predlaga, da se g. Ratajca razreši in odpokliče iz Nadzornega 
odbora Občine Trebnje, saj ne želimo, da nas zastopa. Če nam odpoklic 
ne bo uspel, potem želimo javnosti sporočiti, da se popolnoma ograjuje-
mo od njegovih dejanj in vodenja nadzornega odbora, vsem prizadetim 
pa se opravičujemo za neustrezen predlog za imenovanje, ki smo ga po 
volitvah pač imeli možnost podati.

ObO SD Trebnje
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Predšolska vzgoja

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

SREDNJA STROJNA ŠOLA

Šegova ulica 112 
8000 Novo mesto
tel:  07/39 32 100
fax: 07/39 32 124
www.sc-nm.com

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

Elektrikar 
Raèunalnikar
Elektrotehnik 
Tehnik raèunalništva
Tehniška gimnazija
Elektrotehnik - PTI
Tehnik raèunalništva - PTI

SREDNJA ELEKTRO ŠOLA 
IN TEHNIŠKA GIMNAZIJA

Mizar 
Zidar
Tesar
Peèar - polagalec 
keramiènih oblog
Gradbeni tehnik
Lesarski tehnik
Lesarski tehnik - PTI  

Obdelovalec lesa

SREDNJA GRADBENA IN
LESARSKA ŠOLA Bolnièar-negovalec

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

ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE 
ODRASLIH

SREDNJA ZDRAVSTVENA 
IN KEMIJSKA ŠOLA

SREDNJA  ŠOLA METLIKA

Šolski center Novo mesto v šolskem letu 2012/2013 ponuja zanimive in 

atraktivne izobraževalne programe, ki  mladim omogoèijo  pridobivanje 

uporabnega in ustvarjalnega znanja. Pouk poteka v sodobno opremljenih in 

specializiranih uèilnicah z bogato založeno knjižnico, v uènih delavnicah ter 

v veliki športni dvorani. Številne dejavnosti od strokovnih predavanj in 

ekskurzij, projektnega tedna, gledaliških in filmskih predstav, športnih 

dnevov do bogatih obšolskih dejavnosti oblikujejo dijake v samostojne, 

odgovorne, strpne ter naravi prijazne ljudi. Dijaki dosegajo dobre rezultate 

na obèinskih, regijskih, državnih in mednarodnih tekmovanjih iz znanj ter v 

športnih disciplinah. 

Uèitelji s strokovnim in odgovornim delom spodbujamo dijake k razvijanju  

njihovih moènih podroèij in jim nudimo podporo pri nadaljevanju 

izobraževanja na višjih in visokošolskih zavodih.

Informatika
Lesarstvo
Kozmetika
Strojništvo
Elektronika
Varstvo okolja in komunala
Logistièno inženirstvo

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
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KMETIJSKA ŠOLA GRM  
IN BIOTEHNIŠKA GIMNAZIJA
Tel.: 07 3934 700, Fax: 07 3934 710,  
www.ksgrm.net/ksgrm/

•	 2-LETNI PROGRAM: 
pomočnik v biotehniki in oskrbi

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

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

•	 4-LETNI PROGRAMI: 
kmetijsko-podjetniški tehnik, hortikulturni tehnik, naravo-
varstveni tehnik

•	 BIOTEHNIŠKA GIMNAZIJA

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

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

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

•	 3+2 PROGRAM GASTRONOMIJA s pridobljenim 
nazivom 
GASTRONOMSKI TEHNIK/TEHNICA

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
Tel.: 07 39 34 734,  Fax: 07 39 34 710,  
www.vs.grm-nm.si
•	 UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN KRAJINE  
•	 GOSTINSTVO IN TURIZEM
•	 NARAVOVARSTVO

Center ima zelo dobro infrastrukturo (šolsko posestvo z roboti za molžo, za presajanje sadik v vrtnarstvu, urejeno sirarno, predelo-
valnico mesa, slaščičarno, Hišo kulinarike …) in še več, kar boste spoznali, ko nas boste obiskali na informativnih dnevih 10. in 11. 
februarja 2012. Vabljeni.

Šola s 125-letno tradicijo

GRM NOVO MESTO –  
CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA
CENTER ZA ŽIVLJENJE IN RAZVOJ
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Olimpijski komite Slovenije v sodelovanju 
s podjetjem Procter & Gamble, ki je spon-
zor Mednarodnega olimpijskega komiteja, 
pričenja z izvajanjem skupnega programa, 
ki podpira razvoj mladih s pomočjo športa 
in v duhu olimpijskih vrednot. V program so 
vključeni športni kampi za otroke, izvajan-
je nacionalne raziskave o pomenu športa pri 
razvoju otrok, velik poudarek pa dan kampanji 
»Hvala, mama«, ki jo v podjetju pripravljajo za 
olimpijske igre v Londonu v letošnjem letu.
Ukvarjanje s športom v mladih letih prinaša 
številne prednosti v življenju, česar se zavedajo 
tudi pri P&G. Skupaj z Mednarodnim olim-
pijskim komitejem pripravljajo sodelovanje, ki 
temelji na 10-letnem strateškem partnerstvu. V 
Sloveniji bodo pripravili nacionalno raziskavo, 
s pomočjo katere bodo s športnimi psihologi 
preverili, kakšen odnos do športa prevladuje v 
Sloveniji, ter ocenili vpliv športa na razvoj otrok 
in mladih. Nadaljevali bodo z organiziranimi 
športnimi kampi v juliju, ki jih bo P&G pripravil 
v sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slove-
nije. Otroci med 7. in 17. letom starosti se bodo 
v olimpijskem duhu udeležili številnih športnih 
aktivnosti, od kolesarjenja, pohodništva, plezan-
ja in vse do skupinskih športov, kot so nogomet, 
košarka in rokomet. Na nekaterih delavnicah 
pa jih bodo spodbujali tudi vrhunski športniki. 

Hkrati bodo premagovali jezikovne ovire ter se 
v sklopu izobraževanj učili še angleškega jezika. 
V P&G se še posebej zavedajo pomena družine 
pri razvoju in uspehu športnikov. Tudi njihovi 
najuspešnejši izdelki, kot so Pampers, Pantene 
Pro-V, Always, Ariel, Vizir, Blend-A-Med, so 
osnovani tako, da družinam olajšajo vsakodnev-
ne skrbi. S kampanjo »Hvala, mama«, ki so jo 
pripravili, pa največ pozornosti namenjajo ma-
mam olimpijcev. Omogočili jim bodo udeležbo 
na olimpijskih igrah v Londonu in tako bodo 
lahko delile z njimi svoje navdušenje in veselje. 
Jožko Križan, glavni direktor OKS-Olimp, d. 
o. o., je ob tem dodal: »P&G je TOP partner 
Mednarodnega olimpijskega komiteja in glo-
balno podpira olimpijsko gibanje. Veseli smo, 
da začenjamo s sodelovanjem s podjetjem tudi 
na nacionalni ravni, tako s športnimi kampi kot 
tudi s pozornostjo, ki jo bodo izkazali izbranim 
mamam olimpijcev. Vloga mame je namreč v 
življenju uspešnega športnika velikega pomena, 
zato nam bo v veselje sodelovati s podjetjem, ki 
poudarja veliko vlogo družine.«
P&G bo sponzorska sredstva zbiral s prodajo 
izdelkov svojih blagovnih znamk po vsem svetu. 
Okoli 5 milijonov ameriških dolarjev, zbranih 
s pomočjo prispevkov, bodo namenili za športne 
programe ter tudi številnim materam omogočili 
obisk olimpijskih iger, na katerih bodo nastopili 

njihovi olimpijci. Kot sponzor bo P&G podprl 
200 športnikov, ki bodo tudi sodelovali v ogla-
ševalskih kampanjah posameznih izdelkov pod-
jetja P&G.
Več o delovanju P&G v okviru olimpijskih iger 
si lahko preberete na spletni strani pg.com. 

O P&g

P&G izboljšuje življenje več kot 4,4 milijar-
dam ljudi po celem svetu s svojimi kakovost-
nimi in zaupanja vrednimi blagovnimi znam-
kami. Vodilne znamke podjetja so Pampers®, 
Tide®, Ariel®, Always®, Whisper®, Pantene®, 
Mach3®, Bounty®, Dawn®, Fairy®, Gain®, 
Pringles®, Charmin®, Downy®, Lenor®, Iams®, 
Crest®, Oral-B®, Duracell®, Olay®, Head & 
Shoulders®, Wella®, Gillette®, Braun®, Fusi-
on®, Ace®, Febreze® in Ambi Pur®. Z delo-
vanjem v več kot 80 državah so izdelki znamk 
P&G dosegljivi v več kot 180 državah po vsem 
svetu. Obiščite pg.com za vse najnovejše novi-
ce in podrobne informacije o P&G ter njihovih 
znamkah. 

Kontakt za dodatne informacije
Karmen Čelam
Email: karmen.celam@propiar.com
Tel: 040 666 016

Procter & Gamble in Olimpijski komite Slovenije 
podpirata mlade v športu
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Grega Smole v 
boju za naslov 
svetovnega 
prvaka
Grega Smole iz trebanjskega kluba »No fear« se 
bo 12. februarja 2012 v Helmondu na Nizo-
zemskem  pomeril z domačinom Niekyjem 
Holzkenujem po pravilih K-1 za naslov sve-
tovnega prvaka v kategoriji do 76,2  kilograma 

v organizaciji World Full Contact Association 
(WFCA). Holzken, poznan tudi pod vzdevkom 
The Natural, je visok 182 centimetrov in trenira 
pod vodstvom Ramona Dekkersa. V statistiki 
ima vpisanih 83 borb, od teh jih je dobil kar 72 
(33 s KO), desetkrat je izgubil, enkrat pa se je 
borba končala z »no contests«. Na drugi strani 
ima Smole za seboj v karieri 36 borb, tako da 
je Nizozemec gotovo bolj izkušen. »Grega je v 
zadnjem času zelo napredoval in je v odlični formi. 
Bil je f inalist turnirja četverice v Nemčiji, na f ina-
lu Muay thai lige v Ivančni Gorici je zmagal zelo 
prepričljivo, tako da si več kot zasluži priložnost, ki 
ga lahko ob dobrem rezultatu izstreli med najboljše 
svetovne borce,« pravi predsednik slovenske zve-
ze tajskega boksa g. Iztok Vorkapić. V Ivančni 

Gorici so si 17. decembra 2011 ljubitelji tajske-
ga boksa lahko ogledali Gregovo profesionalno 
borbo za WMC-točke s hrvaškim borcem Fili-
pom Gagulijem iz kluba »Tigar Cikatić«. Pred 
polno dvorano je več kot prepričljivo upravičil 
vlogo favorita ter rutinirano pripeljal borbo do 
konca in brez večjih težav slavil s sodniško od-
ločitvijo 3 : 0. Glavni trener trebanjskega kluba 
»No fear« g. Jože Trlep je povedal, da bo tekma 
izjemno težka, vendar je njegov varovanec tre-
nutno v vrhunski formi in se lahko bori v svoji 
kategoriji s komer koli na svetu. Vsi Trebanjci 
in vsa Slovenija bo 12. februarja navijala zanj in 
mu želela, da iz te borbe iztrži čim več. Grega, 
srečno na Nizozemskem!

Leon LOBE

V nedeljo, 18. 12. 2011, je potekal v telovadnici 
Osnovne šole Trebnje dan odprtih vrat Nogo-
metnega kluba Trebnje, t. i. »dan nogometa«. Na 
»dnevu nogometa« so naši nogometni junaki po-
kazali znanje, ki so si ga pridobili od avgusta 2011 
dalje, ko smo opravili prvi nogometni trening in 

organizirali nogometni tabor. Na omenjenem 
dnevu so se igralci in igralke selekcij U-8 in U-10 
pomerili s selekcijami staršev, ki so jih sestavljali 
njihovi očetje in mamice. Skoraj 200 obiskovalcev 
prireditve je navdušeno pozdravilo številne lepe 
poteze bodočih nogometašev, hkrati pa so tudi 

očetje pokazali, da še niso za »staro šaro«. Najbolj 
pa smo bili navdušeni nad predstavo mamic, ki so 
pokazale, da jim nogometna igra prav gotovo ni 
tuja, zato je že dogovorjeno, da bodo v prihodnje 
tudi one pričele z rekreativno vadbo nogometa. 
Na prireditvi so nastopile tudi trebanjske mažo-
retke, vse prisotne pa sta pozdravila predsednik 
kluba g. Dejan Smuk in podžupanja Občine 
Trebnje ga. Nada Pepelnak. V tem času so naši 
varovanci uspešno nastopili v zimski ligi v Lju-
bljani, kjer je ekipa selekcije U-10 remizirala z 
lanskimi državnimi prvaki iz NK Interblock, 
medtem ko je ekipa selekcije U-8 premagala 
ekipo iz NK Mengeš. Ob prestopu v leto 2012 
smo si vsi člani NK Trebnje zaželeli, da bi čim 
prej prišli do lastnega vadbišča in si tako ustvarili 
normalne pogoje za nadaljnje udejstvovanje v tej 
športni panogi.
Športni pozdrav!

Leon LOBE, sekretar NK Trebnje
Foto: Neža Miklič

»Dan nogometa« Nogometnega kluba 
Trebnje

Delavnice v 
Romskem 
oddelku Palčki
V romskem oddelku Palčki smo v okviru projekta 
»Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, 
kjer živijo predstavniki romskih skupnosti« v me-
secu decembru pričeli s prvo delavnico za otroke 
in njihove starše z namenom, da si starši prido-

bijo zaupanje do institucije, kar naj bi vplivalo na 
njihovo odločitev za vključitev otrok v vrtec.
Skupaj smo se odpravili v KD Trebnje in si ogle-
dali predstavo Najlepše darilo. Z aktivnostmi 
smo nadaljevali nato v vrtcu, kjer nam je Božiček 
pustil darila. Odziv staršev je bil presenetljiv, saj 
se je delavnice udeležila večina staršev z otroki 
od drugega leta starosti dalje. Srečevali se bomo 
dvakrat mesečno in organizirali različne dejav-
nosti. K sodelovanju bomo povabili tudi zunanje 
sodelavce, ki nam bodo delavnice popestrili z za-
nimivimi predavanji.

Helena Krnc, Aljana Skoporc
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Kmetijstvo / izobraževanje

Franc Kozlevčar je vinogradnik in vinar, ki se že od mladosti ukvarja z vino-
gradništvom, zadnjih dvajset let pa intenzivno tudi s kletarstvom, pri tem pa 
je zelo uspešen, na kar kažejo številne medalje in priznanja, ki jih je s svojim 
vinom osvojil na raznih ocenjevanjih.
V njegovi kleti zorijo vina, ki na Dolenjskem dosegajo vrhunske ocene in 
medalje, nekatera med njimi pa sodijo v sam svetovni vrh. Kozlevčar ima 
v svoji kleti beli pinot, sauvignon, rizling, kraljevino, cviček, modri pinot, 
modro frankinjo in vinsko posebnost – modro frankinjo barik v francoskih 
hrastovih sodih. Poleg omenjenih vin so letos v vinski kleti tudi rosse iz mo-
dre frankinje, polsladek rumeni muškat, polsladka penina iz belega pinota in 
zlata penina s 24-karatnimi zlatimi lističi.
Vinogradi so pretežno novi in ležijo na sončni legi Medvedjeka. Gorica, ki 
je bila obdana z obzidjem zato, da je varovala grad, ki stoji na vrhu Medved-
jeka, je bila zasajena s trto že pred mnogimi leti. Obzidje je varovalo pred 
napadi Turkov, v grajski kleti pa je zorela vinska kapljica. Pred devetdesetimi 
leti je prišla trtna uš in uničila trto, zato so takrat na tem območju zasadili 
šmarnico, sedaj pa je spet zasajena žlahtna sorta. Zgodovino Medvedjeka so 
zaznamovali tudi stiški opati. Vinogradniki, ki so sodelovali s pletarskimi 
vinogradniškimi opati, so imeli vinsko gorico Medvedjek v najemu in so 
pridelovali tako kakovostno grozdje kot v Pletarjih.
Zadnja leta je Franc Kozlevčar kakovost svojih vin preizkusil tudi na med-
narodnih ocenjevanjih ter dosegel zavidljive rezultate. Modra frankinja barik 
letnik 2004 je leta 2008 dosegla na največjem mednarodnem ocenjevanju, 
na katerem je sodelovalo kar 60 držav z vsega sveta, drugo mesto (tik za 
Francijo), leta 2009 pa je postala modra frankinja barik letnik 2006 svetovni 
prvak. Klet pa je pridobila še tri vina, ki se jih dobi le v redkokateri kleti, in 
to so rosse frankinja, rumeni muškat in polsladka penina iz belega pinota ter 
penina iz belega pinota s 24-karatnimi zlatimi lističi.
Ob obisku obiskovalec najprej opazi novo, razširjeno parkirišče, na katerem 

lahko sprejmejo in pogostijo tudi cel avtobus obiskovalcev – Vinska klet Ko-
zlevčar je tudi v ponudbi Regijske mreže tematskih poti –, ter obnovljeno 
zunanjost objekta in seveda urejen vinograd, ki se spušča od kleti po ju-
gozahodnem pobočju Medvedjeka. Ob vstopu v notranjost kleti se odpre 
pogled na prostoren vinski hram, ki je opremljen s sodobnimi napravami za 
nadzor temperature, domišljeno osvetlitvijo ter seveda številnimi vinskimi 
cisternami in hrastovimi sodi barik. Še preden se dobro zaveš, že pokušaš 
prvo, drugo, tretjo vrsto vina in z zanimanjem slediš predstavitvi postopkov 
pridelave in predelave vin, ki jih Franc Kozlevčar z velikim zanosom in doži-
vetostjo predstavlja in tako vsakič znova širi navdušenje, znanje in zavedanje 
o vinogradništvu, kletarstvu ter ne nazadnje tudi o kulturi pitja vina. 
Franc Kozlevčar vabi vse ljubitelje vina na pokušino in kupico pozitivne 
energije za vašo dušo, hkrati pa se lahko osvežite še z izvirno vodo iz glo-
bin Medvedjeka. O kakovosti ponudbe so se prepričali že mnogi obiskovalci 
kleti, med katerimi so bili tudi veleposlaniki Irske, Romunije, Španije, Por-
tugalske in Japonske.

Vinska klet Kozlevčar, Martinja vas 40 (Medvedjek), 8213 Veliki Gaber,
telefon: 031 388 388, e-pošta: vinski.tempelj@gmail.com

Ivanka Višček

Vinska klet Kozlevčar

Ko se srečata navdušenje in 
znanje, se rodijo odlični 
rezultati

Izpostava Trebnje
Temeniška pot 1, 8210 Trebnje
Tel.: (07) 346 06 70, fax: (07) 346 06 73
E-pošta: ana.moder@siol.net
Splet: www.kmetijskizavod-nm.si

VABILO NA STROKOVNA  
PREDAVANJA 

…………………………………………………

ČETRTEK, 2. FEBRUAR 2012,

ob 9.30 v CIK-u Trebnje (velika predavalnica): 

TEHNOLOGIJE ZA OHRANJANJE  
EKSTENZIVNIH TRAVNIKOV –  

NOVOSTI 
ter

OSKRBA TRAVINJA IN GNOJENJE – 
PREDSTAVITEV NOVOSTI

(Mateja Strgulec, specialistka za poljedelstvo, 
KGZS, Zavod Novo mesto)

(Predavanje se bo štelo v obvezne vsebine 
KOP-programa, zato imejte s seboj 

KMG-MID številko.)
…………………………………………………

PETEK, 10. FEBRUAR 2012,

ob 10. uri v CIK-u Trebnje  
(velika predavalnica): 

DAJMO TRAKTOR NA DIETO – 
ZMANJŠEVANJE PORABE GORIVA

in
POMEN REDNEGA VZDRŽEVANJA 

NAPRAV ZA NANOS FFS
(Martin Mavsar, specialist za sadjarstvo, 

KGZS, Zavod Novo mesto)

 PRIPRAVA BLAGA ZA TRG 
(pobiranje, pranje, sortiranje, hlajenje,  

pakiranje)
(Natalija Pelko, specialistka za  

zelenjadarstvo, KGZS, Zavod Novo mesto)

(Predavanje se bo štelo v obvezne vsebine 
KOP-programa, zato imejte s seboj 

KMG-MID številko.)
…………………………………………………

PONEDELJEK, 20. FEBRUAR 2012,

ob 10. uri v CIK-u Trebnje  
(velika predavalnica),

ali

TOREK, 21. FEBRUAR 2012,

ob 15. uri v CIK-u Trebnje  
(velika predavalnica):

PREDSTAVITEV UKREPOV  
KMETIJSKE POLITIKE ZA LETO 2012

(zaposleni KGZS, Zavod NM,  
Izpostava Trebnje)

…………………………………………………

NEDELJA, 26. FEBRUAR 2012,

ob 10. uri v Galaksiji v Trebnjem: 

IZVAJANJE STORITEV V OKVIRU 
OSNOVNE KMETIJSKE IN  

GOZDARSKE DEJAVNOSTI IN KOT 
DOPOLNILNA DEJAVNOST

(mag. Marjan Dolenšek, specialist za  
kmetijsko tehniko, KGZS,  

Zavod Novo mesto) 

(Predavanje bo v okviru občnega zbora SK 
Temenica-Mirna.)   

KGZS, Zavod Novo mesto, Izpostava Trebnje,
Ana Moder, univ. dipl. inž. zoot.



22 št. 69 / januar 2012

Zanimivosti / oglasi 

Po več kot dvajsetih letih iskanja in zbiranja po-
datkov sem razvozlal zgodbo o ameriškem strate-
škem bombniku, leteči trdnjavi B-24 Liberator, z 

vzdevkom »ROSALIE MAE«, ki se je med dru-
go svetovno vojno pred 67 leti v sredo, 20. decem-
bra 1944, zrušil na vinsko gorico Ostrvec pri Rih-

povcu. Tega dne so imeli bombniki 741. bombne 
eskadrilje nalogo bombardirati nemško tovarno 
orožja Škoda v Plznu na Češkem. Poleteli so z 
letališča San Giovani v Cerignolu v južni Italiji. 
Med letom proti Plznu, na višini 8000 metrov, 
je bombniku odpovedal eden od štirih motorjev. 
Ker orjaški bombnik ni mogel slediti eskadrilji, 
je severno od Celovca obrnil in se napotil nazaj v 
južno Italijo. Nad Mirno pa je pričel goreti motor, 
zato je 10-članska posadka nad Rihpovcem s pa-
dali izskočila. Rešilo se je devet članov posadke, 
le kopilot Batham Rollin ni imel te sreče. Po zru-
šitvi bombnika so se člani posadke zbrali v hišah 
domačinov. Komandant in pilot bombnika Bone 
Donald se je ljudem zahvalil in jim podaril svo-
je osebne stvari. Nato so odšli peš k partizanski 
vojski na Brezovico pri Mirni. Od tu so čez nekaj 
dni ponoči s spremstvom odšli v Belo krajino. Od 
tu pa jih je odpeljalo zavezniško letalo C-47 nazaj 
v bazo. Tja so prišli po osmih dneh od zrušitve. 
S pomočjo oborožitve in sestavnih delov, ki sem 
jih zbral s pomočjo domačinov, sem ugotovil tip 
bombnika, v ameriških arhivih pa sem našel sliko 
posadke. Povezal sem se z Američani, našel sem 
tudi svojce posadke. Pomagali so mi pri iskanju 
dokumentov v ameriških arhivih in mi nato po-
slali kopije. Neverjetno je, da je 15. ameriška zrač-
na sila (15th US Army Air Force), ki ji je pripadal 
ta bombnik, vse skrbno dokumentirala.

Jože Povšič
(Nadaljevanje v naslednji številki.)

Zrušitev ameriškega bombnika pri Rihpovcu

Posadka ameriškega strateškega bombnika B-24 Liberator z vzdevkom »ROSALIE MAE«, ki se je v sredo, 20. de-
cembra 1944, zrušil na vinsko gorico Ostrvec pri Rihpovcu. Slika teh devetih članov posadke je nastala na letališču 
San Giovani v južni Italiji, in sicer nekaj dni pred zrušitvijo. Zadaj v sredini stoji komandant, pilot in poročnik 
Bone Donald. Na ogromnem bombniku so znaki, ki prikazujejo število sestreljenih nemških letal (10 kljukastih 
križev) in število bombardiranj (36) Hitlerjeve Nemčije s tem bombnikom. Bombnik B-24 je imel čez krila razpon 
33,6 m, dolg je bil 20,2 m in visok 5,5 m. Vsak motor je imel 14 cilindrov, štirje motorji pa so imeli skupno moč 4800 
konjskih sil. Nosil je do 5,8 tone bomb različnih dimenzij. Oborožen je bil z 10 strojnicami kalibra 1/2 cole.
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Obvestila / oglas / zahvala

Izpostava Trebnje
Temeniška pot 1, 8210 Trebnje
Tel.: (07) 346 06 70, fax: (07) 346 06 73
E-pošta: ana.moder@siol.net
Splet: www.kmetijskizavod-nm.si

Obvestila
KGZS, Zavod Novo mesto, Izpostava Treb-
nje, poziva vse vlagatelje subvencijskih vlog za 
leto 2012, da na Upravni enoti Trebnje (tel. št.: 
07/34 82 284) uredijo vse morebitne prenose oz. 
spremembe gerkov oz. nosilca pred prihodom 
na vnos vloge v kmetijsko svetovalno službo.
Vse vlagatelje vabimo na predstavitev EIV 
2012, ki bo 20. februarja ob 10. uri ali 21. 
februarja 2012 ob 15. uri v prostorih CIK-a 
Trebnje.
S subvencijsko kampanjo pričnemo 27. 2. 2012 
in bo trajala do 5. 5. 2012. Vlagatelje bomo va-
bili na izpolnjevanje po ustaljeni poti, in sicer 
pisno po abecednem vrstnem redu vasi. 
PROSIMO VAS, DA SI ZA VABLJENI 
TERMIN VZAMETE ČAS IN SE DR-
ŽITE ROKOV. BREZ TEHTNEGA RA-
ZLOGA VAM TERMINA NE BOMO 
PRESTAVILI OZ. VAM BOMO LAHKO 
ZAGOTOVILI VNOS PO REDNEM 
ROKU.

KGZS, Zavod Novo mesto, Izpostava Trebnje,
Ana Moder, vodja izpostave

Izpostava Trebnje
Temeniška pot 1, 8210 Trebnje
Tel.: (07) 346 06 75, fax: (07) 346 06 73
E-pošta: amezan@siol.net
Splet: www.kmetijskizavod-nm.si

Obvestilo
 
V februarju, med 13. 2. in 20. 2. 2012, na 
Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto 
organiziramo 36-urni tečaj z naslovom Pre-
delava mesa na kmetiji. Tečaj bo organiziran 
tako, da bo vseboval tako teoretični kot tudi 
praktični del ter strokovno ekskurzijo z ogle-
dom kmetij, ki imajo registrirano dopolnilno 
dejavnost na kmetiji – predelavo mesa. Tečaj 
je tudi podprt s potrdilom o izobraževanju, 
ki bo upoštevan pri pridobivanju nacionalne 
poklicne kvalifikacije (NPK) za predelovalca/
predelovalko mesa na tradicionalen način. 
Prijave za tečaj zbira Anja Mežan (tel. št.: 

07 346 06 75, KGZS, Zavod NM, Izpostava 
Trebnje). 

Na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo 
mesto zbiramo tudi prijave za spodaj nave-
dena izobraževanja, ki jih bomo izvajali prav 
tako v januarju, februarju in marcu 2012:
- živinoreja (januar),
- predelava mleka,
- vinogradništvo,
- peka kruha, potic in peciva.

Vsebina usposabljanj, ki obsegajo 30–40 šol-
skih ur, pokriva vsebino katalogov znanj
in spretnosti za pridobitev nacionalnih po-
klicnih kvalifikacij:
-  živinorejec/živinorejka,
-  predelovalec/predelovalka mleka na tra-

dicionalen način,
-  vinogradnik/vinogradnica,
-  izdelovalec/izdelovalka kruha, potic, pe-

civa in testenin na tradicionalen način.

Za vse ostale informacije in prijave se obrnite 
na Matejo Zajc, tel. št.: 07/373 05 80 ali 031 
240 462, KGZS, Zavod Novo mesto.

KGZS, Zavod NM,  
Izpostava Trebnje,

Anja Mežan,  
svetovalka za KDDD

Kogar imaš rad, nikoli ne umre.
Samo daleč, daleč je ...

ZAHVALA
V 67. letu starosti nas je zapustil dragi

Anton Jarm 
iz Šentlovrenca.

Ob boleči in nenadomestljivi izgubi se iskreno zahvaljujemo 
sorodnikom, prijateljem, sosedom, sovaščanom in znancem, ki ste nam 
kakorkoli pomagali, nam bili v trenutkih žalosti v oporo in ste z nami 
čutili. Hvala vsem za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in maše.

Zahvaljujemo se zdravstvenemu osebju ZD Trebnje, še posebej  
dr. Bogomirju Humarju, Darji Vidmar in vsem reševalcem za 

vsestransko pomoč, nesebičnost in prijaznost ob njegovi bolezni. 
Hvala za razumevanje in pomoč sodelavkam CSD Trebnje.

Zahvaljujemo se župnikoma, g. Jožetu in g. Marku, Strunam, pevki, 
organistki, govornikoma in Pogrebni službi Novak, ker ste se potrudili, 

da je bilo zadnje slovo lepo in pristno.  
Iskrena hvala tudi vsem, ki ste nam kakorkoli pomagali in pokojnega 
pospremili na njegovi zadnji poti, pa vas nismo posebej imenovali.  

In ne nazadnje je velika zahvala namenjena vsem vam, ki ste ga cenili, 
ga imeli radi, ga obiskovali in ga boste, tako kot mi,  

ohranili v večnem spominu. 

Njegovi: Majda, Katja, Simon in Lenart.



Zadnja stran

Napovednik prireditev v občini Trebnje v februarju 2012
27. 1. 2012 19.00 Gledališka igra: Policija, d. d. Kulturni dom Trebnje

28. 1. 2012 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje

28. 1. 2012 9.00–18.00 Seminar za mažoretke Trebnje

28. 1. 2012 10.00–17.00 Tečaj aromakozmetike Fitnes center Klepec

29. 1. 2012 Pohod iz Temenice na Čatež Temenica–Čatež

29. 1. 2012 9.00–16.00 Seminar za mažoretke Trebnje

30. 1. 2012 13.00–16.00 Svetovalna točka – zaposlitveni kotiček,
Center vseživljenjskega učenja Knjižnica Pavla Golie Trebnje

31. 1. 2012 10.00 Strokovno predavanje: Davčno knjigovodstvo na kmetiji CIK Trebnje

3. 2. 2012 18.00 Literarno popoldne s knjigama Barice Smole: Tri polovice  
jabolka in Maje Smole Đorđević: Gomazinci Knjižnica Pavla Golie Trebnje

4. 2. 2012 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje

4. 2. 2012 Zimski pohod iz Mirne Peči na Vrhtrebnje Mirna Peč –Vrhtrebnje

4. 2. 2012 9.30–17.00 Seminar za zborovodje predšolskih, otroških in mladinskih  
pevskih zborov CIK Trebnje

4. 2. 2012 19.00 Rokometna tekma: RK Trimo Trebnje: RK Gorenje Športna dvorana OŠ Trebnje

6. 2. 2012 13.00–16.00 Svetovalna točka – zaposlitveni kotiček,
Center vseživljenjskega učenja Knjižnica Pavla Golie Trebnje

6. 2. 2012 17.00 Ura pravljic Knjižnica Pavla Golie Trebnje

7. 2. 2012 17.00 Razstava likovnih del po delavnicah Baragova galerija

8. 2. 2012 10.00–18.00 Dan odprtih vrat Galerija likovnih samorastnikov Trebnje

9. 2. 2012 17.00 5. otroška abonmajska predstava: Snežinka in Rožica Kulturni dom Trebnje

11. 2. 2012 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje

11. 2. 2012 9.00 Valentinov pohod Društva vinogradnikov Trebnje
Začetek pohoda je v Dolenji Dobravi pri Preši. Dolenja Dobrava–Rihpovec

13. 2. 2012 13.00–16.00 Svetovalna točka – zaposlitveni kotiček,
Center vseživljenjskega učenja Knjižnica  Pavla Golie Trebnje

17. 2. 2012 14.00 Obisk kurentov s Ptuja Park Trebnje

17. 2. 2012 po 15.00 Sprevod mask do športne dvorane Park Trebnje–športna dvorana OŠ Trebnje

17. 2. 2012 16.00–18.00 Ples v maskah za mlajše otroke z animacijo Športna dvorana OŠ Trebnje

17. 2. 2012 18.00–20.00 Ples v maskah z DJ-jem Športna dvorana OŠ Trebnje

18. 2. 2012 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje

20. 2. 2012 13.00–16.00 Svetovalna točka – zaposlitveni kotiček,
Center vseživljenjskega učenja Knjižnica Pavla Golie  Trebnje

21. 2. 2012 19.00 Komedija: Udar po moško, Vid Valič in Denis Avdić Kulturni dom Trebnje

23. 2. 2012 18.00 Odprtje razstave: Štirideset vmes Galerija likovnih samorastnikov Trebnje

24. 2. 2012 19.00 Koncert orgličarjev festivala »(Ah), te orglice« Kulturni dom Trebnje

25. 2. 2012 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje

27. 2. 2012 13.00–16.00 Svetovalna točka – zaposlitveni kotiček,
Center vseživljenjskega učenja Knjižnica  Pavla Golie Trebnje

27. 2. 2012 19.00 Predstavitev knjig Jasperja Juula: Kaži otroku pot Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Prireditelji si pridržujejo pravico do sprememb.

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


