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Uredništvo Glasila občanov občine Trebnje, 
Goliev trg 4, 8210 Trebnje
Ustanovitelj in izdajatelj: Občina Trebnje, Goli-
ev trg 5, 8210 Trebnje
Odgovorna urednica: Mojca Smolič
Uredniški svet: Mitja Hren, Vanja Jakopin, Ma-
teja Grebenc Kepa, Darinka Krevs, Petra Pust 
Smolič, Milan Žnidaršič, Franc Brane Praznik, 
Mojca Smolič, Vida Hočevar, Andreja Perc
Lektorica: Silva Kastelic
Grafična podoba: Simona Pate Popelar
Tisk in prelom: Tiskarna Januš d.o.o, Ljubljana
Naklada: 4.850 izvodov, ki se razdelijo brez-
plačno vsem gospodinjstvom in podjetjem v 
občini Trebnje. 
Uredništvo si pridržuje pravico do objave, 
neobjave, delne objave ali krajšanja nena-
ročenih prispevkov v skladu s prostorskimi 
možnostmi in uredniško politiko. Prosimo, 
da posamezni prispevki ne obsegajo več kot 
1000 znakov s presledki in fotografijo v for-
matu JPG ali podobno. Fotografij neprimerne 
kakovosti za tisk ne bomo objavili, prav tako 
ne bomo objavili fotografij, pripetih v progra-
mu Word zaradi slabe resolucije. Prispevki 
političnih strank in neodvisnih list ne smejo 
presegati 750 znakov s presledki. Prispevkov, 
ki ne bodo podpisani s polnimi imeni avtor-
jev, ne bomo objavili. Prosimo, da ob prispev-
ku vedno navedete tudi avtorja fotografije. 
Uredništvo si pridržuje pravico, da neprimer-
ne in žaljive vsebine ne objavi. 
V Glasilu občanov se brezplačno objavi osmr-
tnica ali zahvala ob smrti pokojnih občank ali 
občanov občine Trebnje v obsegu 800 znakov 
s presledki. Spominskih objav ob obletnicah 
smrti se ne objavlja. Poslanih slik za objavo 
ne vračamo. 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 
objavo oglasa zavrne. Naročnik oglasa je dol-
žan spoštovati avtorske pravice glede upora-
be fotografij in besedila v oglasnih sporočilih. 
Oglasi niso lektorirani. 

Prispevke lahko pošljete po elektronski pošti na 
naslov: glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com ali 
jih v elektronski obliki (CD, DVD, USB) oddate v 
poštni nabiralnik uredništva na naslovu: Glasilo 
občanov, Goliev trg 4, 8210 Trebnje (prvi vhod 
desno za občinsko stavbo). 
Gesla križank pošiljajte izključno na dopisni-
cah in elektronski naslov.

Rok za oddajo prispevkov za naslednjo števil-
ko je ponedeljek, 4. 11. 2019, predviden izid 
je v sredo, 13. 11. 2019.
Prispevki, ki jih bomo v uredništvo prejeli po 
tem datumu, bodo uvrščeni v naslednjo števil-
ko, če bodo še aktualni.

Spoštovane občanke 
in občani,
počasi se pomikamo proti zimi in ta čas nas po 
svoje opozarja na našo minljivost. Smo že sredi 
oktobra in bliža se 1. november, ko se spominjamo 
bližnjih in njihove prehojene življenjske poti – s 
hvaležnostjo za lepe trenutke, ki smo jih preživeli 
skupaj, in z upanjem, da se nekoč snidemo med 
zvezdami. Pred nedavnim se je v 84. letu starosti 
poslovil Ciril Metod Pungartnik, župan, LDS-ov 
poslanec v Državnem zboru, gospodarstvenik in 
učitelj. Na vseh področjih je pustil močan pečat. 
Kot župan se je izkazal na področju gradnje 
cest in vodovoda, saj je želel, da ima dostop do 
dobrih cest in vode vsako gospodinjstvo. Kot 
poslanec se je uprl svojim LDS-vim kolegom, ki so 
želeli avtocesto v dolini Temenice. Zahvaljujemo 
se mu za vse, ohranili ga bomo v lepem spominu 
in naj počiva v miru.
Vrtec v Šentlovrencu te dni dobiva svojo končno 
podobo, vendar ga za enkrat še ne bomo mogli 
predati namenu. Še vedno namreč čakamo na 
izdajo gradbenega dovoljenja za izvedbo proti-
poplavnih ukrepov, zatika pa se na Agenciji RS 
za okolje. Na cestnem področju so v teku šte-
vilne preplastitve in tudi rekonstrukcije cest. Te 
dni začenjamo z izvedbo gradnje krožišča pri 
bodočem Lidlu. V industrijski coni je vse prip-
ravljeno za razpis in izbor izvajalca za gradnjo 
komunalne infrastrukture, sofinanciranje pa 
smo pridobili iz evropskih sredstev. Dokonču-
jemo tudi načrtovanje projekta modernizacije 
in dograditve kanalizacije Trebnje, za katerega 
smo vložili projektno dokumentacijo in vlogo za 

gradbeno dovoljenje. Vrednost tega projekta je 
približno 4 milijone €, obetamo pa si 50 % sofi-
nanciranje iz evropskih sredstev. 
Lastnih sredstev imajo občine na voljo vse 
manj. Občina Trebnje je na primer leta 2007 za 
subvencije staršem za vrtce namenila 0,5 mili-
jona €, danes pa je ta številka narastla že na 3 
milijone €, kar predstavlja kar 25 % celotnega 
proračuna občine. K temu je potrebno prišteti 
še izdatke na področju šolstva, sociale in drugih 
zakonsko opredeljenih nalog. Čeprav je lastnih 
sredstev vse manj, pa so ta pogoj za sodelova-
nje na razpisih za evropska sredstva. Trudim se 
svetnikom v občinskem svetu predlagati rešit-
ve, vendar sem največkrat zavrnjen. Vse manj 
je altruistov, ki so za skupnost in ljudi okoli sebe 
pripravljeni kaj postoriti ali prispevati. Večina je 
egoistov, ki jih svet okoli njih ne zanima in vse 
gledajo preko svoje denarnice in zadovoljujejo 
samo svoje potrebe in zahtevajo pravice samo 
zase. Napredek smo dosegli, ker smo bili pove-
zani. V bodoče pa se nam vsem slabo piše, če 
ne bo med nami povezanosti in solidarnosti.
Če bomo morali o prihodnosti odločati brez 
vas, ker ste preveč zaposleni z lastnimi skrbmi 
in problemi, boste vi in vaši potomci čutili po-
sledice. Pa naj gre za naš planet, Evropsko uni-
jo, Slovenijo ali Občino Trebnje. Da se več kot 
60 % volivcev ni udeležilo evropskih volitev, za 
kar je bilo potrebnih zgolj nekaj minut, je za-
skrbljujoče. Prosim vas, da skupaj oblikujemo 
našo prihodnost v zadovoljstvo skupnosti in 
posameznikov.

Vse dobro vam želim. 
Alojzij Kastelic, župan

občinske novice

Na podlagi 19. člena Zakona o množičnem vrednotenju 
nepremičnin (Uradni list RS, št. 77/17 in 33/19) Občina 
Trebnje objavlja

Javno naznanilo
o javni razgrnitvi predloga modelov vred-

notenja nepremičnin
Občane občine Trebnje in druge lastnike ne-
premičnin na območju občine obveščamo, da 
bo od vključno 1. 10. 2019 do vključno 30. 10. 
2019 v prostorih Občine Trebnje, Goliev trg 5, 
8210 Trebnje v času uradnih ur potekala javna 
razgrnitev predloga modelov vrednotenja ne-
premičnin, ki ga je pripravila Geodetska upra-
va Republike Slovenije.
Predlog modelov vrednotenja bo s 1. 10. 2019 
dostopen tudi na Portalu množičnega vredno-
tenja nepremičnin (Portal MVN) na naslovu 
www.mvn.e-prostor.gov.si, kjer bodo objavlje-
ne poskusno izračunane vrednosti, izračunane 
na osnovi objavljenega predloga modelov in 
podatkov nepremičnin v registru nepremičnin 
na dan 27. 6. 2019.
Vsi zainteresirani lahko podajo mnenja in pri-
pombe k predlogu modelov od 1. 10. 2019 do 
15. 11. 2019, in sicer:

• pripombe, ki se nanašajo na zarise vre-
dnostnih con in višine vrednostnih ravni 
nepremičnin na območju naše občine, 
pošljite na obrazcu JR.MV-1 na naslov: 
Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Treb-
nje, ali skeniranega na elektronski naslov 
obcina.trebnje@trebnje.si ali pa izpolnje-
nega oddate v sprejemni pisarni Občine;

• vse ostale pripombe na modele vredno-
tenja pa pošljite na obrazcu JR.MV-2 po 
pošti na naslov: Geodetska uprava Re-
publike Slovenije – vrednotenje, p.p. 35, 
1001 Ljubljana ali skeniranega na elek-
tronski naslov vrednotenje@gov.si.

Občina se bo do pripomb javnosti, ki se na-
našajo na predlog modelov vrednotenja za 
vrednostne cone in vrednostne ravni, oprede-
lila ter jih posredovala Geodetski upravi Repu-
blike Slovenije.
Geodetska uprava Republike Slovenije bo do 
vseh prejetih pripomb zavzela stališče ter ga 
posredovala Občini. Občina bo prejeta stališča 
objavila na spletni strani Občine Trebnje.

 Alojzij Kastelic
 župan
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Poročilo z 8. redne seje 
Občinskega sveta  
Občine Trebnje
Župan je sklical 8. redno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje, ki 
je potekala v sredo, 4. septembra 2019, od 16. do 17.30 v veliki 
sejni sobi Občine Trebnje.
Na seji je bilo prisotnih 18 članic in članov Občinskega sveta Obči-
ne Trebnje, na dnevni red pa je bilo umeščenih 16 točk. 
Uvodoma je Občinski svet Občine Trebnje potrdil zapisnik 7. re-
dne seje z dne 19. 6. 2019 in zapisnik 1. izredne seje z dne 31. 7. 
2019 ter sprejel ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu 
Občinskega sveta Občine Trebnje, predstavniku romske skupnos-
ti, g. Matiji Hočevarju, zaradi smrti v začetku meseca avgusta. 
V nadaljevanju je Občinski svet Občine Trebnje za predstavnika 
Občine Trebnje v Svet zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto ime-
noval Andreja Zupančiča iz Trebnjega ter za predstavnika Občine 
Trebnje v Skupščino javnega podjetja Komunala Trebnje d.o.o. 
mag. Janeza Zakrajška iz Trebnjega. Seznanil se je tudi s poročili o 
volilni kampanji za lokalne volitve 2018.
Občinski svet Občine Trebnje je v drugi obravnavi sprejel Odlok 
o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin Dolenjske, po skraj-
šanem postopku sprejel Odlok o prenehanju veljavnosti Odlo-
ka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski 
razvojni center občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje« ter 
sprejel Izjavo o izstopu Občine Trebnje iz skupne občinske uprave 
Mirnska in Temeniška dolina.

Občinski svet je v nadaljevanju potrdil delovanje dveh začasnih 
oddelkov vrtca Sončnica, ki delujeta v prostorih Osnovne šole Ve-
liki Gaber, in sicer od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020 ter zagotovitev 
dodatnih sredstev v višini 37.000 EUR za sofinanciranje športnih 
društev, ki delujejo v javnem interesu, sprejel Sklep o prerazpo-
reditvi pravic porabe ter o uskladitvi projektov iz načrta razvojnih 
programov. 
Na podlagi sklepa Občinskega sveta, sprejetega na 7. redni seji, 
s katerim se športnima kluboma, ki delujeta v javnem intere-
su – Rokometnemu klubu Trimo Trebnje in Nogometnemu klu-
bu Trebnje, pa je Občinski svet dodelil dodatna sredstva v viši-
ni 37.000 EUR tako, da Rokometni klub Trimo Trebnje prejme 
23.288 EUR, Nogometni klub Trebnje pa 13.712 EUR.
Občinski svet se je na podlagi prvega odstavka 63. člena Zakona 
o javnih financah seznanil s Poročilom o izvrševanju proračuna 
Občine Trebnje v prvem polletju leta 2019 ter potrdil novelaci-
jo Dokumenta identifikacije investicijskega projekta z dne 28. 8. 
2019: Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo 
izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalni skupnos-
ti; sklop 2: sofinanciranje investicij za pridobitev ustreznih pro-
storskih kapacitet za izvajanje dejavnosti. Temu ustrezno sta bila 
usklajena tudi načrta razvojnih programov. 
Vse informacije glede sklica in vsebine sej Občinskega sve-
ta Občine Trebnje so na voljo na spletni strani Občine Trebnje 
(http://www.trebnje.si/), kjer si lahko ogledate posnetke sej in 
preberete gradiva in zapisnike preteklih sej. 

Andreja Perc 
Oddelek za splošne zadeve 

OU Občine Trebnje

V Dečjo vas po prenovljeni cesti
Izvajalec CGP d. d. iz Novega mesta je konec septembra izvedel 
preplastitev ceste Dolenje Ponikve – Dečja vas v dolžini cca. 500 
metrov. Ureditev je potekala na najbolj poškodovanem odseku, 
to je skozi gozd do zaselka Površnica. Na najbolj kritičnih mes-
tih so bile izvedene globinske sanacije vozišča, po celotni širini 
vozišča je bila nato izvedena še preplastitev. Urejeno je tudi od-
vodnjavanje, saj so bile poleg preplastitve obstoječih izvedene 
tudi nove mulde, ki bodo preprečevale poškodovanje bankin. 
Ureditve ceste so se poleg vaščanov Dečje vasi razveselili tudi 
prebivalci širšega območja Šmavra, ki ga ta zelo prometna cesta 
tudi povezuje.

OU, oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo
mag. Janko Zakrajšek

Ureditev območja CIK-a Forma 
Viva −1. faza
Občina izvaja skupaj s Krajevno skupnostjo Trebnje projekt ure-
ditve območja CIK-a Forma Viva − 1. faza. V okviru projekta bo 
zgrajena prireditvena ploščad s pokritim prireditvenim odrom. 
Prostor bo namenjen razstavi večjih kipov in skulptur, služil pa 
bo tudi organizaciji in izvedbi vseh krajevnih prireditev. Priredit-
vena ploščad bo v celoti izvedena z betonskimi tlakovci z izjemo 
zelenega pasu in nekaj travnatih površin, konstrukcija pokritega 
prireditvenega prostora pa bo narejena iz armiranega betona. 
Investicija bo predvidoma zaključena v mesecu novembru 2019. 

OU, Oddelek za okolje, prostor in
infrastrukturo Matija Bitenc
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Gozdna cesta  
na Veliki Loki –  
ne samo za spravilo 
lesa, ampak tudi  
za rekreacijo
Občina Trebnje in Krajevna skupnost Veli-
ka Loka sta 26. 9. 2019 uradno odprli dve 
novozgrajeni gozdni cesti. Sedaj novi sku-
paj z obstoječo gozdno cesto tvorijo skle-
njen krog v dolžini približno 5 km, ki nudi 
lastnikom gozdov možnost lažjega spravila 
lesa, vsem prebivalcem in obiskovalcem 
pa priložnost za prijetno rekreacijo. 
Že v prvi polovici leta 2017 je Občina 
Trebnje skupaj s KS Velika Loka pristopila 
k pripravi projekta izgradnje gozdnih cest 
Velika Loka–Mlačna in Pluska–Mlačne z 
odsekom 54. Postopek pridobivanja sogla-
sij lastnikov zemljišč je bil dolgotrajen in 
ne vedno enostaven, vendar jim je konec 
koncev vseeno uspelo pridobiti soglasja za 
skupno več kot 35 parcel. Vrednost inve-
sticije je znašala 127.853,71 EUR, za izved-
bo le-te pa je Občina na javnem razpisu 
za izgradnjo gozdne infrastrukture, ki ga 
vsako leto objavljala Ministrstvo za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehrano, uspešno 
pridobila nepovratna sredstva v višini 50 
% vrednosti investicije. 
Ali je gozdna cesta resnično dobra prilož-
nost za rekreacijo, so danes preizkusili tudi 
obiskovalci otvoritve, ki se je pričela pred 
Gasilnim domom Velika Loka. Uvodoma so 
obiskovalce in visoke goste, med katerimi 
so bili tudi državni sekretar Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Da-

mjan Stanonik, generalni direktor Agen-
cije za kmetijske trge in razvoj podeželja 
mag. Miran Mihelič, njegov namestnik 
mag. Ervin Kosi in mnogi drugi, sprejele in 
razvedrile Trebanjske mažorete, v nadalje-
vanju pa so jih na pot pripravile predstav-
nice Centra za krepitev zdravja s predstavi-
tvijo nordijske hoje. Dogodek je povezoval 
sam predsednik Krajevne skupnosti Velika 
Loka Sašo Barle.
Župan Občine Trebnje Alojzij Kastelic je 
ob uvodnem pozdravu poudaril, da Obči-
na projekta ne bi mogla uspešno izvesti 
brez prizadevanj in vztrajnosti predstav-
nikov krajevne skupnosti, med njimi še 
posebej Tomaža Končine in Darka Kralja 
ter predstavnikov Zavoda za gozdove Slo-
venije, še posebej Dušana Pirca in Miloša 
Kecmana. Tudi pri občinskih projektih je 
namreč izredno pomembna tako pobuda 
kot tudi sodelovanje krajevnih skupnosti.
Državni sekretar Damjan Stanonik je pri-
mer sodelovanja med Občino Trebnje, 
Krajevno skupnostjo Velika Loka in lastniki 
zemljišč ter samo uradno odprtje gozdne 
ceste prepoznal kot dober in uspešen pri-
mer sodelovanja, ki tudi preostalim obči-
nam kaže pravo pot do uspeha. Zaveda se 
namreč ovir, ki lahko nastanejo pri prido-
bivanju soglasij, vendar so le-ta neobho-
dna za uresničitev cilja odpiranja gozdov 
za ljudi – tako za gospodarjenje z gozdovi, 
za dostop pri sanaciji ujm, požarno varnost 
gozdov kot tudi za rekreacijo in uživanje v 
lepotah, ki jih gozd nudi. 
Tudi generalni direktor Agencije za kme-
tijske trge in razvoj podeželja mag. Miran 
Mihelič se je pridružil čestitkam ob otvori-
tvi in hkrati vse lastnike gozdov in občine 
ter druge upravičence povabil k prijavi na 
javni razpis za operacijo ureditev gozdne 

infrastrukture iz PRP. Čeprav je letošnji 
razpis že zaključen, objavo novega načrtu-
jejo že v začetku prihodnjega leta. 
Poleg drugih udeležencev so se otvoritve 
in pohoda udeležili tudi učenci 9. razreda 
Osnovne šole Veliki Gaber z ravnateljem 
Gregorjem Udovčem ter članice in čla-
ni Društva upokojencev Trebnje, ki so na 
gozdni poti poskrbeli za pravo medgene-
racijsko noto. 

Mateja Zupančič
Občina Trebnje

Brezplačno pravno 
svetovanje za 
občane 
V občini Trebnje bo tudi letos na voljo 
možnost brezplačnega svetovanja v obliki 
prvega pravnega nasveta. Gre za projekt, 
ki ga sofinancira Občina Trebnje, svetova-
nja pa izvaja Pravno-informacijski center 
nevladnih organizacij – PIC, pravni center 
za varstvo človekovih pravic in okolja.
Svetovanje bo potekalo dvakrat, in sicer 
v mesecu oktobru in decembru ter bo 
brezplačno za vse občane. Svetovanje 
glede določenega pravnega problema 
bo načeloma trajalo do pol ure in bo ob-
segalo svetovalni razgovor in podajanje 
osnovnih informacij o pravnem položa-
ju (kakšna pravna sredstva ima občan na 
voljo, kako potekajo določeni postopki, 
možnosti izvensodnega reševanja sporov 
in pridobivanja brezplačne pravne pomo-
či ...). Projekt je zastavljen kot prvi prav-
ni nasvet občanom s področij pravdnih in 
nepravdnih postopkov, družinskega prava, 
dedovanja, upravnih zadev, stvarnega pra-
va, stanovanjske problematike, delovnega 
prava, pravic iz invalidskega in pokojnin-
skega zavarovanja, socialnih pravic, obli-
gacijskega prava.
Termina za svetovanje sta: 
• ponedeljek, 28. 10. 2019, od 12.00 do 

16.00, 
• ponedeljek, 2. 12. 2019, od 12.00 do 

16.00.
 
Svetovanje bo potekalo v pisarni Glasila 
občanov, Goliev trg 4 (stavba za Občino 
Trebnje).
Na svetovanje se je potrebno predhodno 
naročiti pri izvajalcu bodisi po elektronski 
pošti ali telefonu:
• 01/521-18-88 
• 051/681-181
• pic@pic.si

občinske novice
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Spoznajte
svojega
notarja 
 
Evropskemu tednu civilnega prava se le-
tos ponovno pridružujejo tudi slovenski 
notarji, ki vabijo vse uporabnike notar-
skih storitev, da se 25. oktobra od 9. do 
14. ure oglasijo na pogovor in svetova-
nje. 
 
Notarke in notarji bodo v svojih notar-
skih pisarnah obiskovalcem na voljo za 
predstavitev in pogovor o svojem delu in 
koristih, ki jih na vseh področjih pravne 

Simbioza – 
računalniško 
opismenjevanje za 
starejše na OŠ Trebnje
Vabimo vas na Simbiozo − računalniško 
opismenjevanje za starejše na OŠ Trebnje, 
ki bo letos potekalo malo drugače. Sreče-
vali se bomo enkrat mesečno, in sicer vsa-
ko tretjo sredo v mesecu novembru, de-
cembru, januarju, februarju in marcu od 
13.00 do 15.00. ure. Skupaj s prostovoljci 
bomo izvedli računalniške delavnice, ki se 
bodo prilagale znanju in željam posame-
znega udeleženca.
Zelo se veselimo prvega ali vnovičnega 
druženja z vami.
Prosimo, da se na dogodek prijavite na tel. 
(07) 34 81 885 zaradi lažje organizacije do-
godka.
Število mest je omejeno.

Sabina Zajec

varnosti prinašajo svojim strankam. Gle-
de na to, da je letos stopil v veljavo nov 
Družinski zakonik, vam bodo notarji lah-
ko osebno podali odgovore tudi na vaša 
vprašanja, ki se nanašajo na vrsto novosti 
na področju urejanja premoženjskoprav-
nih razmerij med zakonci, zunajzakon-
skimi partnerji in partnerji sklenjene in 
nesklenjene partnerske zveze. Z notarji se 
boste lahko tako pogovorili o obliki pred-
poročnih pogodb, o sklepanju sporazu-
mov o delitvi skupnega premoženja in o 
možnostih sklenitve sporazumne razveze 
zakonske zveze, če zakonca ali partnerja 
nimata skupnih otrok, o sklepanju spora-
zuma o preživnini za zakonca ali partnerja 
in polnoletnega otroka in o drugih novo-
stih Družinskega zakonika. 
 
Vabljeni v eno izmed 92 notarskih pisarn 
v Sloveniji. 

Notarska zbornica Slovenije

Naših 20 let
Dom starejših občanov Trebnje je praznoval 20. obletnico delova-
nja. V ta namen smo 26. oktobra organizirali družaben dogodek, 
ki je bil namenjen druženju stanovalcev, zaposlenih, svojcev in 
gostov iz ožje in širše okolice. Na uradni prireditvi so program po-
pestrili tudi nastopajoči: pevski zbor ODMEV SONCU Varstvo de-
lovnega centra Novo mesto – enota Trebnje, otroci iz vrtca Mavri-
ca – skupina Škorenjčki, stanovalci Doma, prisluhnili pa smo tudi 
besedi zdajšnje direktorice Mateje Ribič, prve direktorice Majde 
Ivanov in župana občine Trebnje Alojzija Kastelica. 
Svoja vrata je dom za stanovalce uradno odprl 1. septembra 
1999. Prvi dan je bil sprejet stanovalec Ivan Smuk, naslednji dan 
pa mu je sledila stanovalka Sonja Špehar. Oba sta na naše veliko 
veselje še vedno z nami. Z nami pa je danes tudi še šest od vseh 
prvih zaposlenih, ki so postavile temelje za nadaljnje delo. 
Danes je Dom starejših občanov Trebnje institucija, namenjena 
skrbi za starega človeka, ki s toplino, z dobrimi medsebojnimi od-
nosi, s sodelovanjem in profesionalno izvedenimi storitvami us-
pešno premaguje mit »velike institucije« in soustvarja skupnost 
velike družine, katere člani smo stanovalci, zaposleni, svojci in 

zunanji sodelavci. Skupaj skrbimo za 217 stanovalcev, 120 upo-
rabnikov storitve Pomoč družini na domu ter za 26 uporabnikov 
oskrbovanih stanovanj. 
Ob dobri hrani, pijači in zvokih glasbene skupine Aleša Smoliča se 
je druženje ob praznovanju zavleklo v popoldan. 

M. Mateja Vidmar

občinske novice
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Gorazd Koračin, magister prava, je na Oddelku za splošne zade-
ve Občinske uprave Občine Trebnje zaposlen kot višji svetovalec. 
Njegovo delovno področje obsega pripravo gradiv za obravnavo 
na sejah občinskega sveta in izvajanje strokovnih nalog za občin-
ski svet, pripravo in pravni pregled splošnih in posamičnih prav-
nih aktov občine, sodelovanje z zunanjimi institucijami v uprav-
nih in drugih postopkih, pripravo vsebin za zastopanje občine v 
sodnih in upravnih postopkih, vodenje najzahtevnejših upravnih 
postopkov na prvi in drugi stopnji, sodelovanje v postopkih jav-
nega naročanja, vodenje postopkov in pripravo aktov s področja 
delovnopravne zakonodaje ter nudenje strokovne pomoči funk-
cionarjem občine in direktorju občinske uprave. Glede na naravo 
dela veliko sodeluje tudi s sodelavci iz drugih oddelkov Občinske 
uprave Občine Trebnje. Svoje delo se trudi opravljati strokovno 
in natančno, kar pričakuje tudi od ostalih. Rad deli svoje znanje 
in pomaga sodelavcem, prav tako je hvaležen za vsako pomoč in 
znanje, ki ju pridobi od njih.
Elektronski naslov: pravna.sluzba@trebnje.si 
Telefonska številka: 07 34 81 114

Vanda Zadnik, univ. dipl. prav., je zaposlena na Občini Trebnje 
in pokriva področje premoženjsko pravnih zadev. V ta okvir sodi 
priprava Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem, ki v na-
daljevanju pomeni izvedbo pravnih poslov nakupov in prodaj 
nepremičnega premoženja. Dnevno se tako srečuje s pripravo 
različnih pogodb (kupnih, menjalnih, uskladitvenih, služnostnih, 
najemnih ...) in izvedbo le-teh. Sodeluje tudi z drugimi organi: 
FURS Novo mesto, Upravna enota Trebnje, zlasti pa z notarsko 
pisarno v Trebnjem in zemljiško knjigo. V sklopu teh nalog prip-
ravlja tudi gradiva za seje OS in vodi različne evidence. Obsežno 
področje so tudi geodetski postopki. Občina Trebnje že od leta 
2014 načrtno odmerja občinske ceste, kajti javne ceste še vedno 
potekajo tudi po privatnih zemljiščih. Z odmerami cest se pove-
čuje število zahtevkov privatnih lastnikov za ureditev zemljiškok-
njižnega stanja teh zemljišč. Dnevno se tako srečuje s strankami, 
ki podajajo vloge za ureditev tega stanja. Dostikrat različne zah-
teve lastnikov predstavljajo izziv, kako določeno izvedbo spraviti v 
ustrezen pravni okvir. Pokriva tudi področje stanovanjskih zadev 
ter določenih sodnih postopkov, rešuje pa tudi pritožbe v uprav-
nih postopkih na II. stopnji z različnih področij posameznih oddel-
kov. Ima tudi veliko izkušenj na področju mentorstva, saj s pravim 
pristopom pomaga novim kadrom na poti do pridobivanja znanja 
za samostojno delo. Njeno delo je pestro, zanimivo in ga opravlja 
z veseljem in predanostjo.
Elektronski naslov: vanda.zadnik@trebnje.si
Tel. 07 348 11 44

Oddelek za splošne zadeve 
Občinske uprave Občine 
Trebnje, 2. nadstropje

CIK Trebnje - 60 let 
Center za izobraževanje in kulturo Trebnje 
(CIK Trebnje) je javni zavod, ki ta mesec pra-
znuje šestdeset let organiziranega delovanja 
na področju izobraževanja odraslih v lokal-
nem okolju. Zavod je leta 1959 ustanovila 
Občina Trebnje, sprva kot Ljudsko univerzo, 
ki se je leta 1965 preimenovala v Delavsko 
univerzo, ta pa leta 1977 v Center za izobra-
ževanje in kulturo Trebnje. V sklopu CIK-a je 
28 let delovala Knjižnica Pavla Golie Trebnje, 
8 let pa tudi Glasbena šola Trebnje. Še vedno 
(že 25 let) pa CIK upravlja z Galerijo likovnih 
samorastnikov Trebnje. Tako danes v sklopu 
zavoda izvajajo dve osnovni dejavnosti: izo-
braževanje odraslih in muzejsko dejavnost.
Prizadevajo si, da bi bilo učenje dostopno 
in vedno na voljo vsem odraslim prebival-
cem lokalnega okolja in širše, vsem ciljnim 
skupinam v vseh življenjskih obdobjih. Skozi 

desetletja delovanja so izoblikovali široko 
izobraževalno ponudbo štirih programskih 
sklopov, ki se med seboj prepletajo: 
- formalno izobraževanje in usposabljanje, 
kamor sodijo osnovna šola za odrasle, raz-
lični srednješolski izobraževalni programi in 
usposabljanja za različne poklice in special-
ne poklicne spretnosti; 
- splošno in vseživljenjsko učenje, kamor 
sodijo različni jezikovni in računalniški teča-
ji, izobraževanja za prosti čas, osebno rast, 
varovanje zdravja, programi za zaključene 
skupine (npr. UTŽO), posebne skupine (pri-
seljenci, Romi, zaporniki …); 
- dejavnosti v podporo odraslim pri učenju, 
kamor sodi dejavnost svetovanja in pomoči 
pri učenju;
- projektno in razvojno delo, ki je usmerje-
no v razvoj novosti in izboljšav na področju 
vseživljenjskega učenja in izobraževanja od-
raslih in posebnih skupin.

PATRICIJA PAVLIČ,
vodilno ime Centra za 
izobraževanje in kulturo

Otroštvo je preživela v Kostanjevici na Krki, 
kjer je obiskovala tudi osnovno šolo. Živela 
in rastla je z umetnostjo, saj je šest let živela 
v neposredni bližini današnje Galerije Boži-
darja Jakca. Bila je srečen in radoveden ot-
rok. Raziskovala je »grad«, kot so mu takrat 
rekli, in vedoželjno klepetala z umetniki in 
obiskovalci, ki so prihajali tja. Zato je prepri-
čana, da to, kar danes dela, ni naključje. Lju-
bezen do umetnosti ji je prišla v kri in je del 
nje. 
Srednjo šolo je zaključila v Novem mestu, 
študij nadaljevala v Ljubljani na Ekonom-
ski fakulteti. Zaključila prvo stopnjo in nato 
še univerzitetno na Fakulteti za družbene 
vede, smer sociologijo, ob izbranem peda-

občinski delavci
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pri posameznikih in podjetjih še obstaja? 
Če pogledam na splošno, vsi skrbimo za 
lastno vseživljenjsko usodo, saj je učenje ve-
liko več kot le sedenje v šoli in prebiranje uč-
benikov. Pomembno je, kakšno znanje in na 
kakšen način si dovolimo, da ga dobivamo. 
Kakovostno znanje je tek na dolge proge, 
katerega učinki so včasih dosegljivi šele čez 
leta, vendar gre za kapital, ki ga osebi nihče 
ne more vzeti.
Ne moremo se primerjati z večjimi sloven-
skim centri, kljub temu pa smo zadovoljni, 
da se letno naših programov udeleži med 
3.000 in 4.000 udeležencev, v preteklem šol-
skem letu jih je bilo 4.700. Številka pa vsako 
letno narašča, prav zaradi naše prilagodlji-
vosti in aktualnosti ponudbe.
Kaj pa Galerija likovnih samorastnikov? Ta 
je že davno prestopila meje v svetu likovne 
kulture.
Galerija je pomemben del našega zavoda in 
ponosna sem, da jo vodimo. Tako kot večino 
dejavnosti v trebanjski občini tudi to pesti 
prostorska stiska, kar je dobro. Pomeni, da 
se razvija, širi in plemeniti okolje oz. ustvarja 
priložnosti za razvoj okolja. Pred dvema le-
toma smo slavili 50. tabor likovnih samora-
stnikov, že čez dve leti pa bomo obeleževali 
50. letnico galerije. Vesela sem, da galerijo 
in njeno zbirko poznajo v tujini, jo cenijo in 
smo iskan partner pri različnih projektih. 
Kje še vidite razvoj samega centra?
Trebnje in Temeniška dolina se razvijata in 
širita. S tem se rojevajo nove potrebe in 
prepričana sem, da jih bomo tudi na CIK-u 
tako kot doslej pravočasno prepoznali in s 
svojo dejavnostjo pravilno nagovorili. Kot 
družba se staramo, vse več starejših je zapo-
slenih in razlike med generacijami se večajo. 
Priča smo priseljevanju, tudi tujcev, sobiva-
nju različnih kultur, razvijajo se novi poklici, 
Slovence pesti nizka pismenost, vstopili smo 
v četrto tehnološko revolucijo, ki spreminja 
naše življenje in navade. Vse to vpliva na 
kakovost našega življenja in ena od rešitev 
je vseživljenjsko učenje v vsej svoji širini in 
intenzivnosti ob podpori sodobnih metod in 
digitalnih pripomočkov.
Kako na vas gleda družina?
Imam dijaka in študentko ter razumevajo-
čega moža, stare starše, ki so mi v izjemno 
podporo in pomoč. Tudi kot družina smo 
zelo aktivni, vsak na svojem področju, zato 
mojo delovno vnemo razumejo in podpira-
jo. So pa zato ure in dnevi, ki jih preživimo 
skupaj, toliko bolj dragoceni.
Kakšne so bile vaše osebne poklicne in ka-
rierne želje v otroštvu?
Raznolike, skupno pa jim je bilo, da sem že-
lela ustvarjati in z lastnim delom in razmi-
šljanjem spreminjati stvari na bolje. Seveda 
pa je umetnost moja zvesta spremljevalka 

vse od zibelke in področje, ki mi daje ener-
gijo. 
Kako se počutite v naši občini? Kaj vas 
moti?
Trebnje je čudovita, dinamična, aktivna in 
razvijajoča se občina. Čuti se energija in že-
lja po napredku. Ljudje so bistri in delavni, 
kar me najbolj navdušuje. Poznam območja, 
v katerih preveč in zgolj le govorijo, kako bi 
bilo, akcije pa je bolj malo. Seveda je pot-
rebno marsikatero zadevo najprej domisliti 
in se pogovoriti o njej, ampak osebno sem 
pristaš akcije in ne besedičenja. Zato me na 
splošno moti, če se o spremembah samo 
govori, če ni jasne vizije in ni poguma do-
govoriti cilje.
Kaj bi v svojem življenju spremenili in za-
kaj?
Spoznala sem toliko čudovitih ljudi, da si le-
pšega življenja ne morem zamišljati. Zado-
voljna sem, da sem vse dosežke ustvarila s 
svojim delom, razumom in z izjemnimi so-
delavci, zaradi česar ponoči mirno spim ter 
veseli me, da me obdajajo najdražji, s kate-
rimi se imamo zelo radi. To je vse, kar človek 
potrebuje.
Sporočilo občanom, bralcem?
Temeniška dolina je čudovita dolina, polna 
naravnih in kulturnih priložnosti, z nepre-
cenljivo tradicijo in dediščino na vseh pod-
ročjih, v njej živijo bistri in delovni ljudje. 
Želim, da bi to cenili in se tega zavedali 
vsi. Tujina je mikavna in prav je, da jo po-
izkusimo. Pomembno pa je, da se vračamo 
domov in s svojimi talenti in znanjem boga-
timo in razvijamo domačo okolico. Zato si 
želim, da bi se tega zavedali zlasti mladi, da 
bi cenili danosti domačega okolja in prepoz-
nali priložnosti, ki jim jih nudi Trebnje, da bi 
se vračali in nadgrajevali uspešne zgodbe in 
ustvarjali nove skupaj z izkušnjami starejših.

Mojca Smolič

goško-andragoškem modulu. V sklopu tega 
je bila dve leti tudi prostovoljka – tutorka 
študentom prvega letnika.
Kaj vas je pripeljalo v Trebnje?
V sklopu študija sem izvedela, da v Slove-
niji obstajajo trije inovativni centri za iz-
obraževanje odraslih, ki uvajajo sodobno 
obliko študija, to je študij na daljavo, in si-
cer v Novi Gorici, na Ptuju in v Trebnjem. 
Še absolventka sem preprosto poklicala 
takratno direktorico Darinko Tomplak, ki 
me je sprejela na razgovor. Od leta 1996 
tako delam v Trebnjem na CIK-u.
Ste v nenehnem raziskovanju po še več in 
boljšem. Kaj vas žene?
Vedno sem bila radovedna in kreativna, 
predvsem pa prepričana, da živimo zato, da 
ustvarjamo. Zato nisem nikoli zadovoljna z 
obstoječim stanjem ali odgovori, da neka 
reč morda nima rešitve, ampak vedno iš-
čem možnosti za kaj novega, izboljšavo ali 
celo razvoj česa novega.
Koliko let ste že »Cikovka« in koliko let od 
tega direktor Centra?
Na CIK-u delam od leta 1996 kot organiza-
torka izobraževanja odraslih, direktorica pa 
sem od leta 2005.
Kaj vse zajema vaš Center – CIK?
Izobraževalno ponudbo izvajamo na sedežu 
zavoda in na drugih lokacijah ter v sodelo-
vanju s številnimi partnerji doma in po sve-
tu. V sklopu muzejske dejavnosti skrbimo 
za zbirko Galerije likovnih samorastnikov 
Trebnje, v kateri je blizu 1200 likovnih del, 
vsako leto organiziramo Mednarodni tabor 
likovnih samorastnikov ter izvajamo bogato 
in pestro galerijsko dejavnost (razstave, de-
lavnice, projekti …). 
Leta 2003 smo se vključili tudi v projekt Ras-
toča knjiga Mirnske in Temeniške doline in 
smo upravljalec zbirke v Trebnjem, v katero 
je vključenih blizu 150 oseb. Julija 2015 je 
bila ustanovljena Lokalna akcijska skupina 
Suhe krajine, Temenice in Krke (LAS STIK) 
in CIK-u je bila podeljena naloga vodilnega 
partnerja.
Kateri pa je najpopularnejši študijski pro-
gram na vaši ustanovi?
Med srednješolskimi programi je še vedno 
najbolj iskan program SSI predšolska vzgoja, 
zanimanje pa je tudi za ostale programe s 
področja ekonomije in gostinstva. Med kraj-
šimi usposabljanji so najbolj iskani programi 
za pridobivanje temeljnih in poklicnih kom-
petenc in programi za starejše. Gre za nabor 
različnih izobraževalnih programov (jezikov-
ni in računalniški programi, varovanje zdrav-
ja itd.), za katere je značilno tudi to, da so 
pisani na kožo podjetjem. Vsekakor pa ne 
moremo mimo Univerze za tretje življenjsko 
obdobje, ki uspešno deluje že več kot 20 let.
Ali želja po pridobivanju novega znanja 

intervju
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V CIK Trebnje z 
vami na poti do 
vaših uspehov
Vsi vemo, da je znanje bogastvo in v da-
našnjem hitrem tempu razvoja in inovacij 
se vedno bolj zavedamo, da se mora člo-
vek za napredek stalno učiti. Ob razmahu 
digitalne tehnologije, novih načinov ko-
munikacije preko spletnih orodij in ob so-
delovanju znotraj in zunaj meja Slovenije 
in Evropske unije moramo spretno slediti 
vsem novostim, predvsem na poklicnem 
področju, da ostajamo konkurenčni v pod-
jetju in hkrati tudi na trgu dela. Pravimo, 
da so mladi tem izzivom lažje kos, starejši 
pa se pogosto težje soočajo z izzivi nove 
digitalne dobe. Zato na CIK Trebnje orga-
niziramo številne brezplačne tečaje, ki so 
namenjeni prav starejšim od 45 let. Ti te-
čaji so:
• RAČUNALNIŠTVO IN DIGITALNE NA-

PRAVE (začetni in nadaljevalni te-
čaji računalništva, programi Excel in 
Word, pametni telefoni),

• TUJI JEZIKI (angleščina, nemščina, 
španščina, francoščina, italijanščina, 
ruščina),

• POSLOVNA KOMUNIKACIJA.
Tečaji potekajo v okviru projekta Temeljne 
in poklicne kompetence 2018−2022, pred-
nost pri prijavi imajo starejši od 45 let, ki 
so še aktivni na trgu dela, vključujejo pa se 
lahko tudi mlajši. 
Dobrodošli tudi vsi, ki razmišljate o nadalj-
njem izobraževanju ali potrebujete doda-
tna znanja in spretnosti. Oglasite se pri nas, 
kjer vam bodo naše strokovne sodelavke 
pomagale in svetovale pri odločitvah gle-
de izobraževanja in karierne orientacije. 
Izdelali boste lahko tudi »mapo učnih do-
sežkov« ali portfolio svojih kompetenc in 
se vključili v postopke ugotavljanja in vred-
notenja predhodno pridobljenega znanja 
z namenom nadaljnje vključitve v procesu 
učenja. Več informacij dobite v svetovalni 
pisarni na našem centru.
Aktivnosti v obeh projektih so za vas 
brezplačne, saj jih financirata Evropski so-
cialni sklad in Republika Slovenija.
Za več informacij pokličite 07 34 82 100 
ali pišite na info@ciktrebnje.si.

Naj bo tudi tretje 
življenjsko obdobje 
aktivno in pestro
Vsak peti prebivalec Slovenije je starejši 
od 65 let. To pomeni skoraj petino pre-
bivalstva, pričakovana življenjska doba 
ob rojstvu pa se daljša. V zadnjih 25 letih 
se je podaljšala v povprečju za oba spola 
za približno 7 let. V enem letu se je tako 
število starejših povečalo za skoraj 12.000 
oziroma za 3 odstotke. Na ravni statistič-
nih regij je bil delež starejših oseb med ce-
lotnim prebivalstvom v jugovzhodni Slove-
niji 18,4 odstotka. 
Starajoča družba je izziv, ki prinaša vrsto 
pozitivnih priložnosti za oblikovanje kako-
vostnega življenja vseh v obliki dejavnega 
staranja, spodbujanja solidarnosti med 
generacijami in medgeneracijskega uče-
nja. Predvsem slednje se v naši občini že 
dvajset let udejanja v okviru Univerze za 
tretje življenjsko obdobje (UTŽO) Trebnje. 
Ta je pred dnevi, prav na mednarodni dan 
starejših, ki ga obeležujemo 1. oktobra, 
slavnostno odprla vrata v novo študijsko 
leto. V preteklem študijskem letu je našo 
univerzo obiskovalo več kot 270 članov, 
kar je največ do sedaj. Učili in družili so se 
v več kot 25 krožkih ter na več kot 20 pre-
davanjih, delavnicah in strokovnih ekskur-

Izkoristite zimske dni za nove izzive
Jesen je pravi čas, da pričnemo delati načrte za dolge zimske večere. Ste morda pomis-
lili, da bi se kaj novega naučili? Ne veste, kje? Ne potrebujete se voziti v velika mesta, 
saj so vam številne aktivnosti, ki bodo zaposlile vaše sive celice, na voljo pred domačim 
pragom, in sicer v Centru za izobraževanje in kulturo (CIK) Trebnje. 
Tudi to jesen smo pripravili celo paleto izobraževalnih programov, od poklicnih do stro-
kovnih izobraževanj na področju predšolske vzgoje, ekonomije, administracije do teča-
jev tujih jezikov za otroke in ustvarjalnih tečajev šivanja, klekljanja in kvačkanja za vse 
generacije. Pri nas lahko sledite tudi aktualnim potrebam na trgu dela in opravite na-
cionalne poklicne kvalifikacije za socialnega oskrbovalca na domu, varuha predšolskih 
otrok, pomočnika kuharja, čistilca prostorov in podobno. 
Skrajšajte si dolge zimske večere z novimi znanji, z ustvarjanjem čisto vaših izdelkov in 
novimi poznanstvi. In ne pozabite: Svet se spreminja. Z nami ste mu kos že 60 let.
Več informacij 07 34 82 100 ali info@ciktrebnje.si.

Tanja Vrčkovnik, CIK Trebnje, Foto: Foto Eving

zijah. Enako pestro in z različnimi vsebina-
mi bogato bo tudi letošnje študijsko leto. 
Obiščite torkova predavanja, razgibajte se 
na pohodih, popotnih malhah, v vadbe-
nih in plesnih skupinah ali pa se vključite 
v tečaje tujih jezikov ali računalništva, po-
kukajte v ustvarjalne delavnice in številne 
druge dejavnosti, ki vas bodo ohranjale 
aktivne. Pridružite se nam ter poiščite sta-
re in spoznajte nove prijatelje.

 Tanja Vrčkovnik, CIK Trebnje

Tokrat je otvoritev študijskega leta UTŽO Treb-
nje potekala v OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert. 
Kulturni program so pripravili člani univerze, in 
sicer Glasbena skupina Brenkice, Plesna skupi-
na Ajda, Plesna skupina Mavrica in Folklorna 
skupina Nasmeh ter učenci 3. razreda in Jošt 
Sovinc pod mentorstvom Katje Kramer Simon-
čič s točko Pri čebelarju.

občinske novice
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Mitu v slovo
Mitja Prijatelj, klicali smo ga kratko Mito, 
je bil velik prijatelj številnih ljudi v našem 
kraju in tudi drugod. A najbolj priljubljen je 
bil v kraju, kjer je živel in delal od malega. 
Bil je zelo zaveden in pripaden Trebanjec. 
Vpet je bil v kulturno in družbeno življenje 
našega kraja, sicer po poklicu pravnik. Po-
leg službe je bil zelo močno vpet v različne 
oblike družbenega življenja. Že zelo zgodaj 
se je vključil v Godbo Trebnje, kjer je šest 
let opravljal tudi funkcijo predsednika. 
Med prvimi na Dolenjskem in v Sloveniji je 
začel z zbiranjem notne literature za god-
be in ustvaril eno največjih notnih knjižnic 
za godbe. Danes notna zbirka obsega več 
kot 1300 skladb iz vsega sveta.
Mito je bil vključen tudi v Komorni zbor 
Trebnje pod vodstvom prof. Igorja Teršar-
ja, ki mu je dlje časa tudi predsedoval. Kar 
štiri desetletja je sodeloval v ansamblu 
Call boys, kjer je z zvoki trobente ustvarjal 
prijetno glasbo v sozvočju ostalih članov 
ansambla, ki je navduševal na številnih 
javnih in zasebnih prireditvah in tudi pre-
ko meja. Poleg teh funkcij je pred dobrimi 
20. leti sprejel tudi funkcijo predsednika 
Zveze kulturnih društev Trebnje in pozneje 
društev Temeniške in Mirnske doline. Po-
leg ljubezni do glasbe se je z dušo in srcem 
posvečal tudi vinogradništvu in vinogradu, 
kjer je prideloval odlična vina in zanje pre-
jemal visoke ocene. 

Mitje Prijatelja se bomo spominjali kot 
zelo dobrega človeka in prijatelja tako po 
njegovem delu, vedrini kot tudi po izje-
mnem optimizmu.
     
  ZKD Trebnje s kulturni-

mi društvi, 
KUD OPO Trebnje in JSKD OI Trebnje 

Ustvarjalni sprehod 
v antiko
Prva sobota v mesecu je v Trebnjem rezer-
virana za Sobotno galerijsko dopoldne, niz 
ustvarjalnih delavnic, ki se je ponovno za-
čel oktobra. Na prvi delavnici so udeleženci 
spoznavali, kako so ustvarjali v antiki. 
V Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje 
so se zbrali ustvarjalci različnih generacij, 
ki so pod vodstvom mentorjev Tanje Vesel 
in Mateja Riflja z rimskim stilusom pisali na 
povoščene tablice, ki so jih vlili na delavnici, 
iz odsluženih keramičnih ploščic pa so izde-
lovali mozaike. Tako so ustvarili napise za 
okrasitev sobe, zabavne tablice z imeni in 
izvirne napise hišnih številk. Na novembrski 
delavnici bodo z Alenko Stražišar Lamovšek 
naredili hišni kino in domači hologram. 

V Trebnjem zaživel 
gledališki abonma 
Za vse ljubitelje gledališča so na trebanj-
ski območni izpostavi Javnega sklada RS za 
kulturne dejavnosti (JSKD) pripravili novost 
– zasnovali so gledališki abonma TIM za od-
rasle.
Prvi torek v oktobru so si tako obiskoval-
ci Kulturnega doma Trebnje ogledali prvo 
abonmajsko predstavo – gledališko kome-
dijo Govorice v izvedbi gledališke skupine 
ZIK Črnomelj. Gre za komedijo zmešnjav, 
s katero so črnomaljski gledališčniki pod 
režijsko taktirko Helene Vukšinič dodobra 
nasmejali trebanjsko publiko.
Prva sezona abonmaja TIM prinaša še tri 
gledališke komedije. Novembra v Trebnje 
prihaja gledališka skupina DKD Svoboda 

Sobotne galerijske dopoldneve priprav-
lja trebanjska izpostava Javnega sklada za 
kulturne dejavnosti (JSKD) v sodelovanju z 
Zvezo kulturnih društev Trebnje in CIK-om 
Trebnje – Galerijo likovnih samorastnikov 
Trebnje, projekt pa omogoča Občina Treb-
nje. 

Joži Sinur
Foto: JSKD OI Trebnje

Levček je pripeljal 
Gozdno gledališče 
Teater za vse je z igrano predstavo Gozdno 
gledališče odprl že 22. sezono otroškega 
abonmaja Levček, ki ga Zveza kulturnih 
društev Trebnje pripravlja v sodelovanju s 
trebanjsko izpostavo Javnega sklada RS za 
kulturne dejavnosti (JSKD). Projektu ostaja 
finančno zvesta tudi Občina Trebnje. Na prvi 
predstavi so obiskovalci spoznavali gleda-
lišče in se učili, kako se v njem obnašati in 
kako se lahko gledališče igrajo tudi doma.
Tudi tokratna sezona otroškega abonmaja 
Levček najmlajšim ljubiteljem gledališča vse 
do marca prihodnje leto skupaj prinaša šest 
igranih in lutkovnih predstav, ki jih tradicio-

Senovo s predstavo Španski večer – »Hasta 
la vista!«, januarja bo Gledališče Zarja 
Celje uprizorilo črno komedijo »Plen«, 
abonmajsko sezono pa bodo sklenili febru-
arja s Šentjakobskim gledališčem Ljubljana 
in predstavo Resno moteni.
Projekt, nad katerim bdi trebanjska obmo-
čna izpostava JSKD, omogoča Občina Treb-
nje. 

Joži Sinur
Foto: arhiv JSKD OI Trebnje

nalno gostijo vsak drugi torek v mesecu ob 
17. uri v Kulturnem domu v Trebnjem. No-
vembra v Trebnje prihaja Lea Menard in KUD 
Baobab z igralo-lutkovno predstavo Čebula. 
Sicer je trebanjski Levček 22. sezono začel z 
dobrodelno noto, saj so organizatorji ogled 
abonmajskih predstav omogočili tudi otro-
kom iz socialno ogroženih družin. 

Joži Sinur
Foto: JSKD OI Trebnje

občinske novice
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Jan Pancar
se je na motocikel za kros usedel pri treh 
letih, pri sedemnajstih že kroji svetovni vrh  
v skupini MX2. Kljub temu ga bolje poznajo 
tuji kot domači mediji.

Motokros ima v Sloveniji dolgoletno tradicijo, eden od mlajših 
upov, ki se že uspešno dokazuje na dirkah, je tudi 22-letni Lukovčan 
Klemen Gerčar. Čeprav je kruh v tem športu trd, ga še vedno ljubi 
bolj kot kar koli, a sočasno ostaja trdno z obema nogama na tleh in 
kuje smele, a realne načrte. Ti pa vseeno niso zanemarljivi.
Motor ste pričeli voziti s tremi leti, s sedmimi leti pa ste že resno 
tekmovali. Kje ste ubirali prve kilometre?
Moji prvi kilometri so bili na travniku blizu doma, kjer sem vozil kot 
triletnik, s petimi leti so bile že spretnostne vožnje, pri sedmih pa 
sem resno tekmoval. 
Vaš oče je bil vaš trener, mehanik, terapevt, menedžer. Kako pa 
to izgleda danes?
Z očetom sva zelo dober tim. Znava ločevati delo, tekme in zaseb-
nost in težko bi našel boljše nadomestilo. 
Vozite sami, bi bili rajši v ekipi?
Seveda bi bil rajši v ekipi, ampak do sedaj sem sam prišel ceneje 
čez sezono, kot pa če bi bil v ekipah, ki so me hotele.
Kako ste zaslužili za svoj prvi motor?
Za rojstni dan pri 3 letih mi ga je oče kupil, ker sem si ga zelo želel.
Kakšen je vaš trening in kakšen je vaš urnik v sezoni?
Treniram okoli 3-krat na teden: odvisno od vremena, kar pomeni: 
če je slabo vreme, sem več v fitnesu, če pa je dobro, več na motor-
ju, za vikend pa na tekmah, seveda.
Koliko ur na dan porabite za motokros?
Ko imam trening od 3 do 5 ur, za fitnes pa okoli 2 uri.
Kako nevaren je motokros?
Je nevaren, ampak če voziš toliko, kot znaš, in ne pretiravaš, potem 
sploh ni tako nevaren.
S kakšnim motociklom nastopate? 
Yamaha yz250f
Ste zadovoljni z dosedanjo sezono? 
Ja, sem zelo zadovoljen, ampak cilji za drugo leto so še višji.
Kakšni so vaši dosedanji rezultati?
Sem evropski conski prvak iz leta 2014, 7-kratni državni prvak, 
dosegel sem 6. mesto na svetovnem mladinskem prvenstvu, sem 
pa tudi mladinski moto športnik leta 2017. In v zadnjem letu naj-
boljši posamični rezultat 10. mesto v svetovnem prvenstvu MX2 
in skupno v svetovnem prvenstvu MX2 2Sem evropski conski pr-
vak iz leta 2014, 7-kratni državni prvak, dosegel sem 6. mesto na 
svetovnem mladinskem prvenstvu, sem pa tudi mladinski moto 

športnik leta 2017. In v zadnjem letu najboljši posamični rezultat 
10. mesto v svetovnem prvenstvu MX2 in skupno v svetovnem 
prvenstvu MX2 28. mesto 8. mesto.
Telesni napori in psihični pritiski so najbrž veliki, kako se spopa-
date z njimi?
Ja, definitivno so veliki, zato se je treba dobro pripravljati na te 
napore tako v glavi in kot fizično.
Kaj pa finančna plat? Imate kakšnega sponzorja?
Imam kar veliko sponzorjev, ki so mi omogočili, da sem speljal 
to sezono in oz. kar nekaj sponzorjev, ki mi pomagajo že vrsto 
let:  TEM  Čatež, Yamaha Delta Team Krško, Transport Rok Miklič, 
Vulkanizerstvo Boštjan Vovk - dunlop, Akrapovič, PT_Logistika, Ko-
vačič transport,  Kastim. 
Kaj pa vaše življenje zunaj športa? 
Trenutno sem na fakulteti in čas je za študij. A vseeno se vedno 
najde tudi čas za prijatelje in včasih celo za zabavo, čeprav ga je 
malo.
Imate kakšne druge konjičke, kaj vas še zanima v življenju?
Rad kombiniram prijetno s koristnim, tako tudi svoje konjičke. 
Gorsko kolesarstvo in računalniške igrice mi zapolnijo prostočasne 
urice.
Do kdaj lahko traja kariera motokrosista, kaj načrtujete v naprej?
Vse je odvisno od psihofizičnih sposobnosti voznika, a neko pov-
prečje je okoli 30 let. Nekih dolgoročnih načrtov ne kujem, a tiha 
želja je seveda nekoč voziti kot profesionalni voznik.
Naslov svetovnega prvaka v MX2 je vrhunec, ki ste mu blizu. Kak-
šen je plan za dosego le-tega?
Svetovni prvak v MX2 je res vrhunec, za katerega je treba trdo ga-
rati, čeravno tudi to ni nujno, da postaneš prvak. A vseeno je moje 
vodilo trening, trening in ponovno trening, saj se naši cilji in želje 
same od sebe nikoli ne uresničijo, še posebno, če želimo dosegati 
svetovne rezultate.
Načrti za prihodnost?
Drugo leto si želim odpeljati celo MX2 sezono in se uvrstiti v top 
10. Dolgoročno pa si želim postati eden boljših voznikov, ki se od 
tega športa lahko tudi preživlja.

Mojca Smolič

foto: Janov arhiv
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Jam session: želiš zažareti na 
glasbenem odru? 
V KUD TIA se zadnja 3 leta z organizacijo najrazličnejših glasbenih 
dogodkov zavzemamo za dvig kulture na lokalni ravni. S tem name-
nom ponovno organiziramo Jam session, ki se bo odvijal v soboto, 
19. 10. 2019. Kaj sploh je Jam session?
Gre za dogodek, na katerem se najrazličnejši glasbeniki – od začetni-
kov pa tudi do nadaljevalcev – družijo na glasbenem odru in skupaj 
tvorijo najrazličnejše možne zasedbe in spontano improvizirano 
glasbo za navadno manjšo publiko.
Kot je v navadi, se ob 20.00 dobimo v dvorani Stik (bivši DM) na 
Golievem trgu 1 v Trebnjem. Zaželeno je, da s seboj prinesete svoje 
inštrumente, tam pa bodo na voljo tudi mikrofon, bobni, bass ki-
tara, električna kitara in sintetizator, ki si jih boste lahko sposodili 
brezplačno. Poskrbljeno bo za ozvočenje in »feršte«, prav tako za 
hrano in pijačo. Vabljeni! In naj se glas o ustvarjanju sliši daleč! 
Vstopnine ni!

Andrej Kaferle, Slika arhiva KUD TIA

Likovna kolonija
Zveza Lovskih družin Novo mesto in Društvo likovnikov Trebnje 
sta v načrtovani povezavi organizirala likovni kolonijo v lovski koči 
LD Velika Loka na Zagriču, ki se ga je udeležilo kar 26 pretežno 
ljubiteljskih slikark in slikarjev. Ustvarjali so na temo PTICE V SLO-
VENIJI. Nastalo je skoraj 30 del, ki so sedaj že razstavljena na ZLD 
Slovenije v Ljubljani, kasneje pa bo razstavo mogoče videti še v 
Novem mestu in tudi v Zdravstvenem domu Trebnje. 

Brane Praznik

Primož Suhodolčan
v Knjižnici Pavla Golie Trebnje
V petek, 27. 9. 2019, smo gostili mladinskega pisatelja Primoža Su-
hodolčana, ki je ustvaril Ranto iz knjige Košarkar naj bo in še mno-
ge druge zabavne like. S tem večerom smo zaključili projekt poči-
tniške bralne značke za mlade Vesolje bralnih zakladov. Letos je po 
Vesolju bralnih zakladov potovalo kar 88 otrok. Knjižnica Trebnje s 
tem projektom spodbuja branje med počitnicami. Verjamemo, da 
pomagamo ustvarjati knjižne molje. Za vsakogar skušamo poiskati 
tisto, kar mu najbolj ustreza, da ga branje napolni z dobro voljo, 
novo energijo, občutkom pripadnosti, znanjem … Za nagrado in v 
spodbudo za naprej pa nas je obiskal Primož Suhodolčan, ki je do 
solz nasmejal polno knjižnico otrok in njihovih staršev. 

Petra Podkrižnik, Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Kostanjeva konjenica 2019
Prijatelji konj smo se že tradicionalno zbrali na kostanjevi konje-
nici. Konjenica je letošnje leto potovala iz Dolnjih Prapreč pri Šen-
tlovrencu (Kmetija Špendal) v Suho krajino, preko Žužemberka do 
končne destinacije Budganje vasi, kjer smo prenočili pri konjeni-
škem društvu Kljuse. Dogodka se je udeležilo okrog 50 konjenikov 
iz vseh koncev Slovenije. Udeleženci so bili nad traso navdušeni, 
očarala jih je predvsem lepota naše pokrajine. Velik del poti smo 
prejahali po stari Rimski poti, kar je dalo dogodku še dodatno težo. 
Za vsakega konjenika je podjete Tem Čatež pripravilo unikatno da-
rilo, za kar se jim lepo zahvaljujemo. Zahvala gre tudi vsem, ki so 
kakorkoli pripomogli k izvedbi dogodka.
Do naslednjega leta, ko bo kostanj spet zorel, pa hip, hip … huraaa 

Blaž Ovnik
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Mesec požarne 
varnosti 2019
Tematika letošnjega meseca varstva pred 
požari je namenjena Požarni varnosti v 
večstanovanjskih objektih. V takih stav-
bah so lastniki ali uporabniki odgovorni za 
varstvo pred požarom.
Upravnik je dolžan izdelati požarni načrt 
ter načrt evakuacije, zagotavljati proste in 
prehodne evakuacijske poti in površine za 
gasilce, vzdrževati gasilnike in hidrantno 
omrežje, organizirati usposabljanje za iz-
vajanje evakuacije za stanovalce, redno 
pregledovati in čistiti kurilne in dimovod-
ne naprave itd.
Zunanje površine za gasilce niso name-
njene parkiranju vozil! Proste in dostopne 
morajo biti tudi površine ob hidrantih.
Preventivni ukrepi: ne puščajte priključe-
nih električnih naprav brez nadzora, bodi-
te pazljivi pri kajenju, ne preobremenjujte 
vtičnic, baterije telefonov ali gospodinj-
skih naprav odlagajte na ustrezno mesto, 
bodite pazljivi pri uporabi sveč. Priporoča-
mo namestitev gasilnikov, javljalnikov po-
žara in javljalnikov ogljikovega monoksida.

Na pomoč!
Lovro Hren

14. Poletni tabor za otroke iz naselja 
Vejar − »Skok v morje«
Zadnji teden poletnih počitnic je potekal že 14. poletni tabor za romske otroke v okviru 
programa Dnevni center KHER ŠU BEŠI (CSD Dolenjska in Bela krajina – Enota Trebnje) in 
ga sofinancirata Občina Trebnje in Ministrstvo za delo družino, socialne zadeve in enake 
možnosti. Izvedli smo kuharsko delavnico, športno delavnico z Alenom Štritofom in eki-
po Top Gym ter slikarsko delavnico s slikarjem Branetom Praznikom. Najbolj pričakovan 
dan pa je bil četrtek, ki smo ga z 21 otroki preživeli na morju v Fiesi. Zadnji dan smo z 
otroki še zavili in podpisali šolske potrebščine. 
Zahvaljujemo se Občini Trebnje za dolgoletno financiranje programa in prostovoljcem, 
ki ste nas spremljali na izletu na morje.
Vabljeni vsi prostovoljci, ki bi se nam v novem šolskem letu pridružili (tel. 07 34 81 570 
− tajništvo). 

Mateja Lah, vodja Dnevnega centra Kher šu beši, Center za socialno delo Dolenjska in 
Bela krajina – Enota Trebnje

O (ne)škodljivosti 
šmarnice
Mag. Dušan Štepec, univ. dipl. etnolog in 
kulturni antropolog, ter profesor univerzi-
tetne zgodovine, doma iz Zagorice pri Ve-
likem Gabru, je napisal in uredil strokov-
no monografijo z naslovom ŠMARNICA. 
V nekdanji farovški zidanici na Liscu, ki je 
sedaj last tamkajšnjega vinogradniškega 
društva, je bila v začetku septembra ti-
skovna konferenca, na kateri so predstavili 
omenjeno knjigo o šmarnici ali kot pogos-
to rečeno po domače o šmarjaku. Poleg 
avtorja so na predstavitvi sodelovali še iz-
redna profesorja in doktorja znanosti Jer-
nej Iskra in Mitja Kolar ter dr. Majda Zorec 
Karlovšek, sodna izvedenka za forenzično 
toksilogijo.
Zelo na kratko: V knjigi Šmarnica je avtor 
s sodelavci analitično ugotovil in utemeljil, 
da šmarnica ni nič bolj ali manj škodljiva 
kot vsako drugo vino. Ali drugače: če ga 
zaužijemo preveč, je vsako vino škodljivo. 
Vse zgodbe in napihovanja o škodljivosti 
šmarnice in o veliki vsebnosti metanola, ki 
ga naj bi ga imelo vino iz te trte, so prav-
zaprav plod konkurenčnosti nekdanjega 
vinskega trga. Zaradi tega je že v dvajsetih 

Na tiskovno konferenco, ki jo je organiziralo Vinogradniško društvo Lisec, je prišlo izjemno veliko 
novinarjev in vinogradniških strokovnjakov ter pridelovalcev šmarnice.

letih preteklega stoletja oblast sprejema-
la protišmarnične zakone, s katerimi je 
skušala omejiti sajenje in posledično rabo 
pridelka iz te trte. Vinarski lobi pa je ob 
tem razširjal še grozljive zgodbe o posle-
dicah uživanja šmarnice. Šmarnica je vse 
to preživela, tako kot je preživela vse mo-
goče škodljivosti, ki jih brez škropljenja ne 
preživijo sortne trte. Avtor je med drugim 

opozoril, da je dr. Janez Milčinski, priznani 
zdravnik in strokovnjak sodne medicine ter 
pravnik, že v sedemdesetih letih opozoril, 
da škodljivost šmarnice ni nič večja kot pa 
zauživanje drugega vina, če je le-to zaužito 
v zmernih količinah. Prav na predstavitvi 
pa je bilo slišati, da ima šmarjak pravza-
prav nekaj zelo dobrih zdravilnih učinkov.

Brane Praznik
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Izvrstni uspehi 
Trebanjskih mažoret 
v Vukovarju 
na evropskem 
prvenstvu
Mažorete Trebnje, ki delujemo kot sekcija 
KUD Občinski pihalni orkester Trebnje in 
kot interesna dejavnost v OŠ Trebnje, smo 
si v mesecu maju 2019 v Murski Soboti na 
odprtem državnem prvenstvu Mažoretne 
zveze Slovenije z vrhunsko predstavitvi-
jo vseh treh skupin priborile nastop na 
Evropskem tekmovanju, ki je bil od 27. 
do 29. 9. 2019 v Vukovarju.
Tudi letos smo bile zelo uspešne in prejele 
medalje:
V disciplini solo junior je Neja Florjančič 
dosegla odlično šesto mesto. V disciplini 
par kadet sta Nika Gril in Karmen Prosen 
osvojili drugo mesto in postali evropski 
podprvakinji. V disciplini par senior sta 
Tina Kump in Ana Fink osvojili prvo mes-
to in postali evropski prvakinji. V discipli-
ni kadet skupina so kadetke kot najmlaj-
še tekmovalke med kadetkami osvojile 

Lan party
V soboto, 7. septembra, smo v Klubu študentov občine Trebnje 
izvedli manjši Lan party, ki so se ga udeležili aktivisti KŠOT-a. Pri-
čelo se je s pijačo dobrodošlice, vsak udeleženec pa je na dogod-
ku imel veliko izbire iger, v katerih se je želel pomeriti z ostalimi. 
Ker je dogodek trajal večji del popoldneva in zvečer, smo KŠOTov-
ci poskrbeli, da nihče od udeleženih ni ostal lačen. Na koncu je 
sledilo slikanje zmagovalcev in podelitev nagrad. 
Prav tako je 30. septembra bivši predsednik KŠOT-a Miha Zupan-
čič postal predsednik Zveze ŠKIS ter Sveta ŠOLS. Miha Zupančič, 
iskrene čestitke!

Renata Murn

16. slikarsko 
srečanje –Extempore 
Rihpovec 2019
Društvo za napredek Hribovec Rihpovec 
je v soboto, 21. septembra 2019, izvedlo 
že 16. srečanje ljubiteljskih slikarjev. Leta 
2004 je na prvem srečanju upodabljalo 
stare objekte osem slikarjev. Prireditev je 
na zadovoljstvo vseh uspela, zato smo se 
odločili, da bo postala tradicionalna in da 
bo dan prireditve posvečen kulturi. 
Letos je upodabljalo 19 slikarjev. Poleg 
slikarjev slikarske sekcije Jutro pri Društvu 
upokojencev iz Novega mesta so sodelo-

odlično četrto mesto. V disciplini junior 
skupina so juniorke osvojile tretje mes-
to. V disciplini senior skupina so seniorke 
osvojile drugo mesto in postale evropske 
podprvakinje v svoji kategoriji. 
Zahvaljujemo se vsem sponzorjem, žu-
panu Alojziju Kastelicu, staršem in navi-
jačem. Lepo je delati, če te toliko ljudi 
podpira. Posebna zahvala gre predsedniku 
KUD Občinski pihalni orkester Trebnje Bo-
rutu Kolencu, ki nam pomaga in nas pod-
pira pri našem delu. Hvala trenerkam: Ani 
Zarabec in Nuši Bedene – trenerki kadet 
skupine, Tajdi Uršič in Tini Dolenšek – tre-

nerki junior skupine in Špelama Strmec 
in Doles – trenerki senior skupine. Hvala 
spremljevalkam Mariji Kovač, Urški Kore-
lec, Alji Vencelj in Manci Lipoglavšek.
V soncu, mrazu, dežju, na prepolnem 
športnem parku v Trebnjem smo verje-
tno kdaj komu bile v breme, naša glasba 
je bila verjetno kdaj tudi moteča za ostale 
obiskovalce športnega parka in bližnje sta-
novalce. 
Vse se poplača z zmago. Veselite se z nami.
 

mentorica Trebanjskih mažoret
Darja Korelec

vali še člani Društva likovnikov iz Trebnjega 
in posamezniki iz Domžal, Litije in Ljublja-
ne. Tako kot vedno smo udeležence zjut-
raj sprejeli v vaškem središču na igrišču 
pri vaški luži. Letošnja osrednja tematika 
je bilo cvetje. Po koncu ustvarjanja so bila 

dela postavljena na ogled pred stavbo. 
Sledila je prireditev, ki so jo pripravili člani 
društva. Dogodek je zabeležila tudi televi-
zija Vaš kanal v Kulturnem obzorniku.

Ana Bilbija, vodja projekta
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Postani gasilec tudi ti!
Ali veš, da število dogodkov, kjer morajo posredovati gasilci PGD Trebnje, iz leta v leto naraš-
ča? Posredovanje zahteva dobro in pravilno usposobljene ljudi, saj so v nasprotnem primeru 
posledice lahko zelo hude.
Želiš pomagati sočloveku v nesreči? Želiš pridobivati novo znanje in delati s sodobno gasilsko 
tehniko? Se želiš učiti od usposobljenih in predanih operativcev? Si za timsko delo in si želiš 
akcije? 
Pridruži se nam – postani gasilec PGD Trebnje!
Spoznal boš nove vrednote in občutil zadovoljstvo, ko boš nekomu pomagal ̶ ne zaradi denar-
ja ali koristi, temveč ker si čutil, da je to dobro in potrebno! 
V petek, 15. novembra, se začne tečaj za GASILCA PRIPRAVNIKA, ki bo trajal dva vikenda. Vsi 
zainteresirani se lahko oglasite na naslov pgdtrebnje@gmail.com.

Z gasilskim pozdravom »Na pomoč«!
Lovro Hren

OBVESTILO
Občina Trebnje obvešča občanke in 
občane, da se je pričela gradnja kro-
žišča v naselju Trebnje (pri Mercator 
centru) v sklopu investicije »Rekon-
strukcija obstoječega semaforizira-
nega križišča dveh obstoječih jav-
nih poti JP 927 145 in JP 927 088 
ter LC 425 051 v krožno križišče«. 
Na tem odseku velja začasna po-
polna zapora ceste LC 425 051 
Trebnje̶ center-Štefan z urejenim 
obvozom po državni cesti R2-
448/0220. Začasno je zaprt cestni 
krak od križišča, ki vodi do centra 
Spar, do samega križišča v smeri 
Mercator centra. V času izvajanja 
del se bo zapora spreminjala glede 
na potrebe in obseg del, kar pome-
ni, da bodo občasno tudi polovične 
zapore, ki bodo omogočale pretok 
prometa tudi v času gradnje.
Zapora bo sicer trajala predvidoma 
do konca novembra. Občane prosi-
mo za strpnost in razumevanje.
 

Občinska Uprava Trebnje
Oddelek za okolje,  

prostor in infrastrukturo

novice
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Evropski teden 
mobilnosti  
v občini Trebnje
Občina Trebnje je v septembru že 5. leto 
sodelovala pri projektu »Evropski teden 
mobilnosti«. 
Letos smo z aktivnostmi pričeli v ponede-
ljek, 16. 9. 2019, in sicer s predstavo Tri 
kepice prometa v izvedbi Miškinega gleda-
lišča. Gospod semafor in pingvinček Perko 
sta otroke iz Vrtca Mavrica Trebnje nauči-
la, kakšna luč na semaforju mora posvetiti, 
da lahko prečkajo cesto, zakaj je potrebno 
uporabljati kresničko in rumeno rutko ter 
čemu služi čelada. Otroci so se tako preko 
zabavne predstave naučili nekaj osnovnih 
pravil za varno udeležbo v prometu. 
Drugi dan Evropskega tedna mobilnosti 
smo nadaljevali z regijskim posvetom »S 
hojo do zdravja« v soorganizaciji z Razvoj-
nim centrom Novo mesto. Glavna tema 
posveta je bila hoja. Po uvodnem nago-
voru župana Občine Trebnje g. Alojzija 
Kastelica ter predstavitvi samega projekta 
s strani ga. Maje Smerdu (Razvojni center 
Novo mesto) je ga. Brigita Zupančič Ti-
sovec (NIJZ) predstavila pozitivne učinke 
hoje in pomembnost spodbujanja teles-
ne aktivnosti. V nadaljevanju je ga. Mar-
jeta Ferkolj Smolič (OŠ Grm Novo mesto) 
predstavila akcijo »PEŠ BUS«, ki jo izvajajo 
v njihovi osnovni šoli, nato pa je g. Božo 
Zalar predstavil Slovensko pisateljsko pot, 
ki poteka tudi preko občine Trebnje. Ga. 
Janja Skoporc, vodja Centra za krepitev 
zdravja Trebnje (CKZ), je predstavila na-
men in aktivnosti centra. Ker je bila glavna 

Dan brez 
avtomobila pri 
Gumbih
Ob zaključku Evropskega tedna mobilnosti 
smo se skupina Gumbi udeležili prireditve 
»Dan brez avtomobila«, ki je potekala v 
petek, 20. 9. 2019, v centru Trebnjega. Na 
zaprtem cestišču pred Občino in mestnim 
parkom smo premagovali različne poli-
gone, si ogledali policijski avto, gasilski 
tovornjak in električna vozila, risali na 
cesto ter se poučili o varnosti v prome-
tu. Središče mesta je s čistim zrakom brez 
hrupa prometa postalo prijetnejši prostor 
za uživanje pri zanimivih in poučnih dejav-
nostih.

Žiga Mohorčič

tema posveta hoja, je za aktiven zaključek 
poskrbela ga. Barbara Jantol (CKZ), ki je 
predstavila nordijsko hojo, nato pa ude-
ležence popeljala še na kratek nordijski 
sprehod po mestu. 
Evropski teden mobilnosti smo zaključili 
v petek, 20. 9. 2019, in sicer z »Dnevom 
brez avtomobila«, ki je tradicionalno po-
tekal na zaprtem delu lokalne ceste pred 
občinsko stavbo in v mestnem parku. Dan 
se je pričel aktivno s prikazano vajo reše-
vanja v primeru prometne nesreče, ki je 
potekala v sodelovanju Prostovoljnega 
gasilskega doma Trebnje, Policijske posta-
je Trebnje in reševalcev iz Zdravstvenega 
doma Trebnje. Dogajanja se je udeležilo 
veliko vrtčevskih otrok ter otrok iz Osnov-
ne šole Trebnje. Po končani prikazni vaji so 
tako gasilci kot tudi policisti ostali na prizo-
rišču s svojimi vozili in orodji ter predsta-
vili svoje delo udeležencem. Poleg njih so 
sodelovali tudi Center za krepitev zdravja 
Trebnje s poligonom za otoke ter s pre-

ventivnimi meritvami za ostale, poligon so 
otrokom pripravili tudi člani Turističnega 
društva Trebnje ter Agencija za varnost v 
prometu, predstavniki podjetja Zelenec 
d.o.o. so prikazali različna električna vozila 
ter predstavili e-mobilnost, podjetje PAN 
JAN d.o.o. je predstavil možnosti prosto-
ročnega telefoniranja, šolarji pa so se v 
parku lahko preizkusili na poligonu, ki so 
ga prevozili z Jumicar avtomobilčki. Za kre-
ativno izražanje so otroci lahko uporabili 
krede ter porisali cesto. 

Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem 
sodelujočim za njihov doprinos, seveda pa 
ne smemo pozabiti na vse obiskovalce, ki 
so se dogodkov udeležili.

Janja Fink
Oddelek za okolje,

prostor in infrastrukturo 
Občinska uprava Občine Trebnje

novice
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Nada Zorec
Na TV-zaslonih lahko že drugo sezono 
spremljamo šov Kmetija, v kateri je gospo-
darica vedno nasmejana 
Nada Zorec iz Zagorice pri Velikem Gabru. 

Le kdo je ta »gospodarica,« ki drži glavne 
vajeti v tem šovu?
To je gospa, ki dobro nosi svoja leta, go-
spa, ki se spozna na večino del in je zelo 
dejavna tako v domačem kot širšem oko-
lju. Je dolgoletna članica in tudi predse-
dnica Društva podeželskih žena Tavžen-
troža Trebnje, ki ima okoli 300 članic, rada 
se zavrti v folklorni skupini Večerna zarja, 
še rajši pa ima svojo družino, v kateri ji živ-
ljenje popestrita njuna vnuka, ki sta njena 
sončka, kot pravi. Je zelo dobra kuharica, 
pekarica in rada ima izzive. A vendarle 
dama nima zastonj vseh nazivov, saj ima 
doma tudi prav luštno kmetijo, na kateri 
ne manjka prav ničesar, razen kakšen par 
rok za delo. 
Kljub vsem obveznostim, ki jih pri njej ni 
malo, si je uspela vzeti čas, za kratek po-
govor
Kaj vas je vleklo v šov Kmetija?
»Ne boste verjeli. Babji firbec, saj me je 
zanimalo, kaj naj bi počela in kako se vse 
to dogaja v zakulisju. Hmmm … a vendarle 
nisem izvedela nič novega, česar ne bi zna-
la. Je pa res, da sem spoznala lep krog ljudi 
iz različnih koncev z različnimi karakterji in 
navadami.«
To je sedaj že vaš drugi nastop v tem šovu.
»Res je. Ko smo zaključili prvi šov, smo 
se samo poslovili le z bežnimi besedami, 
da se srečamo v naslednji vojni. In sama 
sploh še nisem vedela, da bom ponovno 
gospodarica, ko so mediji že pisali o tem. 
Potem pa prejmem klic odgovornega ure-
dnika in dogovor je stekel.«

FS Večerna zarja na 
gostovanju na Hrvaškem
FS Večerna zarja DU Veliki Gaber je v sklopu projekta Slovenija v 
Slavoniji obiskala Vinkovce. Ob tej priliki so nastopili na festivalu 
predstavitve slovenske kulture. Gostitelji so jih nagradili z buč-
nim aplavzom. Zvečer so si udeleženci na družabnem srečanju 
izmenjali simbolična darila. Večerna zarja ni pozabila na identite-
to Slovenije in v ta namen gostiteljem podarila slovensko potico. 
Obiskali so Vukovar, ki je dal velik pečat v osamosvojitveni vojni 
za Hrvaško. Prosti čas so izkoristili tudi za vožnjo s turistično ladjo 
po lepi modri Donavi. Ker je večina članov tudi vinogradnikov, 
so si v prostem času ogledali tudi znamenito vinsko klet v kraju 
Ilok, v kateri so folklorniki preizkusili tudi svoje pevske sposob-
nosti. Lahko rečemo, da so folklorniki opravili še eno pomembno 
poslanstvo v širjenju prepoznavnosti DU kot tudi občine Trebnje.

Ste radi del ekipe, ki soustvarja resnično-
stni šov za velik del občinstva?
»Zelo, saj moram reči, da so kljub svoji ve-
ličini tako po izobrazbi, funkciji in delu vsi 
ti ljudje preprosti. So polni topline, prijaz-
nosti in razumevanja, tako da me razdalja 
za snemanje nikoli ne zmoti, čeravno mo-
ram na snemanja na drugi konec Sloveni-
je.«
Kot glavni akter celotnega dogajanja šova 
gotovo gledate drugače kot mi gledalci. 
Bi kaj spremenili?
»Prav gotovo bi celotno dogajanje posta-
vila za najmanj 40 let nazaj. Kakšen luksuz, 
kakšne kopalnice, vse kot v hotelu. Razu-
mem, da so danes kmetije že luksuzne, a 
vseeno menim, da je prava kmetija tista, 
kjer si moraš sam vse pridelati, se znajti in 
vedeti, kako boš preživel, ne pa da ti je vse 
dano na mizo. To menim, da bi bilo tisto 
ta pravo.«
Kako pa poteka vaš delavno snemalni 
dan za vas in ekipo kmetov na kmetiji?
»Tekmovalci so vseskozi pod kamero, jaz 
pa le nekaj ur. Kot mentor tekmovalcem 
preko glave družine naložim dela in nalo-
ge, ki jih kasneje, ko so opravljena, preve-
rim in ocenim. Ne smem pa jim prinašati 
nobenih informacij iz zunanjega sveta, kar 
pomeni, da jim ne smem povedati niti to, 
koliko je ura, kateri dan v tednu je, kakšno 
bo vreme, skratka ničesar. Morajo se znajti 
sami. Žal so popolnoma brez izkušenj in na 
čase se mi zdi, kot da verjamejo v vijoli-
časte krave in v to, da solata raste v hladil-
niku,« se pošali.
Kako pa na vaše delo v šovu gleda dru-
žina?
»V naši družini je za vsak dosežen projekt 
veselje. Vsi se vzajemno podpiramo in se 
imamo radi. Upam, da tako ostane tudi 
v bodoče, saj je življenje v taki harmoniji 
za marsikoga pravljica. Realen pogled na 
življenje in svet je vodilo, ki ga upošteva-

mo. Če si nekdo zasluži, da ga pohvalimo, 
to tudi dobi, ravno tako obratno. Želim si 
le, da nam zdravje služi, saj je to največje 
bogastvo, kar ga premore svet.« 
Bi se odzvala še na kašno televizijsko po-
nudbo?
»Seveda, z veseljem, če bi mi le čas in oko-
liščine dopuščale. Tako sem lansko leto 
dobila ponudbo za snemanje v Srbiji, a žal 
je bil partner bolan in se vabilu nisem od-
zvala.«
Nada je vajena zemlje, kmetije in vseh del, 
saj je odraščala v kmečkem okolju, kjer je 
kot otrok vsak dan vodila krave na pašo. 
Pot od Rtič, kjer je bil njen dom, do šole v 
Pod Kumu, je vsak dan prepešačila. Kasne-
je je prehodila tudi večino svojega delov-
nega časa, saj je delala 30 let na Pošti kot 
pismonoša in le zadnja leta je imela vozilo.
Sedaj ko sta oba z možem v penziji, skrbita 
tako za kmetijo, vrt, njivo in živali. Veliko 
časa pa jima pobere tudi vinograd, kjer 
imata preko 900 trsov, a Nada še doda: 
»Dokler nama bo dano zdravje, bova de-
lala, saj je najhujša utrujenost od brezde-
lja.«

Mojca Smolič
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Oratorijski film IMAŠ MOČ
V nedeljo, 15. septembra 2019, je bil v kulturnem domu Trebnje predvajan oratorijski 
film IMAŠ MOČ, ki govori o nadnaravni moči glavnega junaka Petra Klepca. Glavno vlogo 
je odlično odigral Tit Zakošek. Animatorji so poskrbeli za vse: režijo, kostume, scenogra-
fijo, snemanje in igro. Lahko rečemo, da so se izkazali že kot pravi profesionalci. Gledalci 
so bili navdušeni nad filmom, saj so ga nagradili z dolgim in bučnim aplavzom. Na koncu 
filma so se animatorji zahvalili duhovnemu pomočniku Slavku Kimovcu za vso pomoč 
pri snemanju filma. Za trebanjske animatorje je bil to že drugi film, ki so ga predvajali 
na oratoriju, ki se ga se vsako leto udeleži več kot 200 osnovnošolcev. Veliko zanimanje 
za film je bilo tudi iz drugih župnij, saj so ga želeli predvajati tudi na njihovih oratorijih. 
Želimo si, da bi bili animatorji oratorija tudi prihodnje leto tako ustvarjalni in uspešni pri 
snemanju filma z novo vsebino. Veselimo se njihovih novih  idej, pobud in  ustvarjalnih 
dosežkov. 

M. Višček

Folklorna skupina Nasmeh v Slavoniji
Festival Slovenija v Slavoniji je potekal v sklopu 54. Vinkovačke jeseni v Vinkovcih. Veseli 
in počaščeni smo bili, da je organizator izmed 21 prijavljenih skupin s 550 udeleženci 
iz Slovenije izbral tudi našo skupino. V centru mesta smo se predstavili s pesmijo in 
plesom ter tako v Slavoniji predstavili del dolenjske in slovenske kulturne dediščine. Na 
festivalu smo ob nastopih domačih in gostujočih skupin in ob srečanju z županom mesta 
Vinkovci poglobili vrednoto ohranjanja in širjenja kulturne dediščine, kar se je prepleta-
lo z vsemi lepimi doživetji.  

Stanka Jurak, Foto: Anica Janežič

Tekmovanje v Državni 
orientaciji na Kopah 
Na letošnjem Državnem tekmovanju v ori-
entaciji 14. septembra 2019 na Kopah je 
iz Gasilske regije Dolenjska sodelovalo 12 
ekip, kar 8 ekip iz Gasilske zveze Trebnje, 
kjer so naše ekipe dosegle zelo lepe rezul-
tate:  
Kategorija Ekipa Mesto Mentor/-ica

pionirji:

PGD
Sveti Križ

2.
mesto Aleš Zupančič

PGD
Občine

5.
mesto Uroš Primc

pionirke: PGD
Trebelno

18.
mesto Rok Sinur

mladinci: PGD
Mokronog

8.
mesto Tjaša Krmelj

mladinke:

PGD
Trebelno

10.
mesto Tjaša Žagar

PGD
Štatenberk

21.
mesto Laura Starič

gasilci
pripravniki:

PGD
Občine

13. 
mesto Vesna Smolič

PGD
Dobrnič

20. 
mesto Alenka Vovko

Na Kopah je bil izjemen tekmovalni pros-
tor, vreme naklonjeno tekmovalcem, le 
teren je bil zelo zahteven. Vendar ekipe so 
bile dobro pripravljene  in zagnane, tako 
da so naloge na kontrolnih točkah uspeš-
no opravile in  vse naše ekipe srečno pri-
tekle na cilj.  

Vsem tekmovalcem in tekmovalkam ter 
njihovim požrtvovalnim mentorjem velika 
zahvala in iskrene čestitke vsem. 

Mojca Femec, GZ Trebnje

Aktivnosti prostovoljnih 
gasilskih društev in 
gasilske zveze
Za gasilce je vsak mesec v letu mesec 
oktober, pa vendar se bo v tudi letošnjem 
mesecu oktobru – mesecu požarne 
varnosti – povečal obseg različnih 
aktivnosti, ki jih bodo izvajala prostovoljna 
gasilska društva naše Zveze.   
Na nivoju Gasilske regije Dolenjska bo 
potekala gasilska vaja v Žužemberku v novi 
industrijski coni, kjer bodo sodelovala tudi 
nekatera društva iz naše Zveze. 
Kar 15 tečajnikov iz PGD naše Zveze, od 40 
na nivoju regije, se bo udeležilo dvodnev-
nega tečaja za usposabljanje za varno delo 
z motorno žago, ki bo potekal na Centru 

biotehnike in turizma na Grmu Novo mes-
to 18., 19. in 20. oktobra 2019. 
Hkrati pa v oktobru poteka tudi zbiranje 
prijav za tečaj za gasilca pripravnika, ki ga 
bo Gasilska zveza Trebnje organizirala od 
sredine novembra dalje. 

Vaja Gasilske zveze 
Trebnje
Poleg vaj društev, sektorjev in gasilskega 
poveljstva posamezne občine v Temeniški 
in Mirnski dolini bo organizirana tudi vaja 
Gasilska zveze Trebnje, ki bo letos po kro-
žnem pravilu potekala v Gasilskem povelj-
stvu občine Mirna v soboto, 12. oktobra 
2019, ob 7.30 na Mirni v novi industrijski 
coni v podjetju Kopo.

Mojca Femec, GZ Trebnje

Pionirji PGD Občine z mentorjem Urošem 
Primcem 
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Praznovanje 30-letnice  
v AC Vovk Trebnje
12. septembra so v Avto centru Vovk v Trebnjem obeležili 30-le-
tnico delovanja. Iz skromne male delavnice so zrasli v eno naj-
večjih prodajno-servisnih podjetij v naši občini. V obrtni coni, 
kjer so pred 13 leti zgradili nov servisno-prodajni center, je svoje 
poslovne partnerje, kupce in prijatelje nagovoril direktor podje-
tja Tomaž Vovk: »Ponosni smo, da smo v treh desetletjih prodali 
več kot 6.200 novih vozil, ohranili preko 6.800 strank, ki svojo 
pripadnost izkazujejo na način, da se še vedno vračajo k nam. 
Nenazadnje smo uspeli blagovno znamko Renault trdno pozici-
onirati na avtomobilskem trgu tako v Trebnjem kot v širši regiji. 
Podjetje je od samega začetka zvesto Renaultu, od leta 2007 pa 
smo tudi pooblaščeni prodajalci za vozila Dacia.«
Vse od ustanovitve zelo dobro sodelujejo tudi s Šolskim centrom 
Novo mesto. Izobrazili so preko 90 vajencev, ki so pridobili svojo 
izobrazbo. Nekateri od teh so še danes v njihovem podjetju. Tre-
nutno zaposlujejo 17 ljudi in vsem zaposlenim se je direktor zah-
valil za njihov doprinos podjetju. Posebno zahvalo pa je namenil 
Jožetu Nadrihu in Andreju Janežiču, ki sta v podjetju skorajda od 
začetka. 
AC Vovk je član skupine GVS in ustanovitelj skupine g. Matija 
Bradač in je ob jubileju podjetju podaril umetniško sliko novome-
škega slikarja Jožeta Kotarja.
Avto center Vovk je tudi družbeno odgovorno podjetje, saj ob 
svojih jubilejih nikoli ne pozabi na lokalno skupnost. Tudi tokrat 
so Vrtcu Mavrica podarili 1000 kresničk.

Mojca Smolič
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Galerijska paleta
»Zanimivo je, da je morda odločilno vlogo 
pri ustvarjanju genija, ki je Generalić kas-
neje postal, odigrala vseprisotna igra 
– nogomet. Generalić je od svojega naj-
zgodnejšega otroštva vedno nekaj risal: na 
papir, prah, na vse, kar mu je prišlo pod 
roko. Ko je Krsto Hegedušić ustanovil no-
gometni klub v Hlebinah, je njegovo oko 
opazilo tega umetniško nadarjenega fan-
ta. To je bilo rojstvo Generalića umetnika, 
Generalića genija.« Davor Kraš, v: Ivan Ge-
neralić, Umetnine iz zbirke Vladimirja Ma-
logorskega, https://www.ajngel.hr/images/
pdf/Katalog%20-%20Ivan%20Generalic.pdf. 
Dela Ivana Generalića in ostalih avtorjev 
Hlebinske šola slikanja, ki se je razvila iz 
potrebe kmečkega prebivalstva po ustvar-
janju, si boste od oktobra dalje lahko ogle-
dali na začasni razstavi naše galerije. Za-
četnik Hlebinske šole slikanja je bil ravno 
Ivan Generalić, katerega dela krasijo števil-

SPOT – slovenska
poslovna točka
Spot Svetovanje JV Slovenija predstavlja 
konzorcij štirih partnerjev: Razvojni center 
Novo mesto d.o.o., Razvojni center Kočevje 
Ribnica d.o.o., RIC Bela krajina in OOZ Novo 
mesto. Skupaj smo se prijavili na Javni razpis 
za financiranje izvajanja celovitih podpornih 
storitev za potencialne podjetnike in podjetja 
v okviru Slovenskih poslovnih točk za obdobje 
od 2018 do 2022. Na razpisu smo bili uspešni in 
zato s 1. 3. 2018 pričeli z izvajanjem naslednjih 
BREZPLAČNIH aktivnosti:
• INFORMIRANJE o regionalnih podjetniških 

aktivnostih in o aktivnostih na področju 
spodbujanja podjetniških aktivnosti preko 
e-biltena Moj spletni priročnik in objava pri-
spevkov na temo podjetništva v lokalnih in 
regionalnih medijih.

• SVETOVANJE glede razvoja poslovne ideje, 
ustanavljanja in zagona ter rasti in razvo-
ja podjetij. Poteka lahko telefonsko, preko 
e-pošte, na SPOT točki ali mobilno in se lah-
ko zaključi tudi z E-POSTOPKI za s.p. ali d.o.o.

• ANIMIRANJE IN POVEZOVANJE REGIONAL-
NEGA OKOLJA preko mreženja subjektov 
podpornega okolja (šole, zbornice, združe-
nja, društva …), izvajanja osebnih obiskov 
pri podjetnikih in spodbujanja podjetništva v 
regiji v sodelovanju z občinami in sorodnimi 
institucijami v sosednjih državah.

• ORGANIZIRANJE USPOSABLJANJ IN DELAV-
NIC o različnih podjetniških temah, ki so 
organizirana v sodelovanju s priznanimi stro-
kovnjaki.

• IZMENJAVA DOBRIH PRAKS IN ODPIRANJE 
POSLOVNIH PRILOŽNOSTI znotraj Slovenije 
kot tudi čezmejno.

• POROČANJA IN SOOBLIKOVANJA PODPOR-
NEGA OKOLJA ZA POSLOVNE SUBJEKTE 
preko srečanja podpornega okolja v regiji, 
predstavitve produktov regijskih podjetij 
na enem mestu v regiji (showroom regije), 
usposabljanja in informiranja svetovalcev ter 
drugih aktivnosti.

Poleg zgoraj naštetega za vas spremljamo tudi 
spremembe zakonodaje, javne razpise in pozive 
in vas o njih obveščamo. V začetku leta 2019 je 
Slovenski podjetniški sklad uvedel nov pro-
gram spodbud malih vrednosti – t. i. vavčerje, ki 
mikro, malim in srednje velikim podjetjem (MSP) 
omogočajo bistveno poenostavljen dostop do 
sofinanciranja posameznih storitev, s pomočjo 
katerih lahko krepijo svojo konkurenčnost in kom-
petence. Za vzhodno kohezijsko regijo so trenutno 
na voljo naslednji:

Vavčer za certifikate kakovosti (pozivna doku-
mentacija: (https://podjetniskisklad.si/sl/raz-
pisi?view=tender&id=76) 
Vavčer za zaščito intelektualne lastnine 
(https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=-
tender&id=77)
Vavčer za tržne raziskave tujih trgov
(https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=ten-
der&id=78)

Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih 
(https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=ten-
der&id=79)
Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v 
tujino 
(https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=ten-
der&id=80)
Vavčer za skupinske predstavitve slovenskega go-
spodarstva na sejmih v tujini
(https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=ten-
der&id=81)
Vavčer za dvig digitalnih kompetenc
(https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=ten-
der&id=84)
Vavčer za pripravo digitalne strategije
(https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=ten-
der&id=86)
Vavčer za digitalni marketing 
(https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=ten-
der&id=85)
Vavčer za kibernetsko varnost
(https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=ten-
der&id=88)
Vavčer za statusno preoblikovanje družb
(https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=ten-
der&id=89)
Do konca leta 2019 pričakujemo še 4 nove. MSP 
lahko prek vavčerjev pridobite nepovratna sred-

stva v višini 60 odstotkov upravičenih stroškov za 
različne vsebine oz. od 500 do največ 9999 evrov 
za posamezni vavčer. Posamezni upravičenec lah-
ko na leto izkoristi za do 30.000 evrov vavčerjev. 
Rokov za prijave ni, vsi vavčerji so odprti do 31. 
marca 2023. Od 7. 9. 2019 dalje je možno vloge za 
vavčerje oddati le prek e-portala SPS, za kar po-
trebujete digitalno potrdilo. V kolikor ga nimate, 
vlogo za vas po predhodnem pooblastilu oddamo 
SPOT Svetovalci JV regije.
S podrobnejšimi informacijami smo vam na voljo 
(v času uradnih ur) na naslovu: SPOT Svetovanje 
JV Slovenija, Podbreznik 15, 8000 Novo mesto; po 
telefonu: 030 700 170 in e-pošti: spotjv@gmail.
com. Našo spletno stran lahko spremljate na nasl-
ovu:http://spotjvslovenija.website2.me/, Facebo-
ok: SPOT Svetovanje Jugovzhodna Slovenija.
V novembru pripravljamo nov akcijski načrt za 
naslednje leto, zato želimo, da ga oblikujete sk-
upaj z nami. Prosimo vas, da nam na zgornje kon-
takte sporočite teme, o katerih bi želeli poslušati 
predavanja, pridobiti znanja, ali bi želeli, da za 
vas organiziramo ogled primera dobre prakse, 
strokovno ekskurzijo,idr.

Marija Martinčič Bauman, SPOT Svetovanje 
Jugovzhodna Slovenija

ne domove na Hrvaškem, v Sloveniji in po 
svetu. Razstavo pripravljamo v sodelova-
nju z Muzejem grada Koprivnice, v okviru 
katerega deluje Galerija naivne umetnosti, 
Hlebine, Hrvaška. Otvoritev razstave bo 
24. oktobra 2019 ob 18. uri v Galeriji likov-
nih samorastnikov Trebnje. Predstavitev 
bo odprl župan občine Trebnje Alojzij Kas-
telic, o razstavi bo spregovorila kustosinja 
Galerije naivne umetnosti Hlebine, Hele-
na Kušenić. Od 28. do 30. oktobra 2019 od 
9. do 12. ure v sodelovanju z VGC Marela 
pripravljamo počitniške delavnice – Krom-
pirjeve ustvarjalnice, primerne za različne 
starostne skupine. Delavnice bodo vodile 
Katja Makše Vencelj, Majda Miklič in Nina 
Kolar. Udeleženci bodo ustvarjali knjigico, 
hranilnik in ugotavljali, da najlonke niso za 
staro šaro. Prijave sprejemamo do 21. 10. 
2019 oz. do zasedbe prostih mest. 
Veseli bomo vašega obiska.

Špela Sila in Andrejka Vabič Nose
FOTO: arhiv GLST

novice
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Depresija – vedno bolj 
razširjena bolezen 
sodobnega časa
Depresija je ena izmed najbolj pogos-
tih duševnih težav, zaradi katere odrasli 
obiščejo zdravnika v primarnem zdravst-
venem varstvu in zajema precej več kot 
le občutek potrtosti (Dernovšek, Gorenc 
in Jeriček, 2006). Je mračno in osamljeno 
stanje ujetosti v obup, ki mu ni videti kon-
ca in lahko prizadane vsakogar v katerem-
koli življenjskem obdobju ne glede na sta-
rost, spol ali življenjsko okolje, po novejših 
raziskavah že od otroštva dalje. Danes je 
depresija kot bolezen še vedno slabo pre-
poznana in v veliki meri podcenjena, kljub 
vsem posledicam, ki jih povzroča (Terzič, 
2018). Znaki in simptomi depresivnosti 
so lahko različno močno izraženi. Naj-
pogostejši so: doživljanje potrtosti, žalosti 
in brezupa, izguba zanimanja in veselja, 
zmanjšanje energije in večja utrudljivost, 
motnje osredotočanja misli in usmerjanja 
pozornosti, nizko samospoštovanje, po-
manjkanje zaupanja vase, občutja krivde 
in nevrednosti, razmišljanja o samomo-
ru. Tem motnjam se pogosto pridružujejo 

Pozor, jesenski lovi!
Na prvo nedeljo v oktobru so začele lovske družine v našem 
okolju s tako imenovanimi brakadami (skupnimi lovi) na malo 
divjad. Lovci naznanjajo lov z opozorilnimi tablami in tudi z lo-
vskimi rogovi, ki »pojejo« med lovom. Pri tem pa ne bosta odveč 
previdnost in opozorilo, in sicer zlasti za voznike v okoljih, ki so 
pogozdeni, saj divjad med pogoni beži tudi čez ceste in bolj kot 
sicer ogroža promet. 
LD Velika Loka je tokrat na  lov v goste povabila še dve sosednji 
družini, in sicer LD Veliki Gaber in LG Gabrovka, ki sodi že v ZLD 
Posavje.  Zbralo se je kar precejšnje število lovcev, ki so uživali 
toplo in sončno jesen. Lov je bil zanimiv in uspešen, saj je v ognju 
obležalo več lisic, ki povzročajo škodo na drugi mali divjadi. Lov 
na malo divjad pomeni, da lahko lovci na brakadah lovijo le tis-
to divjad, ki ni ogrožena ali je povsem zaščitena. Med ogroženo 
divjad sodijo v naših loviščih: navadni fazan, poljska jerebica in 
poljski zajec. Dolga vrsta je povsem zaščitenih živali, ki so zelo 
ogrožene zaradi sprememb v okolju.

Brane Praznik

Tečaj oživljanja na Maistrovi 
ulici v Trebnjem
Prebivalci ulice se pogosto srečujemo na različnih praznovanjih, 
skupaj silvestrujemo in hodimo na pohode, že nekaj časa pa smo 
se pogovarjali tudi o tem, da bi si radi obnovili znanje prve po-
moči. V soboto, 14. septembra, se nas je zbralo 25 sosedov raz-
ličnih generacij na tečaju oživljanja, ki sta ga organizirala Vlasta 
in Marjan Rajkovič. Vlasta je patronažna medicinska sestra in 
predsednica KO Rdečega križa Trebnje, Marjan pa je vodja ekipe 
prve pomoči. Izvedeli smo, da se v Sloveniji vsak dan zgodijo 4 
nenadni srčni zastoji, naučili smo se, kako prepoznamo človeka, ki 
potrebuje oživljanje, kako  izvajamo zunanjo masažo srca in ume-
tno dihanje ter uporabo avtomatskega defibrilatorja. Na koncu 
smo se naučili še oživljanja dojenčka in malega otroka ter položaj 
za nezavestnega bolnika ali poškodovanca. Po demonstraciji po-
stopkov smo se vsi lahko tudi praktično preizkusili.

Kristina Novak

telesni simptomi, kot so nespečnost, po-
manjkanje apetita ali pretirano hranjenje, 
glavoboli, prebavne motnje (Govc-Eržen, 
2006; Tavčar, 2013). Takšne težave pa 
vodijo do opaznega upada zmožnosti de-
lovanja osebe v vsakdanjem življenju (Tav-
čar, 2013). Danes vemo, da je depresija 
ozdravljiva motnja, vendar je pomembno, 
da se jo čimprej prepozna in začne zdra-
viti. 
Pri premagovanju depresije pa si posa-
mezniki lahko pomagajo tudi z vključitvi-
jo v skupinsko delavnico Podpora pri 
spoprijemanju z depresijo, ki jo v okviru 
Centra za krepitev zdravja izvajamo v 
Zdravstvenem domu Trebnje. Delavnica 
je namenjena vsem posameznikom, ki jih 
obremenjujejo simptomi depresije (ni nuj-
no, da imajo postavljeno diagnozo depre-
sije), in njihovim svojcem. Za udeležbo na 
delavnici posamezniki potrebujejo zgolj 
napotitev s strani osebnega zdravnika 
ali psihiatra ali medicinske sestre iz refe-
renčne ambulante. Delavnica zajema štiri 
srečanja po 90 minut. Na štirih srečanjih 
se udeleženci spoznajo z vsebinami, kot 
so: kaj je depresija; vzroki za njen razvoj in 
njeni simptomi; kako poteka zdravljenje in 
premagovanje depresije; kakšne so naše 
najpogostejše misli in kako lahko naše mis-

li vplivajo na naša čustva, telo in vedenje; 
kako lahko preprečujemo poslabšanja in 
ponovitve depresije. Udeleženci v času 
srečanj pridobijo tudi znanja in veščine za 
samopomoč, torej kako si lahko pomagajo 
sami in izboljšajo svoje počutje. 
V primeru duševne stiske se lahko posa-
meznik obrne na svojega osebnega zdrav-
nika ali psihiatra, kliničnega psihologa ali 
psihoterapevta, ki dela v najbližjem zdra-
vstvenem domu, psihiatrični kliniki ali v 
zasebni oziroma koncesionarski praksi.  V 
spodnji tabeli je navedenih tudi nekaj šte-
vilk, kamor lahko posameznik pokliče, ko 
se znajde v duševni stiski.

TELEFON ORGANIZACIJA DELOVNI
ČAS

01 520 99 00 Klic v duševni 
stiski

med 19. in  
7. uro zjutraj

116 123

Zaupna telefo-
na Samarijan in 
Sopotnik (sku-
pna številka)

24 ur na dan;                                   
klici so 
brezplačni

080 11 55
SOS telefon 
za ženske in 
otroke

med 12. 
in 22. uro;                
klici so 
brezplačni

116 111
TOM telefon 
za otroke in 
mladostnike

med 12. 
in 20. uro;              
klici so 
brezplačni

Sabina Hočevar
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Nika podrla 610 kegljev
Najbolj perspektivna trebanjska kegljačica, bivša svetovna kadetska podprvakinja, Nika 
Radelj (23) je na pripravljalni, prijateljski tekmi proti vrstnicam iz Brežic podrla 610 keg-
ljev in drugič izenačila rekord novomeškega kegljišča Portoval, ki je še vedno v rokah 
Silve Zupančič. 
Izid srečanja je bil 6 : 2 (3049 : 2806) za Trebanjke. Z dejstvom, da zaradi opravičenih ra-
zlogov ni nastopila Jasmina Mišič,  kar tri igralke pa so nastopile z bolečinami v hrbtenici 
in, da je priložnost za nastop dobile še ena mlada, neizkušena igralka, smo z rezultatom 
več kot zadovoljni,« dodaja trener Niko Goleš.
Kot kaže, se Nika vrača na športne steze in njena forma počasi in vztrajno raste. Upamo, 
da bo do sledeče tekme že v polni formi in da nasprotnicam pokaže svoje znanje.

Mojca Smolič, Foto: Niko Goleš

Kegljačice po visoki zmagi na vrhu lestvice
1.B državna liga
TREBNJE – SLOVENJ GRADEC 7 : 1 (3192 : 2848)
Že pred tekmo se je med kegljačicami kazala želja po zmagi, kar se je po treh urah tudi 
uresničilo. Tokrat so Trebanjke na kolena spravile vrstnice iz Slovenj Gradca. Le Zupanči-
čevi ni uspelo dobiti dvoboja proti mladi Slatnikovi, saj je bila v vsakem od dveh setov 
prekratka za dva keglja. Da je bila drama še večja, se je Hribškovi devet lučajev pred 
koncem igre nenadoma zgodila poškodba desnega kolena Nadaljevala je Milena Veber 
Jarc in neogreta uspešno končala dvoboj.  Najboljša tekmovalka srečanja je znova bila 
izvrstna Nika Radelj s 592 podrtimi keglji. 
Trenutni vrstni red:  1. Trebnje 5 točk, 2. Bela krajina Črnomelj 4, 3. Pivka 4, 4. Krka Novo 
mesto 3, 5. Radenska Radenci 2, 6. Slovenj Gradec 2, 7. Litija 2001 2, 8. Ograjca Ljubljana 
2, 9. Ceršak 0. 

Mojca Smolič
Foto: Matjaž Zaman

Petanka na Dolenjskem
Minilo ni niti leto od ustanovitve našega društva (ŠDP TREBNJE) in že so tukaj prvi rezul-
tati 30-članskega društva, ki neutrudno trenira na igriščih na Cvibljah. V devetih mesecih 
nam je uspelo organizirati dva turnirja. Prvi, Županov turnir, je potekal aprila in se ga je 
udeležilo precejšne število tekmovalcev. K sodelovanju smo pritegnili tudi našega župa-
na, g. Alojza Kastelica, ki je prvi vrgel petankarsko kroglo in kasneje podelil medalje. Dru-
gi družabni turnir smo pripravili avgusta. Člani društva smo se do sedaj, v času našega 
obstoja, redno udeleževali raznih turnirjev po vsej Sloveniji in tudi v tujini. Naš največji 
uspeh je osvojeno drugo mesto na državnem prvenstvu za člane in članice.
Če bi se radi preizkusili v igri petanke, se nam lahko do konca leta pridružite brez članari-
ne. V primeru, da pa bo tudi vas zasvojila ta zanimiva družabna igra, bomo več kot veseli 
dodatnih članov. Za več informacij lahko pokličete na tel.: 040 633 154 (Božo Kodrič)

Petanka − zaključek sezone 2019
Tudi letos, čeprav sezona uradno še ni zaključena (manjka nam le še novembrska tekma 
v natančnem izbijanju), smo petankarji ŠRD Čatež-a  dosegli nekaj vidnih uspehov. Naša 
prva ekipa je (okrepljena z nekaterimi odličnimi igralci iz Ljubljane) v borbi za naslov 
ekipnega državnega prvaka zasedla odlično tretje mesto in bila konkurenčna vsem naj-
boljšim ekipam. V igri mešanih dvojic sta Iris in Jože Vencelj na DP osvojila odlično drugo 
mesto. Zelo dobro so naši petankarji igrali tudi na državnem prvenstvu trojk, ki smo ga 
izvedli na Čatežu. Ženska trojka v postavi Iris Vencelj, Darja Mlakar in Mojca Grah je bila 
tretja, prav tako pa je bila tretja tudi moška trojka v postavi Ivan Janez Korevec, Bogomir 
Mlakar in Dare Erdeljc. Najverjetneje  se na končni Tour lestvici Iris Vencelj med ženska-
mi  obeta tudi uvrstitev med prvo peterico.

Dare Erdeljc
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7. Zagreb Youth open 2019
V Zagrebu je od 27. 9. do 29. 9. 2019 potekal mednarodni turnir, 
na katerem so v številčni konkurenci uspešno nastopili tudi slo-
venski badmintonisti, med njimi tudi tekmovalci badmintonske-
ga kluba Mirna, za katerega igra več tekmovalcev iz Trebnjega. 
V kategoriji dvojic do 17 let sta Nik Zupančič in Matevž Herman 
zasedla drugo mesto. V kategoriji do 15 let pa sta prvo mesto za-
sedla Vid Koščak in Mark Koroša (BK Mirna/BK Kungota). Nik Zu-
pančič je v februarju 2019 prejel tudi priznanje Športni znak 2018 
in Priznanje Športnik leta po izboru navijačev v okviru Športne 
zveze občin Trebnje in Mirna. Vid Koščak pa je prejel Priznanje 
za mladega športnika. Oba vztrajno nizata uspehe tako na doma-
čem, kot na mednarodnem terenu. 
Aktivnega udejstvovanja, treningov, turnirjev ter dosežkov so de-
ležni tudi Manca Zupančič, Vit in Dan Križman, Tevž Ornik in Tim 
Anzelj. 

Veliko nadaljnjih uspehov. 
Vanja Jakopin

Trebanjski atleti 
septembra spet 
zelo uspešni
Trebanjci imamo za sabo izredno uspeš-
no atletsko sezono. Dobro delo skozi vse 
leto se je obrestovalo in na zadnjem tek-
movanju sezone, prvenstvu Slovenije za 
kategoriji U12 in U14, smo se razveselili 
še 4 kolajn! Karla Jerič je bila dvakrat sre-
brna (višina in krogla), Tjaž Djaip Bartolj 
pa dvakrat bronast (1000 m in štafeta 4 x 
100m). Še nekaj odličnih uvrstitev: Manca 
Jereb 4. na 1000 m in Ana Jereb 6. na 600 
m. 
Med starejšimi atleti sta spet izstopala Eva 
Murn (100 m ovire) in Matevž Šuštaršič 
(100 m), ki sta na Atletskem pokalu Slove-
nije za kategorijo U20 osvojila zlati meda-
lji. Matevž je dodal še 2. mesto v teku na 
200 m. 

Silva − klubska 
prvakinja v sprintu
Na novomeškem kegljišču v športnem 
parku Portoval so trebanjske kegljačice 
odigrale 7. klubsko prvenstvo v sprintu, na 
katerem je zmagala Silva Zupančič, ki je v 
finalu premagala Rozi Flisar. Bronasto me-
daljo za tretje mesto sta prejeli Jasmina 
Mišič in Milena Veber Jarc.
Dekleta so v dobri kondiciji, zato držimo 
pesti za dobre rezultate. 

Mojca Smolič
Foto: Mitja Baša

Na prvenstvu Slovenije za kategorijo U16 
pa je Martina Šmid v metu kladiva zased-
la 3. mesto. S 5. mestom pa sta se izkazali 
Julija Gorenc na 2000 m in Karla Jerič v su-
vanju krogle. 

Še vedno vabimo v naše vrste nove člane. 
Treningi so na urniku vsak torek, četrtek 
in petek popoldne oz. zvečer. Prijave so 
možne tudi na: mitja.svet@gmail.com. 

Mitja Svet, trener atletike
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RK Trimo Trebnje z obetavnim začetkom 
v novo sezono

Mladinska ekipa tudi letos ne popušča
Do sprememb je v RK Trimo Trebnje letos prišlo tudi pri mlajših selekcijah. Najbolj se to 
pozna v mladinski ekipi, ki je v lanskem letu dosegla izjemno drugo mesto. Letošnje leto 
so sicer začeli veliko bolje kot lansko in imajo po treh tekmah dve zmagi in en neodločen 
izid, kar jih uvršča na tretje mesto. A fantje se zavedajo, da vsaka tekma šteje in da je 
sezona še dolga.
Tudi kadeti so že odigrali tri tekme, zmaga, izenačen izid in poraz pa sta jim prinesla tri 
točke. Pretekli vikend so se pomerili z vrstniki iz Metlike, s katerimi so si pred tem delili 
sredino lestvice.
Brez poraza so letos po štirih tekmah starejši dečki B, ki so ob treh zmagah in neodloče-
nem izidu upravičeno na vrhu svoje skupine.
Mlajši dečki so komaj dobro začeli s prvimi tekmami. A ekipa je zabeležila eno zmago in 
en poraz, medtem ko je B ekipa sezono začela s porazom proti Krki.
V preteklih tednih so se začeli tudi treningi mini rokometa na šolah v občini in sosednjih 
občinah, zato vabljeni vsi, ki vas rokomet veseli, da se nam pridružite in tekmujete z nami.

Žiga Zaplotnik

Cvičkov derbi proti MRK Krka bo zagotovo izziv 
za tri nekdanje igralce tega kluba, ki so letos 
člani RK Trimo Trebnje, to so David Didovič, 
Aleksandar Tomić in Leon Rašo.

Mini rokomet je na osnovnih šolah po občini 
zelo priljubljena oblika rekreacije in spoznava-
nja športa za najmlajše.

V Badmintonski klub Mirna so včlanjeni 
tudi otroci, ki živijo na območju občine 
Trebnje. Z osnovami badmintona so se 
srečali v okviru animacije, ki v naši občini 
poteka v telovadnici v Nemški vasi, in si-
cer vsak torek in sredo od 14.30 do 15.45. 
Vztrajno delo in redni treningi so jih pripe-
ljali do zavidljivih rezultatov. Tako je bil v 
soboto, 5. 10. 2019, v dvorani Bit v Ljublja-
ni organiziran 1. turnir v sezoni 2019/2020 

Ženske selekcije NK Trebnje – Olimpija 
uspešno tekmujejo
V tekmovalni sezoni 2019/2020 smo v NK Trebnje v sodelovanju z ŽNK Olimpija uspešno 
pričeli s tekmovanjem v 1. ženski nogometni ligi Nogometne zveze Slovenije. V omenje-
nem tekmovanju sodelujejo deklice iz DU13 in DU15 ter prav tako kadetinje v DU17 ligi. 
V najvišji članski ligi v ekipi ŽNK Olimpije pa sodeluje kar nekaj naših članic iz NK Trebnje. 
Ekipa članic ŽNK Olimpija je bila v preteklosti večkratna državna prvakinja in tako tudi 
letos načrtujejo osvojitev 1. mesta v 1. ženski članski ligi NZS.  Do takrat pa želimo vsem 
ekipam obilo športnih uspehov. Športni pozdrav!

Leon Lobe, NK Trebnje Ženska ekipa kadetinj DU17 Olimpija − Trebnje

do 13 in do 17 let. Prijavljenih je bilo več 
kot 100 tekmovalcev iz različnih slovenskih 
klubov. V kategoriji fantje dvojice do 13 
let sta zasedla drugo mesto Tevž Ornik in 
Tim Škrlj ter tretje mesto Tim Anzelj in Filip 
Štrovs (BK Mirna/BK Medvode). Tim Anzelj 
in Nele Mežnaršič sta v pretekli sezoni na 
državnem tekmovanju U11 zasedla drugo 
mesto v kategoriji fantje dvojice. Prav tako 
tudi Tevž Ornik niza zavidljive uspehe.  

Članska ekipa RK Trimo Trebnje, ki se je v 
tej sezoni precej prenovila, je že na začet-
ku pokazala, da bosta letos rezultate pri-
našali le borbenost in povezanost ekipe. 
Na prvih petih tekmah so tako zabeležili 
poraz proti Ribnici, neodločen izid proti 
Izoli in tri zmage. Po petih tekmah so člani 
s sedmimi točkami na tretjem mestu pr-
venstva. Vendar leto je še dolgo in čaka 
nas še 17 zanimivih tekem. V petek je v 
Trebnjem igrala Škofja Loka, to soboto pa 

nas čaka dolenjski derbi v Novem mestu, 
ko se bodo naši fantje pomerili z MRK 
Krka.
Imamo pa tudi v letošnjem letu naše igral-
ce med najboljšimi strelci. Gal Cirar je s 34 
goli na četrtem mestu, novinec Dino Ha-
midovič pa s 27 goli na 10. mestu lestvice 
strelcev lige.
Na domačih tekmah nas v letošnjem letu 
znova podpirajo Trebanjski levi, ki so se 
ponovno zbrali po dolgih letih in še vedno 

Prvi badmintonski turnir do 13 in 17 let  
v sezoni 2019/2020

Tekmovalcem želimo uspešno nadaljeva-
nje sezone. 

Vanja Jakopin

znajo poskrbeti za izjemno vzdušje in pod-
poro na tribunah.

Žiga Zaplotnik
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Invalidske
pokojnine

Stranka SDS je zahtevala, da se najnižje invalidske pokojnine, 
ki znašajo 270 € ali manj, dvignejo na stopnjo socialnih trans-
ferjev, tj. na dobrih 400 €. Naš predlog so koalicijske stranke na 
izredni seji DZ zavrnile. Glasovali so proti izboljšanju položaja 
najbolj ogroženih invalidskih upokojencev. 

Začela se je prepotrebna rekonstrukcija ceste Trebnje – Repče 
v dolžini 500 m v vrednosti cca 500.000,00 €. Pričakujemo, da 
jo bodo prebivalci lahko čim prej uporabljali.

 OO SDS Trebnje

Novi predsednik 
SMC

Na kongresu stranke SMC, ki je bil 21. septembra v Ljubljani, 
je bil minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek izbran za 
novega predsednika stranke modernega centra. Podprl ga 
je tudi ustanovitelj Stranke in dosedanji predsednik dr. Miro 
Cerar.

Gospod Počivalšek je prepričan, da ima SMC pomembne 
zasluge za uspešne gospodarske kazalce in za to, da je v Slo-
veniji danes življenje bistveno boljše kot leta 2014. Želi si 
nadgraditi dosedanje uspešno delo stranke in utrditi polo-
žaj stranke. Želimo mu uspešno delo! 

Lokalni odbor Trebnje

Zahteva NSi  
je dosegla namen

Poslanci NSi smo zahtevali sklic nujne seje odbora za izobraže-
vanje zaradi alarmantnega stanja na področju šolske in pred-
šolske infrastrukture. 

Slovenske občine namreč že dalj časa opozarjajo, da država 
občinam za delovanje ne namenja dovolj sredstev. Posebej 
akuten je problem na področju investicij v šolske in predšolske 
objekte v lasti občin, ker beležijo veliko priseljevanje prebival-
stva. 
Razprava na nujni seji odbora je dosegla namen, saj je minister 
za izobraževanje dr. Jernej Pikalo obljubil, da bo ministrstvo v 
proračunu za naslednji dve leti namenilo sredstva za sofinanci-
ranje investicij občin v šolsko infrastrukturo.

Modra
Pantone: 313C
CMYK: 100, 0, 8, 13
RGB: 0, 154, 199

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

»Nisi se izgubil kot zven
v tihoto, nisi odšel v nič in pozabo;

po tebi merim stvarem pomen
in tvojo pesem skušam peti za tabo.«

(T. Pavček)
 

Poslovil se je Ciril Metod 
Pungartnik. 

Velik človek velikih dejanj in 
še večjega srca.

Pred 17 leti je DROT prvič vstopil v občinski svet. Mladi, polni no-
vih in drznih idej smo imeli svoj pogled na razvoj občine in dru-
gačne prioritete za prihodnost. Tako smo mu kot županu povzro-
čili nekaj dodatnih sivih las, saj smo s svojo vizijo in vztrajnostjo 
utirali neke nove poti … Pa vendar smo v kratkem času spoznali, 
da imamo oboji prav. In naše sodelovanje je kljub velikokrat raz-
ličnim stališčem preraslo v medsebojno spoštovanje, ko smo drug 
drugega slišali, razumeli in tako skupaj udejanjili veliko dobrega.
Veliko vode bo še preteklo, da bomo vsi skupaj dosegli to, kar je 
v našem prostoru zapustil Ciril Metod Pungartnik. Še dolga leta 
nas bodo na vsakem koraku sedaj štirih občin spremljali spome-
niki njegovega dela. In spomin na to, kaj pomeni biti pravičen in 
pošten politik. Bil je človek z velikim srcem, načeli in hrbtenico. 
Od njega se poslavljamo z velikim spoštovanjem in hvaležnostjo.
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Zaključek sezone 
golfa 2019
Golf@C.CLUB TREBNJE je letos organiziral 
že 11. turnir Občine Trebnje na golf igrišču 
Otočec. Letošnji zmagovalec je Lan Gašpe-
rin. V času turistične prireditve Iz trebanj-
skega koša je bil organiziran 16. turnir – Iz 
trebanjskega koša.

Klub daje velik poudarek razvoju otro-
škega golfa ,saj je bila organizirana vadba 
pod vodstvom profesionalnega učitelja 
in vaditelja golfa skozi vso sezono. Zelo 
dobro je potekalo sodelovanje z Osnov-
no šolo Trebnje in OŠ Veliki Gaber. Velika 
pridobitev za klub je, da bo otroke sedaj 
poučeval golf tudi naš član Lan Gašperin 
na našem igrišču, osnovnih šolah in Indor- 
centru v Novem mestu. Na igrišču je bilo 
organizirano tradicionalno medklubsko 
srečanje z Golf klubom Grosuplje. Organi-
zirane so bile vadbe za člane ob četrtkih. 
Nadalje so se nekateri člani udeleževali 
turnirjev drugih klubov. Otroci pa so se le-
tos pogosto udeleževali tekem, ki jih je or-
ganizirala Golf Zveza Slovenije in dosegali 
dobre rezultate. Organiziranih je bilo več 
prikazov igre golfa posameznim skupinam 
in nekaterim razredom. Za otroke nižjih ra-
zredov osnovne šole bo organiziran tečaj v 
zimskem času. Vadba bo potekala v telo-
vadnici OŠ Trebnje, Veliki Gaber, Dobrnič, 
Dol. Nemška vas in Indor-centru v Novem 
mestu, spomladi pa na vadišču in igrišču 
golfa Blato.

Na igrišču smo letos postavili udarjališča iz 
umetne trave in sanirali dve zelenici.
Velika pridobitev za igrišče golfa je bila 
tudi ustanovitev Pichin Putt kluba. Ude-
ležili smo se 5. turnirjev Pichin Putt Zveze 
Slovenije. Igrišče ima uradno registracijo 
za Pichin Putt igrišče (igrišče za kratko igro 
golfa.) Letos smo organizirali prvo odprto 
prvenstvo v Pichin Puttu Slovenije za mla-
dince, saj igrišče izpolnjuje vse pogoje za 
take turnirje.

 Zadnji zaključni turnir bo organiziran v so-
boto, 26. novembra, ob 10 uri na igrišču 
Blato. Po turnirju bosta razglasitev letoš-
njih rezultatov in družabno srečanje ob 
dobri kapljici in kostanju in s tem bomo 
zaključili letošnje sezone golfa.

Tone Zaletel
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V 73. letu se je od nas poslovil

FRANČIŠEK JARC 
iz Jezera pri Trebnjem.

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečeno sožalje in vsem, ki ste se poklonili na 
njegovi zadnji poti in ga boste za vedno nosili v srcu.

Žalujoči: vsi njegovi

Zdaj v tisti rajski dolini
med večnimi spomini
tiho sanjaš svoj mir. 

ZAHVALA
V 90. letu starosti je prestopila prag večnosti naša draga 

TEREZIJA ŠOBAR, roj. Kovač
iz Dolenjih Ponikev.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, pri-
jateljem in znancem, ki ste nam v teh težkih trenutkih stali ob strani. 
Hvala vsem, ki ste nam izrekli sožalje, darovali cvetje, sveče in svete 
maše ali nam kakorkoli drugače pomagali. Zahvaljujemo se vsem so-
delujočim za lepo organiziran in opravljen obred slovesa.
Posebno zahvalo izrekamo njeni osebni zdravnici prof. dr. Mariji Petek 
Šter ter ostalemu zdravstvenemu osebju ZD Trebnje, ki ste ji lajšali 
tegobe v času njene bolezni. 
Hvala vsem, ki ste našo Razi pospremili na zadnjo pot. 

Žalujoči: vsi njeni

… in zadnjo uro milost daj, 
da pridem k tebi v sveti raj.

ZAHVALA

 

JANEZ HOČEVAR – ŽAN
(1943–2019)

Iz Belšinje vasi

V času jeseni je dozorelo njegovo življenje in dosegel je večni počitek. 
Hvala lepa vsem prisotnim in sodelujočim v dnevih žalovanja in na 

pogrebni slovesnosti. 
Sredi sočutnih ljudi je žalost znosnejša.

žena Minka, otroci Mirjam, Nives in Janez z družinami

Klemen in Lara ponovno 
osvojila medalje
V soboto, 5. 10., in v nedeljo, 6. 10. 2019, je v Lomianki-ju pri 
Varšavi na Poljskem potekalo tekmovanje v para plesu – Lomi-
anki 2019 Para Dance Sport Polish Open. Barve slovenske za-
stave sta zastopala naš občan občine Trebnje Klemen Dremelj 
s soplesalko Laro Nedeljkovič iz Velikih Lašč. V soboto sta na-
stopila v kategoriji IPC Para dance combi 2 standard in osvojila 
2. mesto. Vikend sta odlično zaključila z osvojitvijo 3. mesta v 
kategoriji IPC Para dance combi 2 latin in s tem ponovila naj-
boljši dosežen rezultat slovenskih tekmovalcev v tej kategoriji. 
Rezultata kažeta na pravilen pristop k intenzivnim treningom, ki 
potekajo za pripravo na svetovno prvenstvo konec leta v Bonnu 
v Nemčiji. 

Breda Košir
Foto: Gabriela Mohini

šport/zahvale
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Ni res, da je odšel -  nikoli ne bo!                                                              
Ujet v naša srca,
z najlepšimi spomin, 
bo vsak naš korak
spremljal v tišini. 
 

ZAHVALA
V 84. letu nas je zapustil   

 STANISLAV KOVAČIČ
iz Železnega 15, pri Dobrniču.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom in prijateljem 
za izrečeno sožalje, darovane sveče, cvetje in maše. Hvala dr. Bogomir-
ju Humarju, ga. Majdi Gačnik, g. župniku  in pogrebni službi Mariji 
Novak. Hvala LD Dobrnič in PGD Občine, g. Perparju in g. Gorcu 
za besede slovesa. Hvala kolektivu CGP, Slavki Gašperšič, Trimu in 
A-ANUBIS. Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: Vsi njegovi 

Vsako človeško življenje je dar,
četudi je kratko in krhko.
Vsako življenje je dar,
ki bo za vedno živelo v naših srcih.
(Elmar Simma)
 

ZAHVALA
V 55. letu starosti nas je zapustila draga žena, mami in babi  

 MAJDA PAJK
iz Dolenje Nemške vasi, Trebnje.

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom, znancem 
in  sodelavcem izpodjetij Trimo d.d., REM d.o.o. in Avtotransporti 
Kastelec za izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče in sv. maše. 
Posebna zahvala velja patronažni sestri Branki za vso skrb in nego, ki 
jo je nudila naši mami, ter Ani Opara za vso pomoč. Zahvala pogrebni 
službi Komunale Trebnje za lepo opravljen obred, pevcem, in gospodu 
Slavku za lep cerkveni obred. Iskrena zahvala vsem, ki ste našo mami 
pospremili k večnemu počitku. 

Žalujoči: mož, sin Domen ter hči Simona z družino 

Bremena življenja te niso zlomila,
a bolezen iz tebe vso moč je izpila.

ZAHVALA

V 95. letu starosti nas je zapustila 
ANA KOŽELJ

Iz Luže 17, Dobrnič

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, pri-
jateljem in znancem za izrečeno sožalje, darovane svete maše in cvetje, 
prof. dr. Petkovi, sestri Marjetki, dr. Žlajpahovi, patronažni sestri Ma-
teji, SB Novo mesto infekcijski oddelek, g. župniku Milošu Koširju za 
lepo opravljen obred, DU in DI Trebnje. Iskrena hvala pogrebni službi 
Novak iz Rebri za organizacijo pogreba, pevcem, citrarki g. Evi in go-
vornici Renati za besede slovesa.
Hvala vsem, ki ste jo v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji 
poti.

Vsi njeni

Odšla si tja, kjer ni bolečin,
solza, gorja, trpljenja.

ZAHVALA

V 88. letu starosti se je za vedno poslovila naša mama 

ANA KOŠIR
iz Martinje vasi pri Šentlovrencu

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za 
izrečena sožalja, darovane svete maše, cvetje in sveče. Hvala zaposle-
nim v DSO Trebnje za skrb v zadnjih letih. Za lepo opravljen obred se 
zahvaljujemo g. župniku, pogrebni službi in pevcem.

Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni

Ni smrt tisto, kar nas loči
in življenje ni, kar druži nas.
So veži močnejše,
brez pomena so razdalje,
kraj in čas.

ZAHVALA
 

ALOJZIJ KASTELIC
(20. 3. 1933–27. 9. 2019)

po domače Strunov ata iz Pristavice
 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za vsak stisk roke, besede tolažbe, podarjeno cvetje in sveče, 
mašne namene in darove za cerkev. 
Posebna zahvala gospodu župniku Janezu Jeromnu za lep pogrebni 
obred, pogrebni službi Perpar, gospe Štrempfelj in gospodu Anžlovar-
ju za lepe poslovilne besede ter vsem,
ki ste ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti. 

 Vsi njegovi

Angel varuh svojega varovanca
spremlja,
če ta želi to ali noče,
in ko z njim prek zadnjega klanca pride,
na grobu njegovem joče.
(T. Pavček)

ZAHVALA
Tiho se je poslovila od nas naša mami 

FILOMENA KRAVCAR
Štefan 15, Trebnje

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste bili z nami v dneh bolezni in ža-
losti. Hvala vsem, ki ste jo imeli radi, jo pospremili na njeni zadnji poti 
in jo boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njeni
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razvedrilo

Sponzor nove križanke je Fit-Me, Meta Smolič s.p., Obrtni-
ška ulica 22, Trebnje.
Fit-Me je nov športni studio, ki se nahaja v Trebnjem v biv-
ših prostorih diskoteke Africa.
V lepo urejenem prostoru poleg osebnih treningov na so-
dobnih napravah ponujajo skupinske vadbe za vse genera-
cije.
Našli boste vadbo za mamice z dojenčki, step aerobiko, 
vadbo z utežmi, intervalno vadbo, zdravo vadbo za vsako-
gar ter aerobiko, primerno za zlata leta in starejše. 
Vljudno vabljeni! 
Več informacij najdete na FB: Fit-ME ter po telefonu:  
031 381 098 − Meta

Za vas so pripravili nagrade v vrednosti:
1.  4 x brezplačen obisk vadbe Fit-me pump     
2.  3 x brezplačen obisk step aerobike     
3.  2 x brezplačen obisk vadbe mamice z dojenčki    

Geslo križanke in svoj naslov pošljite na Glasilo občanov, 
Goliev trg 4, 8210 Trebnje ali na elektronski naslov: glasi-
lo.obcanov.trebnje@gmail.com najkasneje do ponedeljka, 
4. 11. 2019. Gesel po tem datumu in gesel brez naslova ne 
bomo upoštevali.

Pravilno geslo križanke iz septembrske številke Glasila je: 
TRGOVINA PLESKAR. Prejeli smo 54 rešitev, od tega 3 ne-
pravilne. Na seji 7. 10. 2019 smo izžrebali 3 nagrajence:

1. nagrada: Mirko Tisu, Velika Loka 53, 8212 Velika Loka
2. nagrada: Pia Smolič, Korita 12, 8211 Dobrnič
3. nagrada: Majda Jan, Pristava 10 a, 8210 Trebnje

Za prevzem nagrade se oglasite v podjetju PLESKAR, trgovi-
na in mešalnica barv, Podjetniška ulica 4, Trebnje.
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Prireditelji si pridržujejo pravico do sprememb.
Za prejemanje podrobnejših informacij o prireditvah v obliki tedenskega napovednika dogodkov v občini Trebnje pošljite e-mail: 

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

DATUM URA DOGODEK KRAJ ORGANIZATOR
vsak delavnik od 7.30–8.00 Šola zdravja – Tisoč gibov Igrišče/telovadnica CIK Trebnje Društvo Šola zdravja
Sreda, 16. oktober 2019 8.00–9.00 Učenje slovenskega jezika CIK Trebnje CIK Trebnje, VGC MARELA

11.00–13.00 Osnove šivanja (za mlade Rome) CIK Trebnje CIK Trebnje, VGC MARELA
Četrtek, 17. oktober 
2019

9.00–12.00 Digitalna doba, naš izziv CIK Trebnje CIK Trebnje, VGC MARELA

Petek, 18. oktober 2019 8.00–10.00 Medgeneracijska komunikacija CIK Trebnje CIK Trebnje, VGC MARELA
16.00–17.00 Zdravo telo CIK Trebnje CIK Trebnje, VGC MARELA

Sobota, 19. oktober 2019 8.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje DROT
20.00 Jesenski Jam Session V dvorani Stik KUD TIA

Ponedeljek, 21. oktober 
2019

16.00–17.00 Zdravo telo CIK Trebnje CIK Trebnje, VGC MARELA

17.00 Ura pravljic (1. skupina) Knjižnica Pavla Golie Trebnje Knjižnica Pavla Golie Trebnje
Torek, 22. oktober 2019 9.00–11.00 Kaj jesti za razvoj, zdravje, odpornost Predavalnica CIK Trebnje CIK Trebnje, UTŽO

9.00–11.00 Glivične okužbe nohtov CIK Trebnje CIK Trebnje, VGC MARELA
13.00–15.00 Pomoč starejšim in družinskim članom CIK Trebnje CIK Trebnje, VGC MARELA

Sreda, 23. oktober 2019 8.00–9.00 Učenje slovenskega jezika CIK Trebnje CIK Trebnje, VGC MARELA
8.30–14.00 S CIKom za CIK CIK Trebnje CIK Trebnje
11.00–13.00 Osnove šivanja (za Rome) CIK Trebnje CIK Trebnje, VGC MARELA

Četrtek, 24. oktober 
2019

9.00–12.00 Digitalna doba, naš izziv CIK Trebnje CIK Trebnje, VGC MARELA

17.00 Gostujoča razstava Baragovo življenje, vpeto v čipko Dvorana nekdanje Iskre Žužemberk Klekljarska skupina Žnurce in Občina Trebnje

18.00–19.30 Hlebinska naiva – odprtje razstave
Galerija likovnih samorastnikov 

Trebnje
Galerija likovnih samorastnikov Trebnje

Petek, 25. oktober 2019 16.00–17.00 Zdravo telo CIK Trebnje CIK Trebnje, VGC MARELA
17.00 Prireditev ob 40. obletnici Društva Sožitja Trebnje KD Trebnje Društvo Sožitje Trebnje

Sobota, 26. oktober 
2019

8.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje DROT

Nedelja, 27. oktober 
2019

13:30–18:00 Dan odprtih vrat PGD Trebnje Gasilski dom PGD Trebnje PGD Trebnje

Ponedeljek, 28. oktober 
2019

8.00–13.00 Počitniške delavnice za otroke CIK Trebnje CIK Trebnje, VGC MARELA

16.00–17.00 Zdravo telo CIK Trebnje CIK Trebnje, VGC MARELA

18.00–20.00 Soočanje z izgubo Zelena dvorana DSO Trebnje
Društvo za zdravje in sožitje v družinah 

Trebnje
Torek, 29. oktober 2019 8.00–12.00 Počitniške delavnice za otroke CIK Trebnje CIK Trebnje, VGC MARELA

9.00–11.00 Popotna malha, Hrvaško Zagorje Predavalnica CIK Trebnje CIK Trebnje, UTŽO
Sreda, 30. oktober 2019 8.00–12.00 Počitniške delavnice za otroke CIK Trebnje CIK Trebnje, VGC MARELA

19.00 RK Trimo Trebnje : RK Maribor Branik Športna dvorana OŠ Trebnje RK Trimo Trebnje
Sobota, 2. november 
2019

8.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje DROT

Ponedeljek, 4. november 
2019

17.00 Ura pravljic (1. skupina) Knjižnica Pavla Golie Trebnje Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Torek, 5. november 2019 9.00–11.00 Spoznajmo preteklost naših družin Predavalnica CIK Trebnje CIK Trebnje, UTŽO

19.30
GL abonma: Komedija Španski večer – "Hasta la 

vista"!
Kulturni dom Trebnje JSKD OI Trebnje

Četrtek, 7. november 
2019

9.00–12.00 Digitalna doba, naš izziv CIK Trebnje CIK Trebnje, VGC MARELA

Sobota, 9. november 
2019

8.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje DROT

Razhodnja Od Litije do Čateža

10.00
Sobotno galerijsko dopoldne – Hišni kino in domači 

hologram
Galerija likovnih samorastnikov 

Trebnje
JSKD OI Trebnje, ZKD Trebnje, CIK Trebnje

Ponedeljek, 11. 
november 2019

17.00 Ura pravljic (2. skupina) Knjižnica Pavla Golie Trebnje Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Torek, 12. november 
2019

8.00–15.00
Kinematografi in kino predstave v naših krajih nekoč, 

zbiranje spominov,
Knjižnica Pavla Golie Trebnje Knjižnica Pavla Golie Trebnje

9.00–11.00 Gorski Kotar Predavalnica CIK Trebnje CIK Trebnje, UTŽO
17.00 Bralni klub: Penelope Fitzgerald: Knjigarna Knjižnica Pavla Golie Trebnje Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Sreda, 13. november 
2019

17.00–18.30 MOČ PRAVLJIC: IZ ZVOKA V TIŠINO, delavnica z gongi KS Veliki gaber Knjižnica Pavla Golie Trebnje


