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Rastoča knjiga tudi v OŠ 
Trebnje in OŠ Veliki Gaber
Rastoča knjiga je projekt, ki je postal eden od temeljev medge-
neracijskega spodbujanja in rasti. Obeležuje sijajnost dosežkov in 
zgodovinski spomin v skupnostih, za prihajajoče generacije pa je 
vir navdiha in tudi kažipot, kako je mogoče v čemurkoli najti svoje 
poslanstvo in talente ter jih razvijati v skupno dobro.
Zasledil sem zapis, da se je od začetka civilizacije do leta 1900 na-
bralo izjemno znanje in vedenje človeštva, v nadaljnjih 100 letih 
do leta 2000 se je podvojilo, znanstveniki pa predvidevajo, da se 
bo do leta 2020 celo potrojilo. Živimo torej v obdobju izjemnega 
razvoja in tudi dostopnosti znanja. Izobraževanje in motiviranje za 
vedno nova znanja sta tako najpomembnejši področji človeške de-
javnosti. Dobri učitelji in mentorji mladim generacijam so nepre-
cenljivi tako v izobraževalnem kot v človeškem smislu.
Menim, da se vsak mlad človek sprašuje, kaj je njegovo  poslanstvo 
na tem svetu, sprva z nadebudnim 'ko bom velik, bom ...', kasneje, 
ko ugotavlja, kaj želi početi in kaj dobro zna. Tudi sam sem se kot 
mladostnik o tem spraševal in prihajal do različnih odgovorov, da-
nes pa sem prepričan predvsem, da je najpomembneje delati do-
bro – tako na način, da dobro opravljam, karkoli že delam, še bolj 
pa da delam dobro, da želim pomagati in s tem tudi spreminjati 
mentaliteto ter pogled na svet. Eno glavnih vodil Rastoče knjige bi 
zame torej bilo, naj ne mine dan, da ne naredite kaj dobrega zase, 
za svoje bližnje, za svoj kraj in svojo državo Slovenijo. Vsak še tako 
majhen prispevek bo kot diamant bogatil ta naš skupni mozaik.
Zato pozivam vse generacije, da pomagamo medsebojno množiti 
znanje in vedenje ter delamo za skupno dobro. Dovolite, da ob tej 
priložnosti čestitam mag. Gregorju Udovču, ravnatelju OŠ Veliki 
Gaber, ki je po letih stagnacije popeljal kolektiv na novo, boljšo pot 
znanja in motivacije. Hvala ravnatelju in vsem prizadevnim učite-
ljem, prihodnje generacije vam bodo hvaležne.
OŠ Trebnje in ravnatelj Rado Kostrevc z dobrim kolektivom ter 
izjemno požrtvovalnimi posamezniki snujejo in dosegajo odlične 
rezultate na področju znanja, umetnosti, športa. Čestitke mento-
ricam in učencem za uvrstitev na World Scholar's Cup (Svetovni 
pokal znanja), ki bo potekalo od 18. do 23. junija v Kuala Lumpur-
ju v Maleziji. Navijamo za vas! Tovrstna izkušnja je za mentorico 
in učence neprecenljiva. Čestitke za vse osvojene zlate in srebrne 
plakete na državnih tekmovanjih in za osvojene naslove državnih 
prvakov v športu in drugih disciplinah.
Pri Rastoči knjigi ste prepoznali tudi dva naj vzornika, ki sta izšla iz 
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Uredništvo Glasila občanov občine Trebnje, Goliev 
trg 4, 8210 Trebnje
Ustanovitelj in izdajatelj: Občina Trebnje, Goliev 
trg 5, 8210 Trebnje

Odgovorna urednica: Zdenka Candellari
Uredniški svet: Mateja Grebenc Kepa, Zdenka Can-
dellari, Danica Sila, Vida Hočevar, Mateja Kozlevčar, 
Darinka Krevs, Leon Lobe, Marija Mežnaršič, Franc 
Brane Praznik, Petra Smolič, Andreja Perc
Lektorica: Silva Kastelic
Grafična realizacija: Tiskarna Januš, Ljubljana
Naklada: 4.400 izvodov, ki se razdelijo brezplačno 
vsem gospodinjstvom in podjetjem v občini Trebnje.

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

V Glasilu občanov se proti plačilu  v skladu s spreje-
tim cenikom objavljajo tudi oglasi, ki so  pripravljeni 
za tisk, torej oblikovani in v primernih formatih: PDF 
v kakovosti za tisk in CMYK-formatu. Če kakovost ni 
ustrezna, se objavo oglasa zavrne. Naročnik oglasa 
je dolžan spoštovati avtorske pravice glede uporabe 
fotografij in besedila v oglasnih sporočilih. Oglasi 
niso lektorirani.

Prispevke lahko pošljete po elektronski pošti na 
naslov: glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com ali jih 
v elektronski obliki (CD, DVD, USB) oddate v poštni 
nabiralnik uredništva na naslovu: Glasilo občanov, 
Goliev trg 4, 8210 Trebnje (prvi vhod desno za ob-
činsko stavbo).
Rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko je 
7. 5. 2018, predviden izid pa 16. 5. 2018. Prispev-
ki, ki jih bomo v uredništvo prejeli po tem datumu, 
bodo uvrščeni v naslednjo številko, če bodo še ak-
tualni.

Spoštovani prijatelji UTŽO 
Trebnje!
Na tretje življenjsko obdobje marsikdo gleda z zaskrbljenostjo in 
strahom. Ker sem tudi sam pred koncem aktivne dobe, sem ve-
sel, da je UTŽO tudi v Trebnjem. Življenje je lepo tudi v starosti 
ob primerni socialni in družbeni vključenosti in lastni aktivnosti. 
Neprecenljivo se mi zdi, da se pričneš učiti in ukvarjati s stvarmi, za 
katere ni bilo časa v delovno aktivni dobi. UTŽO v Sloveniji obstaja 
preko 30 let in leta 1998 se je ustanovila tudi v Trebnjem. Pionirsko 
delo v našem okolju je opravila Cvetka Bunc, ki je univerzo vodi-
la vse od leta 1998 in za to leta 2009 prejela tudi Plaketo Občine 
Trebnje.
Dovolite, da izrazim spoštovanje in zahvalo vsem, ki delate na tem 
področju. Hvala članom, ki dokazujete, da življenje tudi v starosti 
lepo in plodovito, da znate v sebi najti neverjetne talente in ste 
izjemno ustvarjalni. »Dolgoživa družba je pridobitev in ne spodr-
sljaj razvoja,« pravi prof. dr. Ana Krajnc, predsednica Slovenske 
univerze za tretje življenjsko obdobje. Medgeneracijsko sodelova-
nje družbo bogati in prinaša veselje ter odlične sadove vsem so-
delujočim. Smo generacija bogatih življenjskih izkušenj, ki smo jih 
pripravljeni deliti in se hkrati učiti novih veščin. Smo tudi generaci-
ja, ki nam ni vseeno za našo prihodnost in želimo aktivno živeti in 
ustvarjati pogoje sožitja in socialno vključenost vseh slojev družbe.
Vi ste pionirji sprememb v razmišljanju in mentaliteti ljudi v tre-
tjem življenjskem obdobju. Hvala vam za vse, kar ste in boste še 
prispevali k razvoju novih pogledov in delovanja v dobro starejših. 
Dovolite, da vam čestitam ob vašem praznovanju in vam kličem na 
mnoga lepa leta. Upam, da se vam kmalu pridružim in se že vese-
lim druženja z vami.

župan Alojzij Kastelic

naše šole – Miha Zarabca, rokometaša, in Majo Kastelic, ilustrator-
ko. Z nami je bila še kopica izjemnih posameznikov, ki so bili učenci 
OŠ Trebnje.
Lepo je, da v čaru pomladi zaznamo tudi naše prebujanje in skupno 
rast v dobrem, v znanju in napredku. Naj zaključim s kitico pesmi 
Dramilo Valentina Vodnika: »Za uk si prebrisane glave pa čedne 
in trdne postave. Išče te sreča, um ti je dan, našel jo boš, ak nisi 
zaspan.«

Želim vam vse dobro in srečno!  
Alojzij Kastelic
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Krožišče   
4. 4. 2018 je na Občini Trebnje potekala 
novinarska konferenca, na kateri je bila 
podpisana pogodba za izvedbo investicij 
»REKONSTRUKCIJA LOKALNE CESTE TREB-
NJE – RAČJE SELO – II. FAZA« in UREDITEV 
KROŽNEGA KRIŽIŠČA V STAREM TRGU PRI 
KMETIJSKI ZADRUGI TREBNJE. 
Občina Trebnje namerava z realizacijo in-
vesticije rekonstrukcije lokalne ceste LC 
425001 (Trebnje–Račje selo) – II. faza 
dokončati rekonstrukcijo navedene lokal-
ne ceste. Le-ta se je pričela v letu 2016. 
Osnovna projektna dokumentacija je bila 
dopolnjena s pločnikom izven naselja za-
radi vzpostavitve varne peš povezave med 
naselji Trebnje in Račje selo. Uredilo se bo 
tudi nevarno križišče lokalnih cest v naselju 
Račje selo.
Občina Trebnje je za naveden poseg izve-
dla postopek javnega naročila, v katerem 
je bil kot najugodnejši ponudnik izbran 
izvajalec – podjetje Komunalne gradnje 
d.o.o. iz Grosuplja. Vrednost investicije 
znaša 235.067,12 EUR brez DDV oziroma 
286.781,88 EUR z DDV.
Z izvedbo investicije bo tako rekonstruira-
na lokalna cesta v dolžini 661 m in širini 6 
m in zgrajen pločnik v dolžini 627 m in širi-
ni 1,5 m z javno razsvetljavo. Navedeni po-
segi bodo tako izboljšali prevoznost obrav-
navanega odseka ceste, povezanost med 
naselji, prometno varnost, infrastrukturno 
urejenost občine in ne nazadnje splošne 
pogoje bivanja za tamkajšnje prebivalce.
Občina Trebnje namerava skupaj s Kmetij-
sko zadrugo Trebnje urediti krožno križišče 
v Starem trgu pri KZ Trebnje. V skladu s 
sporazumom o sofinanciranju za navede-
ni projekt Občina Trebnje financira ure-
ditev krožišča z rekonstrukcijo obstoječe 
komunalne in energetske infrastrukture, 
KZ Trebnje pa financira ureditev parkirišča 
pred trgovino ter izvedbo novega uvoza.
Namen investicije je umiritev motornega 
prometa na tem območju in s tem poveča-
nje prometne varnosti, predvsem za šibkej-
še udeležence v prometu, pešce, ter s tem 
izboljšati splošno urejenost mesta Trebnje.
Tudi za navedeni poseg je Občina Trebnje 
izvedla postopek javnega naročila, v kate-
rem je bil kot najugodnejši ponudnik prav 
tako izbran izvajalec Komunalne gradnje 
d.o.o. 
Vrednost investicije znaša 310.403,67 EUR 
brez DDV oziroma 378.692,48 EUR z DDV.
V času investicije se bo izvedla denivelacija 
krožnega križišča (dvignjena ploščad kro-
žnega križišča) z ureditvijo klančin na vseh 
priključnih krakih, tlakovale površine za pe-

šce, cestna razsvetljava in obstoječe parkirišče bo preurejeno (razširjeno).
Rok izvedbe del za oba projekta je 31. 8. 2018.

Občinska uprava 
Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo
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Ureditev 
sredinskega otoka 
krožnega križišča 
ob vstopu v mesto 
Trebnje
Komunala Trebnje d.o.o. izvaja ureditev 
sredinskega otoka krožnega križišča pri 
Mercator centru Trebnje v skladu z nagra-
jeno rešitvijo javnega natečaja »UREDITEV 
SREDINSKEGA OTOKA KROŽNEGA KRIŽI-
ŠČA NA R1 215/1506 OB VSTOPU V MESTO 
TREBNJE« izdelovalca g. Andreja Šelige, 
abs. arh.
Predlagana ureditev sredinskega otoka je 
posledica smotrnega premisleka v okolju, v 
katerem se nahaja. Ima tako simbolno kot 
tudi praktično naravo pojavnosti. Simbol-
na prezenca strukture govori o koreninah 
lokalnega prebivalstva, povezanosti in sim-
patizira z naravno krajino. 

Poročilo
o kakovosti pitne 
vode iz javnih 
in zasebnih 
vodovodnih 
sistemov 
v letu 2017
Upravljalec sistema oskrbe s pitno vodo 
je dolžan skladno s 34. členom Pravilni-
ka o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 
35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 74/15) pri-
praviti letno poročilo o kakovosti pitne 
vode. V poročilu so podane informacije 
o kakovosti pitne vode na posameznem 
vodovodnem sistemu v letu 2017.

Osnovna naloga upravljavca vodovodnih 
sistemov je zagotavljanje varne oskrbe s 
pitno vodo, k čemur prištevamo zagota-
vljanje nemotene oskrbe s pitno vodo in 
njene zdravstvene ustreznosti pri upo-
rabnikih. Nadzor nad zdravstveno ustre-
znostjo pitne vode smo izvajali na podlagi 

utečenega notranjega nadzora po po-
stopkih HACCP sistema. Ta omogoča pra-
vočasno prepoznavanje mikrobioloških, 
kemičnih in fizikalnih tveganj, ki lahko 
predstavljajo potencialno nevarnost za 
zdravje ljudi, izvajanje potrebnih ukrepov 
ter vzpostavljanje stalnega nadzora na ti-
stih mestih (kritičnih kontrolnih točkah) v 
oskrbi s pitno vodo, kjer se tveganja lahko 
pojavijo.

Voda je vsakodnevno živilo, zato ne sme 
vsebovati mikroorganizmov, parazitov ali 
njihovih razvojnih oblik, ki pomenijo ne-
varnost za zdravje.

Kakovost vode na našem območju je v 
okviru notranjega nadzora spremljal Na-
cionalni laboratorij za zdravje, okolje in 
hrano iz Novega mesta. Odvzem vzorcev 
pitne vode je izvajal nenapovedano.

Poleg notranjega nadzora je zdravstveni 
inšpektorat Republike Slovenije, ki nad-
zira delo upravljavcev vodovodnih siste-
mov, izvajal tudi državni monitoring in 
zunanji nadzor.

Poročilo o odvzetih vzorcih iz jav-

nih vodovodnih sistemov

Na javnem vodovodnem sistemu:
• Trebnje je bilo odvzetih 27 vzorcev za 

mikrobiološke preiskave in 7 vzorcev 
na kemijske preiskave. Dodatno so 

Spodnja ploščad-baza s svojim prepletom 
odvodnih kanelur govori o sodelovanju 
posameznikov, ki lahko kot takšni tvorijo 
uspešno lokalno skupnost. Fino brušen be-
ton spodnje ploščadi v dežju ponudi učinek 
zrcala, ki apelira na element vode, ki ga v 
našem okolju predstavlja reka Temenica. 
Stebričevje, ki podpira razstavno ploščad, 
nagovarja k ideji, da se je povezana sku-
pnost sposobna zoperstaviti vsem mogo-
čim preprekam. Hkrati apelira na zeleno 
strukturo gozdov/narave, ki nas obdaja. 

Razstavna ploščad je kot najvišje pozicio-
nirana simbol rojstva idej posameznikov in 
skupnosti same. V zelenico ujeta celotna 
struktura govori o vpetosti mesta Trebnje 
v lepo ruralno ozadje narave in celoti daje 
prvi ali zadnji občutek urejenosti in prefi-
njenosti.

Občinska uprava Občina Trebnje 
Oddelek za okolje,

prostor in infrastrukturo

bili odvzeti 4 vzorci za preiskave na 
atrazin in desetilatrazin. Vsi odvzeti 
vzorci so bili skladni s predpisi.

• Čatež je bilo odvzetih 14 vzorcev za 
mikrobiološke preiskave, od tega so 
bili trije neskladni. Za kemijske prei-
skave je bilo odvzetih 5 vzorcev, ki so 
bili skladni. 

• Zabrdje Praprotnica je bilo odvzetih 
7 vzorcev za mikrobiološke preiskave 
in 4 vzorci na kemijske preiskave, ki 
so bili vsi skladni.

Poročilo o odvzetih vzorcih iz za-

sebnega vodovodnega sistema

Na zasebnem vodovodnem sistemu:
• Dol pri Trebnjem so bili odvzeti 4 

vzorci za mikrobiološke preiskave, od 
tega je bil eden neskladen. Za kemij-
ske preiskave je bil odvzet 1 vzorec, 
ki je bil skladen.

Glede na to, da se pri preskušanju pitne 
vode ugotavlja prisotnost kemijskih in 
indikatorskih mikrobioloških parame-
trov, lahko podrobnejša pojasnila v zvezi 
s kakovostjo pitne vode in varnostjo vo-
dooskrbe pridobite na sedežu Komunale 
Trebnje d.o.o. ali na telefonski št. 07 /34 
81 260.

S spoštovanjem
Pripravil: Marko Povše

Direktor: Stanko Tomšič
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tne projektne dokumentacije, kar bo tudi 
osnova za nadaljnjo pridobitev gradbenih 
dovoljenj. Na današnji novinarski konfe-
renci je bila s podjetjem Institut za ekolo-
ški inženiring d.o.o. iz Maribora podpisana 
pogodba za izdelavo projektne dokumen-
tacije za projekt Zmanjšanje emisij v VT 
Temenica I v skupni vrednosti 134.078,00 
EUR. V začetku leta 2019 se predvideva iz-
vedba javnega razpisa za izbiro izvajalca del 
ter nato izbira le-tega. Pričetek gradbenih 
del je predviden v letu 2019, zaključek pa v 
letu 2021, ko se predvideva tudi pridobitev 
uporabnega dovoljenja.
Predvideno je, da se bo investicija v skupni 
ocenjeni vrednosti 3.893.706,25 EUR finan-
cirala iz sredstev EU v višini 1.334.636,47 
EUR, sredstev državnega proračuna v višini 
444.878,82 EUR ter sredstev občinskega 
proračuna v višini 2.114.190,96 EUR.
Občinski svet Občine Trebnje je na zadnji 
seji sprejel tudi OPPN in sedaj imajo lastniki 
možnost, da legalizirajo svoje objekte. Vi-
nogradniška območja v občini Trebnje so 
pozidana z zidanicami, ki v veliko primerih 
ne služijo le vinogradništvu, temveč tudi 
občasnemu in stalnemu bivanju. Lastni-
ki k zidanicam gradijo prizidke, pomožne 

objekte, oporne zidove in različne grajene 
ureditve. Ker objekti niso zgrajeni v skladu 
s prostorskimi načrti, jih tudi ni bilo možno 
legalizirati. Zato je Občina Trebnje pričela s 
pripravo Občinskega podrobnega prostor-
skega načrta (OPPN) za vse tiste investitor-
je, ki so želeli svoje objekte legalizirati. 83 
investitorjev je podjetju TOPOS d.o.o., ki je 
izdeloval ta prostorski akt, plačalo akonta-
cijo ter pridobilo posnetek terena in pričelo 
se je s terenskim ogledom vseh objektov. 
Določili so se pogoji, ki jih bodo morali po-
samezni investitorji upoštevati pri legali-
zaciji. Nekatere zidanice imajo predpisane 
manjše sanacije, večina pa se jih legalizira 
take, kot so zgrajene. Vsakega investitorja 
je ta prostorski akt stal 580,00 evrov.
Ker pa je podobnih objektov v naši občini 
še veliko in ker lastniki sprašujejo, kdaj se 
bodo tudi oni lahko prijavili za tak posto-
pek, smo se odločili, da začnemo zbirati 
prijave za nov postopek za legalizacije, s 
katerim bomo pričeli, ko bomo prejeli naj-
manj sto pobud. 

Občinska uprava
Oddelek za okolje,

prostor in infrastrukturo
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Legalizacija zidanic
Občinski svet Občine Trebnje je na zadnji 
seji sprejel Občinski podrobni prostorski 
načrt (OPPN) za sanacijo neskladnih in nele-
galnih gradenj na območju občine Trebnje. 
Lastniki zidanic, ki niso zgrajene v skladu s 
prostorsko izvedbenimi pogoji in so vklju-
čeni v sprejet OPPN, imajo sedaj možnost, 
da legalizirajo svoje objekte. 
Ker pa je podobnih objektov v naših vino-
gradniških območjih še veliko in ker so la-
stniki zainteresirani, da se bodo tudi njihovi 
objekti obravnavali v okviru OPPN za sana-
cijo neskladnih gradenj, smo se odločili, da 
začnemo zbirati vloge za nov postopek, s 
katerim bomo pričeli, ko bomo prejeli naj-
manj sto pobud.

Vida Šušterčič 
Občina Trebnje

Novinarska 
konferenca  
v Trebnjem –
Podpis pogodbe za izdelavo pro-

jektne dokumentacije za projekt 

Zmanjšanje emisij v vodotok Teme-

nica I
19. 3. 2018 je na Občini Trebnje potekala 
novinarska konferenca, na kateri je bila 
podpisana pogodba za izdelavo projektne 
dokumentacije za projekt »Zmanjšanje 
emisij v vodotok Temenica I« in na kratko 
predstavil Občinski podrobni prostorski 
načrt za sanacijo neskladnih in nelegalnih 
gradenj na območju Občine Trebnje.
Občina Trebnje je v sklopu drugega pova-
bila razvojnim svetom regij za dopolnitev 
Dogovora za razvoj regije kot prvega izmed 
štirih projektov v dogovor uvrstila projekt 
Zmanjšanje emisij v vodotok Temenica I. K 
projektu je občina pristopila z namenom, 
da se z razširitvijo in modernizacijo kana-
lizacijskega sistema Trebnje ter nadgradnjo 
Centralne čistilne naprave Trebnje iz 8.000 
na 12.000 PE zmanjšajo emisije mešanih fe-
kalnih in meteornih voda v vodotok Teme-
nica ter se tako zaščiti Temenica, območje 
Nature 2000 in podtalnica. Ob tem se bo 
ohranila kakovost pitne vode in izboljša-
lo stanje narave, ki sta sedaj izpostavljeni 
možnosti onesnaženja s komunalno odpa-
dno vodo. Na ta način se bo dvignil komu-
nalni standard občine Trebnje ter izboljšal 
življenjski standard tukajšnjih prebivalcev, 
saj se bo zagotovilo kakovostnejše bivalno 
okolje v območju investicije in širše.
V letu 2018 se predvideva pridobitev celo-

Obvestilo  
o spremembi 
sedežev volišč 
V zvezi z izvedbo ponovnega glasovanja 
na Referendumu o Zakonu o izgradnji, 
upravljanju in gospodarjenju z drugim 
tirom železniške proge Divača–Koper, ki 
bo v nedeljo, 13. 5. 2018, Okrajna volil-
na komisija Trebnje obvešča volivce na 
območju občine Trebnje, da je s Skle-
pom o določitvi volišč in območij volišč, 
ki ga je sprejela na seji dne 6. 4. 2018, 
spremenila sedeže pri naslednjih voli-
ščih, in sicer:
• volišče 005-GASILNI DOM PONIKVE 

LEVO ima nov sedež: TELOVADNI-
CA OŠ DOLENJA NEMŠKA VAS I.

• volišče 006-GASILNI DOM PONIKVE 
DESNO ima nov sedež: TELOVADNI-
CA OŠ DOLENJA NEMŠKA VAS II.

• volišče 034 – CIK TREBNJE ima nov 
sedež: DVORANA STIK, Goliev trg 
1, TREBNJE I.

• volišče 035 – KULTURNI DOM TREB-
NJE ima nov sedež: DVORANA STIK, 
Goliev trg 1, TREBNJE II.

• volišče 021 – DOM KS SELA ŠUM-
BERK ima nov sedež: GASILNI DOM 
SELA ŠUMBERK.

Okrajna volilna komisija Trebnje
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VABILO
Občina Trebnje prenavlja spletno podstran »Turizem in prosti 
čas«, na kateri želimo predstaviti bogato turistično ponudbo ob-
čine.
Zato vabimo vse gostinske in turistične ponudnike v Trebnjem in 
okolici in lokalne obrtnike, da nam posredujete kontaktne po-
datke in fotografijo za vpis. 
Podatke pošljite na: tic@trebnje.si. 
Za dodatne informacije pokličite: 07 348 11 28 ali 030 717 267.

30. JUBILEJNA PRIREDITEV»IZ 
TREBANJSKEGA KOŠA«  
15.–17. junij 2018
Petek, 15. junija: predstavili se bodo obrtniki in ostali 
predstavniki gospodarstva; zabava s skupino Pop Design 
in Drugim vagonom. 

Sobota, 16. junij: program lokalnih kulturnih društev in 
ostalih skupin, delavnice za otroke, razstava del in pode-
litev nagrad likovnega natečaja »Rimljan (ka) za en dan«, 
program »rimskih skupin«, »rimska povorka«, zabava z Vla-
dom Kreslinom in Malimi bogovi in s skupino Dolenjskih 5.

Nedelja, 17. junij: 14. kolesarski maraton Dana, start kronome-
tra Dirke po Sloveniji, družabne igre med krajevnimi skupnost-
mi za prehodni pokal Občine Trebnje.

MALI BOGOVI

POP DESIGN

Kaj delajo knjige ponoči  
v trebanjski knjižnici?
Z učenci od 6. do 9. razreda smo to odkrivali od petka, 23. marca 
2018, od 19. ure, pa vse do 9. ure v soboto. To noč se je naša knji-
žnica pridružila več kot 1.600 knjižnicam po vsem svetu, ki enkrat 
na leto pustijo svoja vrata odprta tudi po uradnem odpiralnem 
času. Vso noč praznujemo rojstni dan velikega pravljičarja H. C. 
Andersena, zato se dogodek imenuje Noč z Andersenom. Projekt 
izvira iz Češke in se je v 20 letih razširil dobesedno po vsem svetu 
(Evropa, Avstralija, Nova Zelandija, Kenija …).

Za nas je bilo to 4. praznovanje in tudi udeležencev je bilo zelo ve-
liko – kar 18! Povabili smo učence iz OŠ Trebnje, Mirna, Mokronog, 
Šentrupert in Veliki Gaber. Knjižničarke smo jim pripravile zanimiv 
program: ko smo se drug drugemu predstavili, sta nas obiskala 
frizer Janez Ratajec in sodelavka Nina Kotar, ki sta nam povedala 
nekaj o negi las in obraza, predvsem v času pubertete. Vmes sta 
ustvarjala izredno zanimive frizure. Na vrata so že začeli trkati do-
stavljavci pic – za večerjo smo donatorsko dobili »celo goro« pic 
od lokalnih gostinskih ponudnikov. Okrepčani smo se lotili slikanja 
na svoje majice pod vodstvom Nine Kolar. Ura je bila že krepko 
čez polnoč, ko smo končali, a smo bili še vsi polni energije. Čakal 
nas je še najzabavnejši del – pod vodstvom Luke Bregarja in Aljaža 
Mlakarja iz skupine P.L.I.N. smo iz 12 Andersenovih pravljic uprizo-
rili novo, čisto svojo, v kateri je vsak udeleženec dobil svojo vlogo. 
Časa za spanje večina ni veliko izkoristila, zato je bilo prebujanje ob 
6. uri kar naporno. A čakal nas je trener Matjaž Longar, ki nas je na 
igrišču z vadbo (skoraj) prebudil. Ko smo pospravili svoja »gnezda«, 
je bil čas za zajtrk, kjer so se nam pridružili tudi starši. Polni vtisov, 
a utrujeni, smo se odpravili v svoje postelje.

Za donatorske prispevke se zahvaljujemo Piceriji Hom, Hotelu 
Opara, Pizzeriji Šeligo, Pizzeriji Maksim, Brunu Gabrijele, Sadjarski 
kmetiji Uhan, Ekološki kmetiji Kukenberger, Kmetiji Marn in Trgo-
vini Kresal.

Elizabeta Vovko Ozimek
Knjižnica Pavla Golie Trebnje
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Folklorna skupina DU Večerna 
zarja na obisku v Železnikih
Na velikonočni ponedeljek je bila FS Večerna zarja DU Veliki Ga-
ber na obisku v Železnikih. Na povabilo tukajšnjega Turističnega 
društva ter KUD France Koblar Železniki smo se člani FS udeležil 
obuditve zelo starega običaja »KOVTRE ŠIVAT«. Že ob prihodu v 
bližnjo gostilno smo bil presenečeni, saj je ob harmoniki in Slakovi 
himni pijača kar romala na mize. Krajani so povedali, da je ta običaj 
zamrl ob začetku druge svetovne vojne. Odvijal se je na velikonoč-
ni ponedeljek po deseti maši. Da organizator misli resno, je pokazal 
s tem, ko je za dve uri zaprl glavno cesto, da se je spektakel začel. 
Od domačinov je bilo v povorki opaziti vse od otrok iz vrtca do 
upokojenih žena in mož, ki so bili nekako mentorji temu dogodku. 
Železniki so strnili svoje vrste. Sodelovalo je vse, kar v tej fari leze 
in gre. Plesalci so šivali kovtre v dolžini več kot 2 km. Več kot 240 
mladih in starih je prepevalo ob spremljavi nepozabne »freitona-
rice«. Po končani prireditvi je sledilo druženje pred farno cerkvijo. 
Napovedovalka je posebej pozdravila skupino Večerna zarja in se 

na ta način zahvalila za obisk. Sledil je bučen aplavz. Organizatorju 
je uspelo obuditi spomine na tiste davne čase, ko je človek še kaj 
dal na svojo kulturo in druženje. O, da bi Bog dal, da bi se tudi v 
naši občini zavrtel čas nazaj. 

Štefka Gliha

Likovni uspehi
Društvo likovnikov Trebnje je že lani, še po-
sebej pa letos, doseglo nekaj odmevnih sli-
karskih uspehov. Društvo redno sodeluje na 
regijskih Tematskih razpisih (lani imenovana 
velika črta), kamor se po izboru žirije po pra-
vilu uvrščajo tudi članice in člani društva. 
Lani so bile izbrane celo tri, na republiško 
razstavo pa je bilo nato izbrano delo Meto-
de Turk.
Podobno je s sodelovanjem na razpisih 
Zveze likovnih društev Slovenije, v katero 
je vključenih 25 društev, imenovanih Zlata 
paleta. Zveza razpiše motive in teme, na 

katerih sodelujejo nato člani društev. Izmed 
prispelih del, le-teh je običajno več sto, jih 
izbere strokovna žirija največ 50. Letos je 
bilo že drugič zapored izbranih po pet del 
prav iz DL Trebnje, kar je izjemen uspeh. Še 
posebej zato, ker so nekatera dela dobila 
certifikat kakovosti.
Poleg razstav, ki jih organizira DL Trebnje v 
galeriji Ana v ZD Trebnje, pa slikarji razsta-
vljajo še po številnih drugih krajih Dolenjske.
Letos bosta v občini organizirana dva likov-
na extempora: v Dobrniču (v sodelovanju s 
tamkajšnjim Kulturno turističnim društvom) 
in na tradicionalnem Rihpovcu.
Društvo vabi k sodelovanju vse, ki jim je 

blizu likovna umetnost, da se javijo na elek-
tronski naslov: 
drustvo.likovnikov.trebnje@gmail.com.

bp

Golievi dnevi z Manco 
Izmajlovo
10. aprila 2018 smo obeležili 131. rojstni dan Pavla Golie. Knjižnica 
Pavla Golie Trebnje je v sodelovanju z Občino Trebnje organizirala 
že 22. Golieve dneve. V knjižnici vsako leto aprila zaključimo tudi 
bralno značko, za odrasle Bralna potepanja, ki jo je letos opravilo 
118 bralcev, Jurčkov nahrbtnik in Ure pravljic. Po pozdravnih na-
govorih direktorice Knjižnice Pavla Golie Trebnje Tanje Cuder in 
župana Občine Trebnje Alojzija Kastelica smo se posvetili Golie-
vemu delovanju v Rusiji. Naši gostje so bili predstavniki Ruskega 
centra znanosti in kulture iz Ljubljane, ki so nam podarili večje šte-
vilo knjig v ruskem jeziku in tako obogatili našo knjižnično zbirko. 
Kulturni program je popestrila slovenska mezzosopranistka Manca 
Izmajlova, ki je v pogovoru povedala veliko zanimivega o svojem 
življenju in delu v Moskvi. Na koncu pa nas je navdušila s svojim 
glasom ob spremljavi moža Benjamina Izmajlova, ki je zaigral na 
violino. Veseli smo, da so naši bralci napolnili knjižnico do zadnjega 
kotička.

Petra Podkrižnik
Knjižnica Pavla Golie Trebnje
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Galerijska paleta
Pretekli mesec je bil v Galeriji likovnih sa-
morastnikov Trebnje zanimiv in poln doga-
janja. Gostili smo več skupin osnovnošol-
cev na ustvarjalnih delavnicah, člani UTŽO 
Trebnje so spoznavali življenje in delo arhi-
tekta Jožeta Plečnika, največje zanimanje 
pa je požel koncert godalnega kvarteta Al 
fine. 

Koncert je v sodelovanju z Galerijo pripra-
vila Glasbena šola Trebnje in poskrbela za 
izredno glasbeno vzdušje, saj so člani kvar-
teta: Urška Trček Lenarčič, Neža Piry, Peter 
Kranjec in Urša Kržič, izvedli pester glasbe-
ni program, ki ga je prevevala Sofoklesova 
misel »Ne sovražim – da ljubim, sem na 
svetu!« Niti raznolikih skladb je povezala 
Kristina Gregorčič. 

V Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje 
z veseljem pričakujemo pomlad in majsko 
odprtje nove razstave. 17. maja 2018 ob 
18. uri obiskovalce vabimo na ogled razsta-
ve Apel podobo na ogled postavi. Avtorica 
razstave Maruša Stupica je pripravila pre-
plet del iz zbirke Galerije likovnih samora-
stnikov Trebnje in del iz zbirke dolgoletnega 
predsednika Strokovnega sveta Galerije, dr. 
Zorana Kržišnika. Razstava bo posvečena 
deseti obletnici smrti tega svetovno prizna-
nega strokovnjaka, dolgoletnega direktorja 
Moderne galerije in kasneje še Mednaro-
dnega grafičnega likovnega centra.

Vljudno vabljeni! 
Andrejka Vabič Nose

Koncert kvarteta Al fine, foto: Arhiv GLST

Delavnica z učenci OŠ Trebnje, foto: Arhiv 
GLST

Kulturno društvo Marije Kmetove 
Šentlovrenc vabi k sodelovanju na 

2. fotografski natečaj na temo

DIŠI PO POMLADI
Tema je narava in rastline ter njihovo pre-
bujanje.
Pravila foto natečaja:
• na natečaju lahko sodelujete vsi lju-

bitelji fotografije, stari do 16 let;
• en sodelujoči lahko pošlje največ 3 

različne fotografije;
• fotografije ne smejo biti računalni-

ško obdelane;
• na fotografiji naj ne bodo ljudje;
• z oddajo fotografije vsak udeleženec 

potrjuje, da je avtor svojih fotogra-
fij in da lahko organizator uporabi 
njegova dela za promocijo natečaja, 
na razstavi, v člankih, internetnih 
straneh ali drugih tiskanih in elek-
tronskih medijih brez vnaprejšnjega 
dovoljenja ali plačila avtorju;

• fotografije pošljite na naslov: ustvar-
jalne.rokice@gmail.com

• v elektronski pošti navedite avtorja 
fotografije in naslov fotografije.

Rok za oddajo fotografij je 15. maj 2018.
Fotografije bo ocenila komisija in izbrala 
3 najboljše.

Sobotno galerijsko 
dopoldne
V okviru tega projekta je v tej sezoni po-
tekala zadnja delavnica v sodelovanju z 
Galerijo likovnih samorastnikov Trebnje in 
Zvezo kulturnih društev Trebnje. K sodelo-
vanju smo povabili Evo Nino Cajnko, ki je 
mladim udeležencem prikazala, kako izde-
lamo odlitek. Najprej so izdelali modelček, 
potem so s pomočjo alginata izdelali kalup, 
v katerega so na koncu vlili mavec in nastali 
so zanimivi odlitki. 
Oktobra bomo nadaljevali z delavnicami 
pod imenom Sobotno galerijsko dopoldne. 
K sodelovanju bomo znova povabili lokalne 
ustvarjalce oz. mentorje, ki bodo udeležen-
cem ponudili zanimiva znanja in ideje za 
različno ustvarjanje. 

JSKD OI Trebnje
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Pomladni veter
3. območna revija predšolskih pevskih zborov in pevskih zborov 
prvih razredov osnovne šole je ena od preglednih pevskih revij, ki 
jih vsako leto organizira trebanjska izpostava Javnega sklada RS za 
kulturne dejavnosti Trebnje. Na letošnji Pomladni veter, 3. območna 
revija predšolskih pevskih zborov in zborov prvih razredov osnovne 
šole, se je prijavilo in v petek popoldan nastopilo 6 zborčkov iz vrt-
cev in šol Temeniške in Mirnske doline v športni dvorani prijaznega 
šolskega kolektiva Podružnične šole Dolenja Nemška vas. Zbrane na 
reviji je v imenu kolektiva in ravnatelja OŠ Trebnje nagovorila vodja 
Nevenka Grebenc. 
V Mokronogu se je v Vrtcu Mokronožci za Pomladni veter pripravljal 
Škratov pevski zborček pod vodstvom Barbare Dolenc, na Osnovni 
šoli Mokronog je zborovodkinja Jelka Gregorčič Pintar pripravljala za 
nastop Otroški pevski zbor 1. razred. Za nastop na Pomladnem vetru 
so se pripravljali tudi v Šentrupertu: Cici muzikalčki iz Vrtca Čebelica 
pri OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert, kjer sta iz objektivnih razlogov z 
zborom delali Marija Sabljak Bartolj in Damijana Bijek, na tamkajšnji 
šoli pa zelo uspešno dela z Malim zborčkom zborovodkinja Nataša 
Dragar. V Vrtcu Sončnica v Velikem Gabru Petra Pograjc in Tanja No-
vak zelo usklajeno delujeta in sta tako za prisrčen nastop pripravili 
pevski zborček Sončki. Zelo številen predšolski pevski zbor Mavrica 
iz Vrtca Mavrica Trebnje je za petkov nastop pripravljala zborovod-
kinja Brigita Borak. Nastopajoče zbore so spremljali na klavirju Ana 
Češnjevar, Karmen Maver in Damjan Brcar, na klavirski harmoniki 
Petra Pograjc ter na kitari Urška Mitrovič in Naj Rozman. Pevsko re-
vijo je strokovno spremljala prof. Tatjana Mihelčič Gregorčič, ki se 
je po zaključku koncerta z zborovodji in korepetitorji pogovorila o 
njihovih nastopih in poudarila, da revija ni tekmovalnega značaja, 

ampak prikaz dela posamezne zasedbe. Prepevanje je v tem obdo-
bju izredno pomembno, saj na ta način mladi pevci postajajo pevni, 
učijo se pesmic in tako skrbimo za ohranjanje ljudske in umetne pe-
smi ter hkrati postavljamo temelje, na katerih lažje gradijo zboro-
vodkinje na osnovnošolski stopnji. Z umetniško besedo je prireditev 
imenitno prepletala in napovedovala Kristina Gregorčič. 
K izvedbi projekta so zelo zavzeto pristopili zaposleni in učenci na 
Podružnični šoli Dolenja Nemška vas, ki so bili prijazni gostitelji, za 
kar vsem izrekamo iskreno zahvalo, kakor tudi ostalim, ki so ka-
korkoli pomagali. To pa so: Glasbena šola Trebnje, Termiza, Studio 
Mars, Roman Šavrič, Franci Urbič, Martin Slak ter gasilci PGD Po-
nikve pri Trebnjem. Za finančno podporo projekta pa velja zahvala 
Občini Trebnje, Šentrupert in Mokronog-Trebelno ter Javnemu skla-
du RS za kulturne dejavnosti. 
        

JSKD Območna izpostava Trebnje
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Z Gospo poslančevo 
sodelovali na 
območnem srečanju
V okviru Kulturno umetniškega društva 
Ivan Cankar Velika Loka, kjer so lani zao-
krožili 70-letnico delovanja na ljubiteljskem 
kulturnem področju, uspešno deluje gle-
dališka sekcija, ki je v tej sezoni pripravila 
novo predstavo za gledališke sladokusce. 
Lotili so se dela Toneta Partljiča Gospa 
poslančeva. Pod njo se je podpisal režiser 
Daniel Barle, ki so jo 10. marca premierno 
predstavili na domačem odru kulturnega 
doma v Veliki Loki, naslednji dan pa izvedli 
še ponovitev na istem mestu. Kar nekaj po-
novitev predstave so že imeli. Med drugim 
so se prijavili tudi na Linhartovo srečanje 
odraslih gledaliških skupin, ki ga vsako leto 
organizira Javni sklad za kulturne dejav-
nosti. Zato je predstavo na območnem ni-
voju tega srečanja pogledal tudi strokovni 
selektor, gledališki igralec Gašper Jarni. S 
skupino je po predstavi opravil tudi krajši 
razgovor o njihovi izvedbi, čemur bo sledilo 
še pisno mnenje in priporočila za nadaljnje 
delo gledališke skupine. Po ogledu vseh 
predstav na območnem nivoju Dolenjske, 
Bele krajine in Posavja bo izbral predstave, 
ki dosegajo regijski nivo. Izbrane skupine 
se bodo predstavile na regijskem srečanju 
odraslih gledaliških skupin 24. maja v Ob-
močni izpostavi JSKD Novo mesto. Tudi na 
regijskem srečanju si bo predstave ogledal 
selektor za državno srečanje odraslih gle-
daliških skupin, ki bo potekalo v Postojni od 
27. do 29. septembra. 
Članom in članicam gledališke skupine KUD 
Ivan Cankar in njenemu režiserju Danielu 
Barletu iskreno čestitamo za novo gleda-
liško predstavo, s katero bodo v jeseni, v 
novi sezoni, nadaljevali gostovanja. 
     
   JSKD OI Trebnje

Območno srečanje 
otroških gledaliških 
in lutkovnih skupin
V pomladnih mesecih je čas številnih sre-
čanj. Med drugim je Območna izpostava 
JSKD Trebnje izvedla tudi območni sreča-
nji otroških gledaliških in lutkovnih skupin. 
Otroško gledališko srečanje so 16. marca 
gostili v Dobrniču v tamkajšnjem kulturnem 
domu, kjer so nastopili: oddelek Srčki Vrtca 
Mavrica Trebnje pod mentorstvom Helene 
Krnc in Saše Kastelic, gledališka skupina 

iz OŠ Veliki Gaber z mentorico Justino Zu-
pančič in dramska skupina iz OŠ Mirna pod 
mentorstvom Dragice Hazdovac. Srečanje 
je strokovno spremljala Ana Ruter, gledali-
ška igralka in animatorka lutk. 
Območno srečanje lutkovnih skupin so 22. 
marca gostili v OŠ dr. Pavla Lunačka Šen-
trupert, kjer sta se predstavili tamkajšnjim 
učencem in vrtičkarjem lutkovni skupini iz 
Vrtca Mokronožci pod mentorstvom Po-
lonce Bartolj ter lutkovna skupina OŠ Veliki 
Gaber pod mentorstvom Justine Zupančič. 
Nekaj dni za tem si je poleg odigranih pred-
stav v Šentrupertu strokovna spremlje-
valka Jelena Sitar Cvetko ogledala še eno 
lutkovno predstavo v Vrtcu Mokronožci pri 
skupini Škratki pod mentorstvom vzgojite-
ljice Barbare Dolenc. 
Kljub prijetnim užitkom ob gledanju prisrč-
nih mladih igralcev nas preveva zaskrblje-
nost, ker gledališka in lutkovna dejavnost 
na celotnem območju Temeniške in Mirn-
ske doline zelo peša, čeravno sta obe veji 
izjemnega pomena za naš podmladek in za 
samo gledališko in lutkovno dejavnost.
Premalo se zavedamo, da imamo potencia-
la dovolj v vrtcih in šolah, le mentorjev nam 
primanjkuje, ki bi ta potencial usmerjali in 
vodili.
Ob tem dejstvu sta nas razveselili in vlili 
upanja strokovni spremljevalki, ki sta za 
regijski nivo izbrali tudi skupini z naših ob-
močnih srečanj. 
Tako se bodo po izboru Jelene Sitar Cvet-
ko regijskega srečanja lutkovnih skupin 18. 
maja v Metliki udeležili mladi lutkarji iz Vrt-
ca Mokronožci pod mentorstvom Polonce 
Bartolj. 
Ana Ruter je za regijsko srečanje otroških 
gledaliških skupin predlagala oddelek Srčki 
Vrtca Trebnje z mentoricama Heleno Krnc 
in Sašo Kastelic ter gledališko skupino OŠ 
Veliki Gaber pod mentorstvom Justine Zu-
pančič, ki se bodo predstavili na regijskem 
srečanju v Brežicah na odru tamkajšnjega 
kulturnega doma. 
Vsem skupinam in njihovim mentoricam is-
krena hvala za sodelovanje in odlično delo, 
izbranim za regijsko srečanje pa izrekamo 
iskrene čestitke in jim želimo uspešne na-
stope na regijskem nivoju.                                                                                                    

JSKD OI Trebnje

Območna revija 
odraslih pevskih 
zasedb
Na območju Temeniške in Mirnske doline 
še vedno prevladujejo odrasle pevske za-
sedbe. Tudi v letošnjem letu bo trebanjska 

izpostava Javnega sklada za kulturne de-
javnosti organizirala pevsko revijo z dvema 
večernima koncertoma. Oba koncerta, 5. 
in 12. maja, bosta potekala v avli CIK Treb-
nje ob 20. uri ob strokovnem spremljanju 
zborovodje Karlija Leskovca. Drugi koncert 
revije odraslih zborov bo hkrati tudi poklon 
Tednu ljubiteljske kulture na našem obmo-
čju. 

JSKD OI Trebnje

Teden ljubiteljske 
kulture (TLK)
je predstavitev ustvarjalnosti v sodobni 
družbi. Slovenija se s tednom ljubiteljske 
kulture pridružuje evropskim državam, ki 
se vsako leto poklonijo ljubiteljskim kultur-
nim ustvarjalcem ter opozorijo na pomen, 
kakovost in množičnost ljubiteljske kulture 
v sodobni družbi.
Vseslovenski Teden ljubiteljske kulture za-
znamujejo kulturni dogodki, ki se po vsej 
Sloveniji in v zamejstvu v sodelovanju z 
Zvezo kulturnih društev Slovenije in prek 
območnih izpostav JSKD pripravljajo skupaj 
s številnimi kulturnimi društvi in njihovimi 
zvezami, kulturnimi zavodi, lokalnimi sku-
pnostmi, šolami, vrtci, knjižnicami, muzeji 
…
Namen projekta je priznanje več kot 
107.000 kulturnim ustvarjalcem, ki svojo 
energijo in čas ljubiteljsko (torej brez plači-
la za svoje delo) namenjajo kulturi. Projekt 
prek pestrega kulturnega dogajanja pove-
zuje vse prebivalce Slovenije in zamejstva 
in izpostavlja kulturni ter družbeni pomen 
ljubiteljske kulture v naši državi.
S Tednom ljubiteljske kulture osveščamo 
in pod enotno podobo predstavljamo vse, 
ki svoj talent, čas in energijo namenjajo 
ljubiteljski kulturi ter tako bogatijo sebe in 
družbo.

Filmski dan za 
osnovnošolce
Po majskih praznikih bomo v petek, 4. maja 
2018, organizirali filmski dan za osnovno-
šolce. 
Dopoldan si bodo v Kulturnem domu Treb-
nje učenci 7. in 8. razreda OŠ Trebnje ogle-
dali film Čudo, popoldan ob 17. uri pa bo na 
sporedu še film za izven. Predvajali bomo 
aktualno risanko Bikec Ferdinand. 
 

JSKD OI Trebnje
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20 let Univerze za tretje 
življenjsko obdobje v Trebnjem
Sodelovanje, izobraževanje, povezovanje in izmenjava izkušenj 
so temelji vitalnosti in zdravega pogleda na življenje, manj obre-
menjenega zdravstva in sociale tudi v obdobju po upokojitvi. 
Trebanjska Univerza za tretje življenjsko obdobje pri tem igra 
odločilno vlogo že dve desetletji. 
»Univerza je bila logična nadgradnja osrednje dejavnosti CIK-a, to 
je izobraževanja starejših. Na izzive sodobnega časa pa odgovar-
jamo še s Centrom medgeneracijskega učenja in Večgeneracijskim 
centrom Marela. Že dve leti v sklopu projekta Pridobivanje temelj-
nih in poklicnih kompetenc omogočamo izobraževanje starejšim 
zaposlenim,« poudarja direktorica CIK Trebnje Patricija Pavlič. 
20 let, povprečno več kot 24 delavnic in več kot 15 krožkov letno, 
zadnja leta privablja več kot 250 "študentov" na Univerzo za tretje 
življenjsko obdobje v Trebnjem, kjer se izobražujejo, obnavljajo in 
nadgrajujejo znanje ter usvajajo nova. 

Angleščina v vrtcu 
Trebnje 2
Mednarodni angleški projekt 

»Playing ever after«
Mednarodni projekt spoznavanja angleške-
ga jezika se v vrtcu Mavrica Trebnje pridno 
nadaljuje, z alternativnimi načini učenja v 
vključenih oddelkih pa delo nadaljujemo 
tudi mi. 
V okviru novega tematskega sklopa »To 
sem jaz« smo preko pestrih aktivnosti spo-
znavali čustva in razpoloženja. Ob posluša-
nju glasbe smo ugotavljali, katera glasba 
ponazarja katero razpoloženje. Le-ta smo 
nato označili tudi z določenimi barvami 
(modra – žalost, rumena – veselje …) in se o 

njih pogovarjali ter o njih prebirali različne 
knjige. Opisovali smo različne obrazne iz-
raze, se pogovarjali o mimiki obraza in drži 
telesa ter vse skupaj ob veseli in žalostni 
glasbi ponazorili z gibanjem, plesom (dur 
– mol) in likovnimi dejavnostmi. Igrali smo 
se razne družabne in socialne igre, kot so 
Človek ne jezi se, Razpoloženjski spomin, … 
opazovali in zrcalili izraze na obrazih pred 
ogledalom in v parih. 
V senzorični sobi smo si v stilu japonske-
ga gledališča kamišibaj ogledali predstavo 
Zep's monster party v simultanem pre-
vodu. Sodelujoči strokovni delavci smo 
zgodbico sestavili že na izobraževanju na 
Finskem, kolegi pa so jo natisnili v slikanico. 
Zadnji sneg smo izkoristili za oblikovanje 
snežnih skulptur; pošastkov, ki nas v zgod-

UTŽO Trebnje je bila ustanovljena 7. marca 1998, 20-letnico de-
lovanja pa je obeležila 10. aprila. Na prireditvi v Kulturnem domu 
Trebnje so predstavili pestro dogajanje, širok nabor krožkov in de-
lavnic ter številne možnosti osebnega razvoja, ki jih ponuja UTŽO 
Trebnje.

Petra Krnc Laznik

bah spremljajo pri spoznavanju angleškega 
jezika. 
V prihodnje se bomo posvetili še spoznava-
nju delov telesa, zdravju in našim sposob-
nostim. 

Žiga Mohorčič in Tim

EKO DAN (svetovni 
dan zdravja)
V soboto, 7. aprila 2018, so imeli na OŠ Ve-
liki Gaber EKO DAN. Izvedli so več različnih 
delavnic z različnih področij (sajenje sadik, 
urejanje cvetličnega vrta, izdelovanje klo-
pi …). Na delavnicah so se učenci odlično 
odrezali in zabavali. Pod vodstvom svojih 
mentorjev so nastali prečudoviti izdelki. 
V nastajanju pa je še zunanji pitnik, ki ga 
bodo otvorili v ponedeljek. Juhu! Sončna 
pomladna sezona se je čisto zares začela!
O tem dnevu so nekateri učenci podali 
svoja mnenja. Bili so zadovoljni in ponosni 
sami nase. Ob koncu dneva smo z nasme-
škom na obrazu odšli domov.
»Všeč nam je, ker nam je učitelj prinesel 
domačo malico in da smo lahko na svežem 
zraku.« Fotografija: Andreja Jaklič

 »Je prečudovit dan, ker ni pouka in radi 
ustvarjamo.«
 »Radi ustvarjamo nove zanimive stvari in 
se pri tem radi zabavamo.«
 »Všeč nam je rahljanje prsti, skrb za naš 
planet in sajenje rož.«
»Pri tej delavnici nam je všeč obračanje ze-
mlje in kamenčkov 
 »Všeč nam je brušenje palet in poslušanje 
glasbe.«
»Všeč nam je kuhanje, ustvarjanje, izdelava 
plakatov in prijazna učiteljica.«
»Se zabavamo, všeč nam je barvanje, dru-
ženje in packanje s čopiči.«
 »Všeč nam je učitelj, ker je prinesel doma-
če dobrote.«
 »Všeč nam je okolje, da smo na svežem 
zraku in gibanje.«

Zapisale učenke: Naja Dobnik, Pija Horžen, 
Meta Grden, Neža Sever
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Rastoča knjiga
Ob zaključku dejavnosti, ki so potekale celo 
šolsko leto, ker se je naša šola pridružila 
projektu Rastoča knjiga, smo na šoli v so-
boto, 7. aprila 2018, pripravili slovesno pri-
reditev.
Na njej smo se v kulturnem programu, ki 
so ga z glasbenimi točkami obogatili učen-
ci Glasbene šole Trebnje, najprej spomnili 
korenin naše preteklosti, ki se prepletajo s 
poganjki današnjega časa. Misli našega ro-
jaka Franceta Režuna so bile izvrstna iztoč-
nica, da smo lahko posegli še bistveno dlje, 
na začetek zapisane slovenske besede, v 
Brižinske spomenike. Nikakor nismo mogli 
mimo Primoža Trubarja, Franceta Prešerna 
ter Ivana Cankarja. Njihove misli in dejanja 
odsevajo v sedanjosti in so marsikomu nav-
dih pri uresničevanju lastnih ciljev. Za to pa 
mladi večkrat potrebujejo vzornika. Med 
njimi so učenci izbrali svoja žarka navdiha: 
izjemnega rokometaša Miho Zarabca ter 
dobitnico plakete Hinka Smrekarja ilustra-
torko Majo Kastelic. Na prireditvi so nas s 
prisotnostjo počastili tudi nekateri bivši 
učenci, ki so uspešni na različnih področjih 
in marsikomu predstavljajo zgled. S primer-
no besedo »odličniki« jih je nagovoril tudi 
ravnatelj Rado Kostrevc, slavnostni govor-
nik dr. Janez Gabrijelčič pa je vsem zbranim 
med drugim namenil prijazne misli o »ve-
ličastnosti naše šole«. Le-ta se bohoti na 
vrhu hriba, v čemer se Trebnje razlikuje od 
drugih, kjer nad mestom zagledamo cerkev 
ali grad.
Simbolika o šoli na vrhu vzpetine je resnič-
no zelo pomenljiva. Do znanja priti je težko. 
Da uspeš v delu, poklicu, življenju nasploh, 
še težje. Da si Človek, najtežje. Na to nas 
vsak dan znova opominjajo tudi vrednote 
Rastoče knjige.

Maja Ogrinc, prof.

Glasba in ples nas 
povezujeta
Ob dnevu žena smo se otroci in strokovni 
delavci iz oddelkov Pajkci (enota Ostržek) 
in Oblački (enota Mavrica) družili ob plesu 
in igranju. Da jim je bilo dopoldne zanimi-
vejše, smo jim pripravili srčkov ples. S po-
močjo srčkov smo otroke iz dveh različnih 
starostnih skupin uspeli premešati in jim 
pomagati pri vzpostavljanju novih prijatelj-
stev. Otroci iz oddelka Oblačkov so mlajše 
prijatelje naučili ples Tri žabice, jim poma-
gali pri zaporedju gibov, ritmov. Pri plesu 
so vidno uživali. Dopoldne smo zaokrožili s 
skupno prosto igro v igralnici.

Strokovni delavki Ariadna in Brigita

Izobraževalni 
roditeljski sestanek
Strokovni delavci oddelkov, ki smo vključe-
ni v dveletni mednarodni projekt Playing 
Ever After, smo pripravili izobraževalni ro-
diteljski sestanek na temo Kaj je ustvarjal-
nost in kaj je igra. Ideja se je porodila na 
izobraževanju na Finskem. 
Srečanje je potekalo v obliki kavarne in 
delavnice, kjer so starši razmišljali o izbra-
ni temi. Po prvih minutah negotovosti sta 
komunikacija in izmenjava misli sproščeno 
stekli. Osrednji, skupni, del našega druže-
nja je potekal v multimedijskem prostoru 
našega vrtca.
Starši vseh skupin so v treh delavnicah 
ustvarjali na ljudsko pripovedko Kako je 
nastalo Blejsko jezero. Med poslušanjem 
zgodbe so le-to s prsti risali pred sabo sede-
čemu na hrbet. V nadaljevanju so se starši 
razdelili v tri skupine, kjer je prva skupina iz 
različnih naravnih materialov ustvarila pri-
zor iz zgodbe, druga je ta prizor pospremila 
z igranjem na male instrumente, tretja pa 
je potek dogodkov ponazorila z gibanjem 
telesa. 
Dejavnost so zaključili z združitvijo vseh 
treh delavnic v eno zgodbo in jo kot tako 
tudi predstavili.
Sestanek smo sklenili v matičnih oddelkih, 
kjer smo dopolnili odgovore na vpraša-
nja o igri in ustvarjalnosti, ter ovrednotili 
izkušnjo. Starši so povedali, da so se zelo 
zabavali, ko so se uspeli sprostiti in vživeti 
v situacijo. Preveval jih je dober, prijeten 
občutek, saj je na koncu nastalo nekaj, na 
kar so bili vsi ponosni. Hkrati so izrazili željo 
po več tovrstnih srečanjih. Strokovne de-
lavce pa je tolikšna pripravljenost, zavze-
tost, sproščenost, igrivost in ustvarjalnost 
navdala s prijetnim občutkom in zadovolj-
stvom. 

Radojka Udovič
in člani tima Playing Ever After

Obisk ustvarjalnic v 
vrtcu Mavrica
Ustvarjalnice v Mavrici so za nas še posebej 
zanimive. Z avtobusom se večkrat odpelje-
mo v Trebnje, kjer obiščemo naravoslovno, 
senzorično in glasbeno ustvarjalnico. V njih 
je veliko novih in drugačnih materialov, ki 
jih zelo radi raziskujemo in se z njimi igra-
mo. 

Strokovni delavki oddelka 
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Pitnik na igrišču OŠ Veliki 
Gaber
Šolsko igrišče OŠ Veliki Gaber je v začetku aprila 2018 pridobilo 
zunanji pitnik s svežo vodo, kar je pomembna pridobitev za učence 
in za kraj. Vroči pomladanski in poletni dnevi bodo tako lahko pri-
jetnejši in veliko bolj osvežujoči.
Da je v slogi moč, se je izkazalo tudi tokrat, kajti pitnik je kupila 
Krajevna skupnost Veliki Gaber, Športno društvo Veliki Gaber je or-
ganiziralo izkop in izvedlo koordinacijo postavitve, OŠ Veliki Gaber 
pa je financirala priklop, ki ga je izvedla Komunala Trebnje.

Andreja Jaklič Fotografija: Andreja Jaklič

Glasbena pravljica Mojca 
Pokrajculja
V skupini Srčki so se otroci že kmalu po začetku šolskega leta pri-
čeli pripravljati na nastop z glasbeno pravljico Mojca Pokrajculja. 
Sami so naredili sceno, tako da so pobarvali veliko škatlo in iz nje 
naredili piskrček. 
Predstavo so obogatili z instrumenti in prepevanjem različnih pe-
smi o zimi in živalih. Nastopali so vsi otroci. Prijavili smo se tudi na 
Območno revijo otroških gledaliških skupin in nastopali v Dobrni-
ču. Zaigrali smo otrokom v enoti Mavrica in Videk. Na željo drugih 
skupin otrok in strokovnih delavk bomo predstavo odigrali še za 
mlajše otroke kakor tudi za varovance DSO Trebnje.

Saša Kastelic in Helena Krnc

Vsi drugačni, vsi prijatelji
V okviru projekta smo v Vrtcu Mavrica Trebnje v hodniku C pripra-
vili srečanje za starše. Otroci iz skupin Minioni, Levčki, Mavrični 
prijatelji in Srčki so se staršem predstavili z nastopom, zapeli so 
nekaj pesmi, zaplesali in nato starše povabili v igralnice na pomla-
dno delavnico. Izdelovali so različne stvari iz papirja in odpadnega 
materiala. Z izdelki smo poskrbeli za dekoracijo igralnic in gardero-
be, nekaj velikonočnih izdelkov, ki so jih so naredili, pa so odnesli 
domov.

Helena Krnc
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Starejši zaposleni
Voditelj prihodnosti bo znal ustvariti pogoje za zavzete (starejše) 
zaposlene je bil naslov mednarodne konference, ki je 27. marca 
2018 v KC na Brdu pri Kranju privabila več kot štiristo direktor-
jev družb, vodij kadrovskih služb, vodij izobraževanj in drugih. 
Izhodišče konference so bili starejši zaposleni. Staranje prebival-
stva postaja neizogibno dejstvo. Že čez pet let bo vsak četrti za-
posleni starejši od 55 let. Po drugi strani pa že sedaj primanjkuje 
kadrov, saj je mladih, ki vstopajo na trg dela, vedno manj. Da bi 
presegli kadrovsko vrzel, ki nastaja, se bodo morala podjetja načr-
tno ukvarjati s starejšimi zaposlenimi in medgeneracijskim sodelo-
vanjem na delovnem mestu. Vse to pa je močno odvisno od vodje, 
ki razume razmere na trgu dela in se zaveda, da lahko le s svojo 
osebno integriteto, srčnostjo in delavnostjo navdušuje sodelavce 
vseh generacij.
Na konferenci so bile predstavljene tudi dobre prakse. Poleg pod-
jetja Petrol d.d., Adria Dom d.o.o. in ZIK Črnomelj sta se predstavila 
tudi CIK Trebnje in podjetje TPV d.o.o.. Poudarili smo, da je zelo 
pomembno medgeneracijsko sodelovanje. Mentorski sistemi, ki se 
v podjetjih že uvajajo, omogočajo prenos znanj in izkušenj starejših 
zaposlenih, kažejo pa se tudi mnogi drugi pozitivni učinki medge-
neracijskega sodelovanja, zavzetosti in splošne delovne klime (več 
na https://www.zlus.si/).
Kompetentnost, konkurenčnost in aktualnost starejših se zagota-
vlja z nenehnim izobraževanjem. Temu je namenjen tudi projekt 
Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc osrednje JV regi-
je, v sklopu katerega so že od junija 2016 na voljo številni brezplač-

ni izobraževalni programi za zaposlene, starejše od 45 let in nižje 
izobražene. Doslej je bilo opravljenih več kot 130 izvedb, ki so več 
kot 2.000 udeležencem omogočile usvajanje znanj s področja ra-
čunalništva in digitalne tehnologije, tujih jezikov, varovanja zdravja 
in upravljanja z lastno energijo, soočanja in obvladovanje stresa, 
komunikacije in druge. Izobraževalni programi so bili izvedeni v 
vseh večjih podjetjih, vključijo pa se lahko tudi posamezniki. 
Projekt izvaja projektno partnerstvo: CIK Trebnje, RIC Novo 
mesto, ŠC Novo mesto in GRM Novo mesto in traja do marca 
2019. Udeležba v programih je za vse udeležence brezplačna, 
saj jih financira MIZŠ in EU.

Patricija Pavlič

Gozd, naša druga 
igralnica
Naši dedki in babice se spominjajo svojega 
otroštva po tekanju in igri v naravi. Po čem 
pa se bodo otroštva spominjali naši otroci, 
glede na to, da preživljajo večji del svojega 
prostega časa v zaprtih prostorih, neaktiv-
ni, brez gibanja in čutnih dražljajev? Mogo-
če se premalo zavedamo, da takšen način 
preživljanja prostega časa pušča negativne 

posledice, ki so vidne tako pri fizičnem, 
čustvenem in kognitivnem razvoju otroka. 
Ker želimo, da to ne bo tako, otroci iz sku-
pine Rožice že drugo leto kontinuirano obi-
skujejo gozd. Gozd nam ponuja naraven po-
ligon, v katerem razvijamo in krepimo svoje 
gibalne sposobnosti, pridobivamo samoza-
upanje v svoje telo, se učimo na podlagi la-
snih izkušenj, opazujemo, raziskujemo in v 
prosti igri damo prosto pot svoji domišljiji, 
inovativnosti in ustvarjalnosti. 

Darja Perdih

Kako so kuhali 
včasih?
V okviru celoletnega projekta o kulturni 
dediščini smo v vrtcu Sončnica pri OŠ Veliki 
Gaber pred materinskem dnevom izvedli 
kuharske delavnice na temo »Kako so ku-
hali nekoč?«.
Skuhali smo kompot iz suhega sadja 
(»uhljevko«) in mlečni močnik. V gospo-
dinjskem kabinetu smo pod mentorstvom 
izkušene kuharice Valerije Praznik, ki je se-
daj upokojena in se je z veseljem odzvala 
našemu povabilu, pripravili in skuhali do-
lenjske štruklje in kislo zelje. Dišalo je tudi 
po belokranjski pogači s sirom in suhih klo-

basah, ki so nam jih dali na pokušino Slako-
vi iz Medvedjeka.
Otroci so z zanimanjem opazovali, posluša-
li in bili aktivno vključeni v delovni proces. 
Najboljše je prišlo na koncu. To je pokušina 
vseh dobrot. Moramo zapisati, da smo bili 
navdušeni prav nad vsemi jedmi. Ugotovili 
smo, da nam je hrana, ki so jo kuhali včasih, 
zelo dobra.
Prav lepo se zahvaljujemo kuharici Vale-
riji, učiteljici Vesni Rajar, Slakovim in tudi 
našim kuharjem v šolski kuhinji, ki so nam 
pomagali, da smo izpeljali to dopoldne in 
spet nekaj novega spoznali o življenju naših 
prednikov.

Martina Mole, vzgojiteljica
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Predstavitev rimske zgodovine 
mesta Trebnje skozi oči 
arheologinje Helene Fornazarič
Članice TD Trebnje smo 6. 4. 2018 otrokom iz Vrtca Mavrica Treb-
nje, skupini Levčki, pokazale zgodovino mesta Trebnje. Naša čla-
nica Helena Fornazarič jim je pripravila enourno interaktivno 
predstavitev, na kateri so otroci izvedeli vse o izgledu, denarnih in 
merskih enotah Rimljanov. Ogledali so si tudi miljni kamen, kamni-
to obeležje rimske družine, spoznali grb, obiskali trebanjski grad in 
se družili z levčkom. Na koncu so si s svojo pridnostjo in razigrano-
stjo prislužili tudi nagrade. Hvala Katarini Vovk iz vrtca za zaupanje 
in Romanu Šavriču za pomoč z rekviziti.

za TD Trebnje Ksenja Kisovec

KS Veliki Gaber združila moči
Na pobudo folklorne skupine Večerna zarja DU Veliki Gaber je bila 
v prostorih telovadnice tukajšnje OŠ izvedena zelo lepo obiskana 
prireditev pod naslovom »Prikličimo pomlad«. Na prireditvi so se 
zbrali vsi, ki jim kultura tega kraja nekaj pomeni. Tako so nastopili 
otroci OŠ, ženski pevski zbor Kulturnega društva dr. Petra Držaja, 
domači cerkveni pevski zbor ter nosilci projekta FS Večerna zarja. 
V goste so povabili že nekako pobratene plesalce FS Dolsko. V bi-
stvu so gostje le vrnili dolg Večerni zarji, ki je nepogrešljiv člen na 
skoraj vseh prireditvah v Dolskem. Vloga povezovalke je bila zau-
pana Maji Sever. V pristnem domačem, a žal že malo pozabljenem 
narečju je nasmejala staro in mlado. Ob izhodu iz prireditvenega 
prostora so bile mamice obdarjene s simboličnim cvetom, ki jim ga 
je podelil predsednik KS. V prostorih jedilnice, kjer so jih pričakale 
dobrote, ki jih je pripravila FS, je pesem odmevala še dolgo v noč.

Nada Zorec

Slika Lado Stopar

Banjole 2018
V soboto, 11. 3. 2018, se je v jutranjem času izpred avtobusne po-
staje v Trebnjem z dvema avtobusoma in spremljevalnim vozilom 
odpravila na štiridnevne nogometne priprave v Banjole pri Puli 
120-članska zasedba otrok in trenerjev. Nogometnih priprav se je 
udeležila večina igralcev in igralk selekcij U-10, DU11, U-12, DU13, 
DU15, U-15, U-17, U-19 in člani skupaj s spremljevalno ekipo tre-
nerjev. Tudi letos se nam je pridružil kondicijski trener in znani tre-
banjski športnik borilnih veščin Alen Štritof, ki je s svojim športni-
mi izkušnjami doprinesel dodatno motivacijo igralcem in igralkam 
kluba. Poleg treningov in tekem so otroci lahko uživali tudi v kopa-
nju in ostalih nastanitvenih kapacitetah. Bilo je lepo in veselimo se 
že naslednjih priprav, ki bodo predvidoma marca 2019. Večdnevno 
športno druženje smo zaključili s kosilom v Pizzeriji Jurman v Lju-
bljani in se polni športnih izkušenj srečno vrnili domov.

Športni pozdrav!
Leon Lobe, vodja nogometne šole

Skupinska slika udeležencev nogometnih priprav v Banjolah pri Puli
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Zupančičeva je 
prvakinja Dolenjsko-
Belokranjske regije
V Kanižarici je Silva Zupančič pometla z vso 
konkurenco in osvojila svoj drugi naslov re-
gijske kegljačice. 

Državno prvenstvo je na sporedu 7. in 8. 
aprila na Ravnah na Koroškem in Škofji Loki. 
Nastop si je poleg nje zagotovila najuspe-
šnejša črnomaljska kegljačica Cvetka Lamut. 
Pričakuje se hud boj za uvrstitev med prvih 
šestnajst, ki se bodo pomerile za zmago v 
kombinaciji na novomeškem Portovalu. Ve-
lika priložnost torej za našo someščanko na 
»domačem« kegljišču, ki ga najbolj pozna. 
Pri moških je presenetljivo zmagal Matjaž 
Križan, član Vodnjaka iz Novega mesta.
IZIDI – ŽENSKE: 1. Silva Zupančič (Trebnje) 
1114 (538+576) podrtih kegljev, 2. Cvet-
ka Lamut (Bela krajina) 1101 (517+584), 3. 
Milka Dular (Vodnjak Novo mesto) 1077 
(541+536) … 6. Slavica Hribšek 1047 … 13. 
Jelka Oven 941, 14. Iris Vencelj 864, 15. Po-
lona Gregorčič 856, 16. Jasmina Mišič (vse 
Trebnje) 491.

Mojca Smolič

Vražje kroglice  
na Čatežu
Čatežani smo res znani po marsičem (po 
pohodu, po vinogradnikih, po KUD-u z 
mnogimi sekcijami, po cerkvi na Zaplazu 
.…), dobro leto dni pa prav gotovo tudi po 
navdušenih igralcih petanke. Kaj petanka 
sploh je, si lahko preberete na www.zdps.
si.
Igro, ki je primerna za vse (za družine, 
mlade, starejše, tudi invalide), bomo po-
drobneje predstavili našim občanom v 
odpiralnem času Mercatorjevega centra v 
Trebnjem v sredo, 18. 4., in v četrtek, 19. 
aprila. Seznanili vas bomo s podrobnejšim 
prikazom igre, z vsemi informacijami o igri 
in organiziranostjo pri nas v Sloveniji. Skrat-
ka, če si želite popestriti vaše družabno ži-
vljenje, ali pa če imate tekmovalne ambici-
je, pridite pogledat.
Petanko pa seveda še vedno organizirano 
igramo vsak četrtek po 17. uri in vsako ne-
deljo po 16. uri na osrednjem vaškem trgu. 
Kaj vse se dogaja pri nas v klubu, si lahko 
ogledate tudi na naši FB-strani PETANKA 
ČATEŽ (pošljite prošnjo za sprejem).

Darc Erdeljc

Športno plezanje
V Mirni Peči je bilo pretekli mesec prvo tekmovanje Dolenjske lige 
v športnem plezanju za najmlajše kategorije cicibank in cicibanov 
ter deklic in dečkov (letniki od 2003 do 2011). Iz naše občine so 
sodelovali najmlajši plezalci iz ŠD Šentlovrenc, ki že nekaj let pri-
dno vadijo na steni v dvorani kulturnega doma Šentlovrenc. Na 
tekmovanju so bili še plezalci iz Plezalnega kluba Novo mesto, OŠ 
Grm Novo mesto in iz OŠ Mirna Peč. V Mirni Peči je sodelovalo 67 
tekmovalcev v osmih kategorijah. Šentlovrenčani so dosegli nekaj 
odmevnih zmag in veliko dobrih uvrstitev.
Organizator prvega klubskega tekmovanja je bil Plezalni klub Novo 
mesto. Naslednja prireditev pa bo 14. aprila v Šentlovrencu, kjer 
sicer nimajo zelo visoke plezalne stene, imajo pa veliko energije in 
dobre volje, saj treninge obiskujejo otroci iz vseh vetrov občine. 
O tej zanimivi panogi, ki se vse bolj uveljavlja v našem prostoru, 
bomo še poročali.

bp

Kegljačice 
Trebnjega osvojile 
5. mesto
V zadnjem krogu 27. državnega kegljaškega 
prvenstva v 1. B ligi za ženske so Trebanjke 
osvojile 5. mesto. Dolenjke so na zahtev-
nem kegljišču celo tekmo vodile in so bile 
celo na pragu zmage. V zadnjem paru sta 
igrali Nika Radelj, sicer druga igralka lige, 
in Iris Vencelj, ki je prvič nastopila. Celo za 
veliko zmago je na koncu zmanjkalo le 15 
kegljev. Zmagovalke lige so novinke iz Ra-
delj ob Dravi, ki so uvrščene v višji rang. 
Belokranjke so v Kanižarici presenetljivo 
izgubile proti ljubljanski Ograjci in padle na 
3. mesto.
Trebanjska ekipa je nastopila v elitni skupi-
ni v dvakrat (2012/2013 in 2016/2017) in v 
1. B državni ligi dvanajstkrat.
Pod vodstvom trenerja in vodje ekipe je 
nastopilo deset igralk: Nika Radelj, Jasmina 
Mišič, Silva Zupančič, Slavica Hribšek, Rozi 
Flisar, Katja Šribar, Milena Veber Jarc, Polo-
na Gregorčič, Iris Vencelj in Jelka Oven.

Mojca Smolič
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Nogometašice OŠ Trebnje 
ponovno v finalu državnega 
prvenstva
Naše učenke so se v četrtek, 5. 4. 2018, udeležile državnega polfi-
nalnega nogometnega turnirja v Komendi. Naši šoli so uvrstitev v 
finale državnega prvenstva priborile: Zoja Redek, Janja Kic, Manca 
Udovič, Lara Lobe, Ana Hostnik, Lea Lončar, Ema Erman in Tinkara 
Vrhovec. Poleg naše šole so na polfinalnem turnirju sodelovale še: 
OŠ Komenda, OŠ Janka Modra in OŠ dr. Franceta Prešerna Ribnica.
V finale napreduje samo prvouvrščena ekipa, zato napak ne sme 
biti. Našim učenkam je to uspelo, saj so vse tri šole premagale, 
prejele pa niso nobenega gola. Najprej so se pomerile z doma-
činkami. Učenke so zadele že v prvi minuti (Ana Hostnik). Ko so v 
drugem polčasu zadele še enkrat (Manca Udovič), je bilo dvoma 
o zmagovalcu konec, saj si domačinke niso priigrale prav nobene 
priložnosti.
V drugi tekmi so se pomerile z OŠ dr. Franceta Prešerna. Dvom o 
zmagovalcu je bil hitro odpravljen, saj so že po nekaj minutah vodi-
le 2 : 0 (Ema Erman in Ana Hostnik). V drugem polčasu je zbranost 
učenk padla, a so vseeno dosegle še tretji zadetek (Lara Lobe). 
V zadnji tekmi so se pomerile z OŠ Janka Modra, ki je prav tako 
premagala obe šoli. Naše učenke so imele boljše izhodišče, saj jim 
je za osvojitev prvega mesta ustrezal že neodločen rezultat, ker so 
imele boljšo gol razliko. Zaradi močnega pritiska nasprotnicam ni 
prav nič uspevalo, naše učenke pa so že po štirih minutah vodile z 
2 : 0 (Manca Udovič in Lara Lobe). V drugem polčasu so zadele še 
enkrat (Manca Udovič) in dokončno odločile srečanje.
Sedaj jih čaka samo še finale, ki bo maja. Želimo jim, da tudi takrat 
pokažejo dobre predstave.

Smiljan Pristavnik

Mednarodni turnir  
Valter Cup 2018
V aprilu se je domača nogometna ekipa U-15 na povabilo kolegov 
iz Sarajeva udeležila priznanega mednarodnega nogometnega tur-
nirja Valter Cup 2018. Kar 21-članska ekipa se je pridružila kolegom 
iz NK Domžale in se z njimi skupaj odpravila na štiridnevni turnir 
v Sarajevo. Naši fantje so lahko odigrali pomembne tekme proti 
nasprotnikom iz znanih evropskih klubov. Polni vtisov in prijetnega 
doživetja so se vrnili v poznih nedeljskih urah.
Športni pozdrav!

Leon Lobe, NK Bartog Trebnje Ekipa U-15 NK Bartog Trebnje v Sarajevu

Starejši dečki OŠ Trebnje v 
polfinalu državnega prvenstva 
v dvoranskem nogometu
V četrtek, 22. 3. 2018, je na naši šoli potekal četrtfinalni turnir za 
državno prvenstvo.
Poleg naše šole so se ga udeležile še: OŠ Louisa Adamiča Grosuplje, 
OŠ Matije Valjavca Preddvor in OŠ Šmartno pod Šmarno goro. Naj-
boljši dve sta se uvrstili v polfinale državnega prvenstva.
Naši učenci so se najprej pomerili z OŠ Matije Valjavca. V prvem 
polčasu je zadel Mark Kolenc, a vodstvo ni trajalo dolgo, saj so go-
stje izenačili. Po izenačenju so zapravili še nekaj zelo lepih priložno-
sti. V drugem polčasu je zadel Marcel Barle, kar je pomenilo, da so 
prvo tekmico premagali.
OŠ Louisa Adamiča Grosuplje je bila naslednji tekmec. Naši fantje 
so hitro zadeli – Marcel Barle. Imeli so še kar nekaj priložnosti, ki 
jih niso izkoristili. Kazen je sledila, saj so nasprotniki dvakrat zadeli 
še pred koncem prvega polčasa. V drugem polčasu je bilo priložno-
sti manj, a je učencem uspelo izid izenačiti – Tio Berk. Pred koncem 
srečanja je sledila napaka, nasprotnik je zadel še tretjič in zmagal.
Zadnjo tekmo so učenci morali zmagati, če so se želeli uvrstiti v 
polfinale. OŠ Šmartno pod Šmarno goro ni bil dorasel tekmec, saj 
so jih naši učenci premagali kar s 5 : 0. Strelci: 1 : 0 in 3 : 0 – Mark 
Kolenc, 2 : 0 in 4 : 0 – Kristijan Kastigar, 5 : 0 – Marcel Barle.
Našo šolo so zastopali: Kristijan Kastigar, Tio Berk, Marcel Barle, 
Mark Kolenc, Florian Umek, Gašper Kovačič, Jure Smolič in Simon 
Hostnik. Vsem čestitamo.
Zahvaljujemo se tudi vsem, ki so nam pomagali pri organizaciji tur-
nirja: NK Bartog Trebnje, Bartog d.o.o., Impuls, Domžale, d.o.o. in 
Opara d.o.o. Seveda gre zahvala tudi vsem sodelavcem, ki so sode-
lovali pri organizaciji in izvedbi turnirja.

Smiljan Pristavnik
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FATE FIGHT NIGHT 
TREBNJE: V ringu 
dobrodelnosti zbrali 
skoraj 3 tisočake!
10. marca 2018 je v Trebnjem v sklopu pro-
jekta FATE in v organizaciji Kluba borilnih 
veščin Fearless Fighters in Občine Trebnje 
potekal eden največjih in najzanimivejših 
borilnih spektaklov doslej FATE FIGHT NI-
GHT TREBNJE.
Približno 700 obiskovalcev je športno dvo-
rano OŠ Trebnje do vrha napolnilo z dobro 
energijo in v dobrodelni namen namenilo 
skupno 2.770,03 EUR. Vsa zbrana sredstva 
smo takoj po prireditvi predali VDC Novo 
mesto – enoti Trebnje za izvedbo dodatnih 
športnih programov in nakup opreme, ki jo 
osebje in varovanci potrebujejo za izvajanje 
športnih aktivnosti. »Vsi dodatni programi, 
tudi športni, so pri nas v celoti odvisni od 
sponzorjev in donacij, zato zbrana sredstva 
za nas in naše varovance pomenijo res ve-
lik doprinos!«, je povedala ga. Melita Jarc, 
vodja Bivalne enote Trebnje. 
Glavni del večera smo začeli s spominom 
na velikega športnika, nedavno preminule-

ga mladega svetovnega prvaka v kickbox-u 
Jureta Smoleta. Dobrodelni večer je bil po-
svečen prav Smoletu, od katerega se je vo-
ditelj poslovil z ganljivimi besedami: »Jure 
Smole je bil eden tistih, ki so pisali borilno 
zgodovino Slovenije, eden tistih, ki smo is-
kali modrosti veščine. Borci, borke, danes si 
izborite nesmrtnost, pokažite si, kdo ste in 
bodite Juretu v ponos. Večer je tebi v čast, 
hvala, šampion!«. 
Večer je zaznamovalo 11 odličnih borb – 5 
po profesionalnih K1 pravilih – v katerih so 
se borili borci iz štirih držav, predstavniki 
Slovaške, Srbije, Italije ter Slovenije. To so 
tudi partnerske države v projektu FATE - Fi-
ghting for equal access to sports and exer-
cise. 
V prvem delu smo videli štiri borbe po ama-
terskih K1 pravilih. V tem delu je v prvi žen-
ski borbi slavila domačinka Luana Ovnik, ki 
se je v ring podala prvič in se odlično od-
rezala. 
Po krajšem premoru so sledile še štiri bor-
be, 2 profesionalni in 2 amaterski. V zadnji 
amaterski borbi večera v tem delu sta si v 
ringu nasproti stali domačinka Mia Jarc in 
Slovakinja Anna Kotulova. Po soglasni so-
dniški odločitvi je slavila Jarčeva. 
Kot zadnji v tretjem delu je nastopil doma-

čin iz kluba Fearless Fighters Trebnje Kle-
men Pekolj. Klemen, ki je pokazal izjemno 
pripravljenost, je borbo predčasno zaključil 
s knockout-om in tako publiko spravil na 
noge.
Dogodek je prvi uspešno dosežen cilj, ki 
smo si ga zapisali v projektu FATE, in sicer: 
»s športom za šport oseb s posebnimi po-
trebami«. Zakaj prvi? Ker bodo dobrodelni 
FATE FIGHT NIGHT borilni spektakli v priho-
dnjih mesecih tudi v Trenčinu na Slovaškem, 
v Novem Sadu v Srbiji in v Trstu v Italiji.
Velika zahvala vsem sponzorjem in obisko-
valcem prireditve, ki ste pokazali moč do-
brodelnosti.
Sledite nam na FB strani projekta FATE: 
https://www.facebook.com/FATEeurope/ .

projektna skupina FATE
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10. Šentlovrenški krog
Turistično konjeniško društvo Krtina je organiziralo 10. pohod 
Šentlovrenški krog in presenetila jih je letošnja visoka udeležba. 
Zmanjkalo jim je celo ličnih spominskih obeskov, ki jih je bilo več 
kot 150, kolikor so pričakovali pohodnikov. Številni so se jim od-
povedali zato, da so jih dobili otroci, kar jim je veliko pomenilo. 
Ocenjujejo, da se je pohoda udeležilo več kot 170 pohodnikov. 
Tradicionalni pohod ŠENTLOVRENŠKI KROG, ki je vsako leto na ve-
likonočni ponedeljek, je dolg nekaj več kot 15 km in se vzpenja ter 
spušča na nekaj več kot 300 m višine. Pohod 'objema' območje 
Krajevne skupnosti Šentlovrenc, tj. od Krtine mimo Male Loke ter 
za Malim in Velikim Vidmom in nato za Dolgo Njivo ter se pov-
zpne na lepo razgledno točko Kraguljev hrib, kjer jih na pol poti 
pričaka malica. Nato se pot mimo Vrhovega in čez Temenico vzpne 
še na Medvedjek, nakar se pohodniki vrnejo na Krtino. Letos jih 
je spremljalo še lepo vreme in menda ni bilo nikogar, ki ne bi bil 
zadovoljen.

bp

Anton Perpar –  
50 let lovske poti
Zadnjo soboto pred velikonočnimi prazniki je v poznih popoldan-
skih urah na Ojstrem Vrhu pri Rdečem Kalu potekal volilni občni 
zbor Lovske družine Dobrnič. Mesto starešine in dolgoletnega 
predsednika družine je po 40-letnem neprekinjenem vodenju pre-
dal vsestranski lovec Anton Perpar iz Trebnjega. Slednji je lovec 
že 50 let in v tem času je v lovstvu opravljal najrazličnejše zadolži-
tve, tako na društveni ravni kot na ravni Zveze lovskih družin Novo 
mesto in Lovske zveze Slovenije. Nikoli mu ni bilo težko pomagati 
mlajšim lovcem in pri svojem delu se je med drugim trudil ohranja-
ti dobre odnose tudi z lastniki gozdov in kmetij, ki so neposredno 
povezani z naravo. Za svoje pol stoletje dolgo udejstvovanje v lo-
vstvu je prejel različna visoka priznanja, seveda pa je bil zagotovo 
najbolj vesel osebnega priznanja, ki so mu ga izrekli tovariši lovci. 
Njegov naslednik in novi starešina družine je postal Igor Kastelic, 
direktor priznanega in večkrat z gazelo nagrajenega podjetja REM 
iz Trebnjega. Lovski pozdrav!

Leon Lobe, LD Dobrnič

Društvo upokojencev  
Velika Loka
je na svojem rednem občnem zboru, ki ga je imelo v začetku aprila 
pri Ravnikarju na Čatežu, potegnilo črto pod preteklim enoletnim 
delom, dopolnilo pravila in »pomladilo« vodstvo. Društvo upoko-
jencev Velika Loka deluje neprekinjeno že od leta 1954. Kljub temu, 
da je bilo v minulem obdobju v vodstvu društva nekaj zdravstvenih 
težav, so vendarle ugotovili, da so zastavljene naloge uresničene, 
in da so dosegli kar nekaj športnih uspehov. Računajo seveda tudi 
na priliv novih upokojencev, čeprav je delovna doba vse daljša. Na 
občnem zboru je v imenu župana sodelovala tudi Vida Šušteršič, ki 
sicer opravlja odgovorne naloge na področju prostorskega načr-
tovanja in urbanizma. Predstavila je tudi razvojni pogled v zvezi z 
izboljšanjem bivalnih pogojev za starostnike.

bp

Nekaterim posameznikom, ki so opravljali različne dolžnosti v DU, 
so bila vročena priznanja in izrečene zahvale

(iz leve prosti desni): Dolgoletni tajnik družine in strokovni tajnik 
ZLD Novo mesto Stane Gabrijel, novi starešina družine Igor Kaste-

lic in nekdanji dolgoletni starešina Anton Perpar
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Predstavitev vasi v 
KS Knežja vas
Konec marca smo v Vaškem središču imeli 
prireditev, na kateri smo predstavili slike vasi 
in prireditev ob dnevu žena in mučenikov. S 
programom, ki so ga pripravili otroci pod vod-
stvom Uroša Primca, so razveselili krajane. 
Program je popestrila tudi skupina P.L.I.N. 
Krajevna skupnost Knežja vas ima devet naselij 
oz. vasi. Vsaka vas ima svoje značilnosti in da 
te ne bi šle v pozabo, smo se odločili, da jih 
predstavimo na posebnih slikah. Te slike so na 
ogled v prostorih krajevne skupnosti v Vaškem 
središču. Na panojih, kjer je predstavljena vas, 
je fotografija naselja iz zraka, ki jo dopolnjuje-
jo slike posebnosti vasi. Vsaka vas je na kratko 
predstavljena tudi v besedi, napisani pa so tudi 
podatki o številu prebivalcev. Namen predsta-
vitve je, da ljudje spoznajo tudi druga naselja 
ter da ostajajo tudi naslednjim generacijam 
osnovni podatki o vaseh. Predstavitev vasi 
in njihove posebnosti pridejo prav tudi otro-

Kresovanje v 
trebanjskem parku
Konec spomladanskega aprila bomo klu-
bovci študentov občine Trebnje skupaj s 
Turističnim društvom Trebnje organizirali 
tradicionalno kresovanje v trebanjskem 
parku, ki se bo dogajalo v ponedeljek, 30. 
aprila. Začetek kresovanja bo ob 18.00, 
predviden prižig kresa pa ob 20.30. uri, 
za otroke bomo izvedli manjše delavnice. 
Obiskovalci bodo lahko uživali ob živi glas-
bi. Če še ne veste, kam bi se dali, se nam 
pridružite. Ob druženju, dobri glasbi, pijači 
ter slastni pojedini bomo naredili večer še 
bolj pester in prijeten. Držimo pesti za suho 
vreme na dan, ko bodo na Dolenjskem za-
goreli številni kresovi.

Gregor Ribič

Obdarovanje občank 
Trebnjega
Pomlad se prebuja in kot je to že v navadi, 
smo tudi letos trebanjski turisti pripravili na 
dan žena za občanke Trebnjega majhne po-
zornosti. Običajno smo ustvarjali šopke iz 
spomladanskih cvetlic, ker pa je tokrat pri 
nas malo dlje sneg, smo ustvarjali glinene 
rože. Upamo, da vam je naša majhna po-
zornost polepšala dan. Želimo vam vse do-
bro tudi po 8. marcu.

TD Trebnje

kom, ko imajo predstavitev svojih vasi v šoli. 
Pri raziskovanju naselij smo naleteli na mnoge 
posebnosti. Lahko se pohvalimo s številnimi 
zanimivimi točkami. Pri naselju Luža so pred 
leti našli človeško ribico. V Dolenjih Selcah se 
izrazito opazi kraški svet s kapniki. Na Kozjaku 
so ohranjene ruševine srednjeveškega gradu, 
ki ga opisuje Josip Jurčič v knjigi Jurij Kozjak - 
slovenski janičar. V Dolenjem Kamenju je kal, 
ki so ga uporabljali graščaki s Kozjeka pred 600 
leti. V Mali vasi je rojstna hiša slovenskega mi-
sijonarja in jezikoslovca Friderika Ireneja Bara-
ge. Na Občinah je ohranjena Jurjeva domači-
ja, muzej na prostem in spomenik lokalnega 
pomena. Panoje so simbolično odkrili otroci s 
posamezne vasi.
Predsednik KS, Alojz Špec je ob kratki predsta-
vitvi krajevne skupnosti povedal, da je števi-
lo prebivalcev od leta 1900 do začetka druge 
svetovne vojne naraščalo, potem pa je začelo 
upadati, od leta 2000 pa znova narašča. Ob 
koncu prireditve smo se še podružili v skupnih 
prostorih Vaškega središča, kjer so si krajani z 
zanimanjem ogledovali predstavljena naselja.

Anita Barle
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Prejemniki odlikovanj civilne 
zaščite 
V počastitev 1. marca, dneva Civilne zaščite, je za Dolenjsko in Belo 
krajino potekala prireditev v torek, 6. marca, popoldan v KC Primo-
ža Trubarja v Šentjerneju. Slavnostni govornik je bil Srečko Šestan, 
poveljnik CZ RS, ki je opozoril in pohvalil delo tisočih prostovolj-
cev v sistemu zaščite in reševanja, od gasilcev, potapljačev, članov 
RK, Karitasa, ekip prve pomoči, tabornikov idr. V svojem govoru 
je predstavil velike nesreče preteklega leta in ni mogel mimo ne-
sreč, ki so zaznamovale naše območje v preteklem letu – požar v 
podjetju Ekosistemi v Zalogu pri Straži ter decembrski požar v DSO 
Črnomelj. V povezavi s temi nesrečami je bilo kar nekaj letošnjih 
nagrajencev. 

Zbrano občinstvo in nagrajence so poleg podžupana občine Šen-
tjernej, Janeza Selaka, pozdravili visoki gostje in jim izrazili čestitke. 
Z območja Temeniške in Mirnske doline, ki ga pokriva tudi Gasilska 
zveza Trebnje, so bili med prejemniki bronastega znaka CZ: Milan 
Kastelic iz PGD Dobrnič, Zvonko Zore iz PGD Štatenberk (zanj je 
priznanje prevzel župan Anton Maver) ter Aleš Udovč iz občine 
Mokronog - Trebelno za aktivno in prizadevno sodelovanje v Enoti 
reševalnih psov Novo mesto. 

Srebrni znak CZ za posebne zasluge in izjemen prispevek pri razvi-
janju in krepitvi varnosti pred naravnimi in drugimi nesrečami je 

Občni zbor Kluba študentov 
občine Trebnje
Začetek pomladi smo aktivisti Kluba študentov občine Trebnje pri-
čakali z odprtimi rokami. Na dan žena smo poskrbeli, da so dekleta 
in žene ob svojem dnevu prejele tulipan s posvetilom. Rožice smo 
delili v Gostilni Šeligo, Hotelu Opara in Gostilni Meglič. 
V soboto, 7. 4. 2018, je na Klubu študentov Občine Trebnje potekal 
občni zbor, na katerem smo izvolili nov upravni odbor kluba ter 
svetnika sveta ŠOLS in Zveze ŠKIS. Predsedniško mesto je tako po 
nekaj letih uspešnega vodenja zapustil Miha Zupančič, na mesto 
predsednika je bil izvoljen Jan Murgelj. Klub tako nadaljuje z letnim 
planom za tekoče leto, obeta se nam še veliko zanimivih dogodkov.

Gašper Mlakar

prejelo Prostovoljno gasilsko društvo Mirna za 110 let delovanja, 
ki ga obeležuje v letošnjem letu. Med prejemniki bronastega znaka 
je bila tudi Gasilska zveza Trebnje za enkratno dejanje pri pomoči 
ob velikem požaru v podjetju Ekosistemi v Zalogu pri Straži julija 
lani, ki ga je prevzel poveljnik Janez Uhan. 

Svečani dogodek so popestrili pevci Šentjernejskega okteta in 
otroška folklorna skupina Šentlora OŠ Šentjernej pod vodstvom 
Maje Miklavž Sintič, z umetniško besedo je svečanost povezala 
Anita Petrič. 

GZ Trebnje

Občni zbor ZŠAM Trebnje
V začetku meseca februarja so se člani ZŠAM Trebnje zbrali na re-
dnem letnem občnem zboru. Povabilu se je odzval tudi podžupan 
Občine Trebnje dr. Jože Korbar. Imel je namreč nalogo, da ob tej 
priliki svečano podeli bronasti znak za prispevek k varnosti v pro-
metu, ki ga je na predlog SPVCP Občine Trebnje podelila Agencija 
za varnost prometa RS. Naj omenimo, da je enako priznanje na 
predlog istega predlagatelja prejela skupina somišljenikov pod 
vodstvom znanega doktorja Šalde za uveljavljanje vloge in posta-
vitve defibrilatorjev v slovenskem prostoru. Temeljno poslanstvo 
ZŠAM Trebnje je, da se občani vseh štirih občin Mirenske doline 
počutijo varni v prometu. Uspešno organizirajo skupne akcije s PP 
Trebnje. Aktivno sodelujejo pri raznih prireditvah. So nepogrešljiv 
člen pri delovanju SPVJA Občine Trebnje in še bi lahko naštevali.

Trlep
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Meritve krvnega 
tlaka
V nedeljo, 18. 3. 2018, smo v Kork Knežja 
vas izvajali meritve krvnega tlaka, holeste-
rola in sladkorja v krvi. Krajani so se meri-
tev udeležili v velikem številu, kar nakazu-
je na dejstvo, da ozaveščenost o pomenu 
preventivnih pregledov in zdravega načina 
življenja narašča. Meritve je izvajala ga. 
Vlasta Rajkovič, dms., za kar se ji iskreno 
zahvaljujemo. 

Aktivistke Kork Knežja vas

DRUŠTVA

Podelitev priznanj 
krvodajalcem  
občine Trebnje
Rdeči križ Slovenije – Območno združenje 
Trebnje je v marcu organiziralo srečanja kr-
vodajalcev, dobitnikov priznanj in plaket za 
več kot 20-krat darovano kri.
Srečanje krvodajalcev občine Trebnje je 
bilo v Galaksiji Trebnje v ponedeljek, 19. 3. 
2018.
Darovanje krvi je ena najplemenitejših oblik 
pomoči sočloveku. Da zadostimo potrebam 
zdravstva po krvi v Sloveniji, potrebujemo 
vsak delovni dan med 300 in 350 krvoda-
jalk in krvodajalcev. Krvodajalci s svojim 
prostovoljnim darovanjem krvi prispevajo 
k ohranjanju zdravja soljudi in prepreče-
vanju smrti. Z darovano krvjo krvodajalci 
marsikatero žalostno zgodbo spremenijo v 
srečno.
Vse prisotne krvodajalke in krvodajalce sta 
pozdravila in se jim zahvalila za njihovo hu-
mano dejanje predsednica RKS-OZ Trebnje 
Mojca Mihevc in podžupan občine Trebnje 
Jože Korbar, ki sta tudi podelila priznanja.
Za dobro vzdušje sta poskrbela Luka Bre-
gar, ki je vodil prireditev, in Barbara Leben, 
ki je ob spremljavi harmonike, basa in ca-

V A B I L O
Spoštovane članice in člani DU Trebnje, 

vljudno vas vabimo, da se udeležite eno-
dnevnega izleta z RUDOLFOVIM SPLAVOM 

po reki Krki in ogleda
Novega mesta 25. 4. 2018.

Rok prijave v tajništvu do ponedeljka,
23. 4. 2018, do 12. ure.

Od 3. 5. 2018 do 10. 5. 2018 organiziramo 
7-dnevno LETOVANJE v IZOLI (hotel Delfin). 
Rok prijave v tajništvu društva do četrtka, 

26. 4. 2018.
DU Trebnje

jona čudovito zapela nekaj slovenskih po-
pevk.
V občini Trebnje je 110-krat daroval kri 
Marjan Novak iz Dečje vasi, 100-krat Dar-
ko Matko iz Rodin in 70-krat Zora Kastelic 
iz Trebnjega.

Iskrene čestitke
vsem dobitnikom priznanj.

Tea Radelj, sekretarka
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Ne pozabimo na vgradnjo strešnih oken. Zagotavljanje primerne 
osončenosti v podstrešnih stanovanjih bistveno vpliva na dobro 
počutje, pomembno pa je, da ne pozabimo na senčila, saj je v po-
letnih mesecih pregrevanje pogosto hud problem.

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

Marjeta Zupančič Meglič
Neodvisna energetska svetovalka mreže Ensvet*

* Več o mreži ENSVET, spodbudah in kreditih Eko sklada za okolj-
ske naložbe 

tudi na www.ekosklad.si. 

Izolacija strehe
V zadnjem času se v veliko podstrešnih sta-
rejših stavbah izdelujejo mansardna stano-
vanja. Ker nam lahko skozi streho uide tudi 

do 25 % toplote, je zelo pomembno, da mansardo dobro izoliramo, 
saj bomo sicer pozimi porabili preveč za ogrevanje, poleti pa za 
hlajenje – bivanje v neizolirani mansardi poleti zna biti neznosno.
Izolacijo lahko vgrajujemo na različne načine, med špirovce, pod 
špirovce, nad špirovce ali v kakšni kombinaciji teh treh.

Izolacija, ki jo polagamo med špirovce, naj bo mehka, da zapolni 
ves prostor brez špranj. Vsak zračni žep namreč predstavlja poten-
cialno nevarnost za kondenzacijo vodne pare, ta pa ogroža samo 
konstrukcijo (gnitje lesa), in nudi primerne pogoje za razvoj plesni.

Izolacija nad špirovci je praviloma trda, z večjo gostoto. Takšni 
materiali so nekoliko slabše izolativni, vendar pa omogočajo večji 
fazni zamik (toplota potrebuje več časa za prehod skozi tak ma-
terial), kar ugodno vpliva na temperaturo prostora – ko se zunaj 
že nekoliko ohladi in lahko začnemo z naravnim zračenjem, pride 
do večjega navala toplote skozi streho. Na zunanji strani izolaci-
je je nujna sekundarna kritina – paropropustna folija, ki omogo-
ča prehod vodne pare iz izolacije v zračni kanal, ki ga imamo med 
izolacijo in strešno kritino. Ta mora biti dovolj visok, da omogoča 
neoviran pretok zraka, ki streho razvlažuje in hladi.

Izolacija pod špirovci je lahko mehka ali trda, odvisno od zaključ-
nega sloja, ki ga bomo vgradili. Pomembna je pravilna, popolnoma 
zrakotesna vgradnja parne ovire pod izolacijo (na notranji strani), 
saj moramo v čim večji meri preprečiti prehod vodne pare v izo-
lacijo. 

DRUŠTVA / OSTALO

Občni zbor občinske 
organizacije Desus Trebnje
Občnega zbora OO DESUS Trebnje se je 23. 3. 2018 udeležilo 80 % 
njenih članov. Našemu povabilu se je odzval tudi predsednik Po-
krajinskega odbora Dolenjske, Bele krajine in Posavja mag. Mirko 
Berger, ki nas je seznanil s tekočimi novostmi. Udeleženci smo 
poslušali in tudi soglasno potrdili izčrpna poročila, ki so nam jih 
posredovali:
• predsednik OO DESUS Trebnje Stane Peruš,
• predsednik NO mag. Jože Kukman,
• član občinskega sveta Božidar Groznik.
Naši cilji in naloge so usmerjeni v prihajajoče volitve, referendum 
in volitve v državni zbor. Soglasno smo potrdili kandidaturo gospe 
Branke Kastelic, ki nam jo je kot kandidatko za državni zbor pre-
dlagal imenovan volilni štab za izvedbo volitev v volilnem okraju 
Trebnje. Z omenjeno kandidatko bomo imeli tudi predčasno sre-
čanje. Predsednik OO DESUS Trebnje Stane Peruš je opozoril na 
odgovorno pripravo na jesenske lokalne volitve in temeljni volilni 
program naše stranke:
• Povrnitev zaupanja v socialno demokracijo;
• Sodelovanje z DU Trebnje;
• Formiranje demografskega sklada;
• Vsem dostop Javnemu zdravstvu,
• Varno in dostojno življenje starejše generacije;
• Uresničitev predvolilnih obljub.

Naše druženje se je zaključilo v prijetnem vzdušju in z enoglasnim 
sloganom, ki nas vodi in združuje –

VEČ NAS BO, MOČNEJŠI BOMO.
23. 3. 2017 je na Občnem zboru predsednik OO DESUS-a Trebnje 
Stane Peruš podelil priznanje za splošno aktivnost članu g. ALOJZU 
PATETU.

Čestitamo!
OO DUSUS Trebnje
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Policisti Policijske postaje Trebnje smo v pre-
teklih letih in tudi že letos, predvsem v za-
dnjem mesecu času, obravnavali večje števi-
lo vlomov v stanovanjske hiše in kmetijske 
zadruge. Ta kazniva dejanja so se dogajala v 
različnih časovnih obdobjih. 
Policisti Policijske postaje Trebnje občanom 
svetujemo:
Upoštevajte samozaščitne ukrepe.
Torbic, kovčkov in drugih predmetov ne pu-
ščajte na policah, sedežih ali na drugih vidnih 
mestih. Ti predmeti so vaba za tatove; var-
neje bodo shranjeni v prtljažniku. Zlatnina, 
denar, kreditne kartice, čeki in dokumenti ne 
sodijo v predale vozila.
Predmeti v vrečki ali torbici, ki sicer niso dra-
goceni, so lahko vaba za storilce, saj ti ne 
vedo, kaj je v vrečki ali torbici. Povzročena 
materialna škoda bo v tem primeru večja, kot 
je vrednost odnesenih predmetov.

Prtljago naložite v vozilo tik pred potovanjem. 
Na puščajte prtljage na strehi avtomobila. 
Ko zapuščate vozilo, zaprite vsa okna in vrata 
ter obvezno zaklenite vozilo, prtljažnik in po-
krov posode za gorivo.
Vključite alarmno napravo, če jo imate.
Nikoli ne puščajte ključa v kontaktni ključav-
nici, tudi če zapustite vozilo le za hip.
Enaka previdnost velja, če želite zagotoviti 
varnost v stanovanjih, vikendih ter zidani-
cah. Policisti svetujemo:
Večjih vsot gotovine in dragocenosti ne hra-
nite doma.
Zapirajte in zaklepajte vhodna vrata. Ne od-
pirajte jih neznancem. Pred vhodnimi vrati 
imejte ustrezno razsvetljavo. Zelo priporo-
čljiva je senzorska luč. Vrata opremite s klju-
čavnico z varovalom ali varnostno verigo in 
kukalom. Namestite domofon ali videofon.

Kaj storiti, če ste oškodovani z vlomom ali 
tatvino?
Nemudoma pokličite policijo. Do njenega pri-
hoda ničesar ne premikajte in ne pospravljaj-
te, da ne boste uničili koristnih sledi, ki bi lah-
ko pomagale pri odkritju storilca. Pri izsleditvi 
storilca nam lahko veliko pomagate, če si do-
bro zapomnite ali takoj zapišete predvsem:
v primeru zalotitve osebni opis sumljivih oseb 
(spol, starost, velikost, obleka, posebne zna-
čilnosti obraza, hoje, govora in drugo);
registrsko številko, barvo, znamko in tip vozi-
la;
ne dotikajte se ničesar, saj lahko uničite sledi 
storilca;
natančen opis ukradenih predmetov; povejte, 
če ste storilca zalotili.

Vodja policijskega okoliša
Dejan Kavšek

PREPREČEVANJE VLOMOV IN TATVIN IZ VOZIL IN OBJEKTOV

Prgišče neprevoznih 
kolesarskih stez 
To, da merimo kolesarske steze v metrih, 
morda v tem trenutku niti ni najhuje. Gro-
zljivo in življenjsko nevarno se je zapeljati 
po njih. V krožišču pri »naj sosedu« je na 
njih veliko ostankov posipnega materiala in 
ostankov prsti od ureditve krožišča, da so 
nevozne. Prepeljati to na t. i. specialki je sa-
momor. Lahko si mislite, kako je to, če imaš 
na kolesu še otroka ali pa ta vozi kolo sam.
Tudi nadvoz pri Grmu čez avtocesto je v po-
dobnem stanju. Direktorja Občine sem na 
ta problem opozoril na seji Odbora za oko-
lje, prostor in infrastrukturo 4. aprila 2018, 
a se nič ne premakne. Čaka se na novo smrt 
kolesarja, v tem mandatu so bile že 3, po-
škodovanih pa ne štejemo več.

Gregor Kaplan

Nezavarovan prehod 
postal zavarovan
Zavorna pot vlaka, ki vozi s hitrostjo 100 
km na uro, je dolga okoli 1 kilometer. V ce-
stnem križišču se lahko izsiljevanje predno-
sti konča brez hujših posledic, na nivojskih 
prehodih ceste čez železniško progo pa je 
to prej izjema. 

Podjetje COPS system je v sodelovanju z 
Zavarovalnico Triglav in Občino Trebnje, ki 
se je uspešno prijavila na razpis, postavilo 
zapornice pri prehodu v Primštal.
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Proslava ob 
svetovnem dnevu 
Romov v Vejarju
Večnamenski romski center Vejar je v so-
delovanju z dnevnim centrom Kher šu beši, 
večnamenskim centrom Vejar, in romskim 
društvom Romano drom organiziral prosla-
vo in dan odprtih vrat ob svetovnem dnevu 
Romov v naselju Vejar. Ob tem dogodku 
smo se na kratko spomnili zgodovine tega 
dneva, o njem je več spregovoril predse-
dnik Romske zveze Preporod Darko Rudaš, 
ki je izpostavil, da so Romi spoštovanja vre-
dni ljudje tako kot vsi ostali. Proslavo smo 
obogatili z nastopom glasbene zasedbe 
Amala, otrok iz dnevnega centra Kher šu 
beši, otrok iz vrtca Trebnje, enote Roma-
no, program pa smo popestrili tudi s citati 
v slovenskem in romskem jeziku. Sledil je 
ogled naših prostorov ter izdelkov in dru-
ženje. Prireditve se je udeležilo kar nekaj 
gostov in pripadnikov oz. pripadnic romske 
skupnosti, česar smo bili zelo veseli. 

(Simona Grgovič, CSD Trebnje)

Svetovni dan 
Downovega 
sindroma
»Oni nimajo idealnega para kromosomov, 
ampak so enkratni v svoji različnosti« – 
tako opisujejo otroke z Downovim sindro-
mom. In s tem stavkom bi lahko opisali tudi 
našo Niko, ki je ob njenem »prazniku«, kot 
so ga poimenovali otroci, v vrtec pripeljala 
svojo mamico, ki nam je povedala, v čem se 
Nika razlikuje od nas. Na ta dan smo si obuli 
različni nogavici in s tem pokazali našo pod-
poro temu dnevu. Ker Nika zelo rada ple-
še, smo na koncu vsi skupaj še zaplesali in 
zapeli.

Strokovni delavki Nina Kastigar
in Simona Umek
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Intervju s strelko 
Klaro Smolič iz 
Dobrniča
Klara Smolič je 20-letno dekle, ki obiskuje 
Fakulteto za zdravstvo v Ljubljani. Prihaja iz 
številne družine iz Artmanje vasi pri Dobr-
niču. S strelstvom se ukvarja šele 3 leta in 
je že državna univerzitetna prvakinja z zrač-
no pištolo. Pravkar se je vrnila iz svetovne-
ga univerzitetnega prvenstva iz Malezije, 
kjer je v svoji disciplini kot edina Slovenka 
z 375 krogi osvojila 17. mesto. Pripravlja se 
že na državno prvenstvo, ki bo sredi aprila 
v Gorišnici pri Ptuju, kjer bo tekmovala za 
najvišja odličja. V nadaljevanju bomo spre-
mljali intervju s to izjemno športnico, ki je 
na strelski sceni šele kratek čas, a je že pu-
stila neizbrisen pečat v tem športu.

Klara, nam lahko zaupate kako ste 

»zašli« v strelske vode?
Ja, to je res zanimiva anekdota. Pred tremi 
leti me je moja sošolka iz srednje šole po-
vabila, da jo spremljam na šolsko strelsko 
tekmovanje. Tam me je pregovorila, da sem 
probala streljati z zračno pištolo in že po 
nekaj strelih so bili prisotni navdušeni nad 
mojimi rezultati, saj sem imela pištolo pr-
vič v roki in tako sem se znašla v tej strelski 
panogi.

Kakšen je vsakodnevni strelski tre-

ning Klare Smolič?
Na začetku je bilo lažje, saj so treningi po-
tekali v Novem mestu. Sedaj, ko sem v Lju-
bljani, treniram na znanem strelišču na Ru-
dniku, kjer moji treningi potekajo najmanj 
3-4 tedensko po 2 uri na dan. Večinoma 
treniram sama, včasih pa tudi z ostalimi 
strelci, če lahko to časovno uskladimo.

Se spomnite svojega prvega vidne-

ga uspeha in kako so reagirali ostali 

sotekmovalci v klubu?
Seveda se spomnim, saj je bilo moje prvo 
tekmovanje. To je bilo šolsko regijsko tek-
movanje, na katerem sem nato osvojila 5. 
mesto, kar se je bilo za mene kot neizkuše-
no strelko izjemen uspeh, saj so bile moje 
vrstnice tekmovalke z daljšim stažem. S 
tem rezultatom sem se uvrstila na državno 
prvenstvo, kjer sem nato osvojila 4. mesto. 
Po prvem strelskem krstu sem prejela vabi-
lo v strelski klub Gorjance, ki deluje pod ne-
utrudnim trenerjem Srečkom Hudoklinom, 
ki mu vsi strelci in strelke veliko dolgujemo. 
V klubu se vsi veselimo medsebojnih uspe-

hov, ki jih dosegamo in praviloma ni zavisti 
med nami.

Kako so sprejeli domači in okolica, 

da imajo v svoji sredini tako izje-

mno strelko, ki je v tako kratkem 

času že nanizala nekaj vidnih špor-

tnih uspehov?
Na začetku so bili večinoma vsi osupli in 
presenečeni. Sčasoma so to sprejeli in me 
začeli podpirati. Morate vedeti, da sem se s 
to panogo srečala prvič, ko sem spremljala 
sošolko na omenjeno tekmovanje. Žal ta-
krat sploh nisem vedela, da v Trebnjem že 
več kot 70 let deluje Strelsko društvo Treb-
nje, ki ima svoje strelišče v Prapročah. Gle-
de na dogodke po svetu ljudje na to panogo 
gledajo drugače. Mislim, da nekako s stra-
hom in nelagodnim občutkom. Saj veste, 
teroristični dogodki itd. S tem občutkom 
ima večina ljudi tudi odpor do orožja in si 
žal narobe interpretira to športno panogo. 
To je športna disciplina, pri kateri je vložek 
posameznikov velik, ne pa nek strelski ob-
račun. Z uspehi pa je prišla tudi podpora.

Ste državna univerzitetna prvakinja 

z zračno pištolo. Kako se spomnite 

tega tekmovanja in dosežka?
Ja, zanimiva izkušnja je to bila. Dobila sem 
povabilo in sem se mu odzvala šele zadnji 

dan roka. Tekmovanje je potekalo v Trbo-
vljah. Bila sem neobremenjena in to tek-
movanje mi je predstavljalo izziv. Na koncu 
sem zmagala in se tako uvrstila na svetov-
no prvenstvo v Malezijo. Na to tekmovanje 
praviloma gredo prvi trije uvrščeni, vendar 
samo prvouvrščenemu krije strelska zveza 
in univerza stroške potovanja, ki pa niso za-
nemarljivi in so resnično visoki. 

Kako je bilo na svetovnem univerzi-

tetnem tekmovanju v Maleziji?
Za mene je to bila življenjska izkušnja, saj 
sem šla na tekmovanje skupaj z državno 
strelsko reprezentanco Slovenije. Glede 
rezultata nisem razočarana, saj so tam bili 
najboljši strelci in strelke z vsega sveta, je 
pa moj rezultat posledica malo slabše strel-
ske forme, ki me spremlja od lanske sezo-
ne, vendar sem bila na to opozorjena, saj se 
to v strelstvo pogosto dogaja. Opažam pa, 
da se moja forma zopet dviga in s tem bodo 
prišli tudi boljši rezultati in uspehi. Čas bo 
pokazal, ali imam prav. Kolegi in kolegice 
me spodbujajo in to mi veliko pomeni. 

Tekmujete tudi na mednarodnem 

rangu. Kako se ujamete z ostalimi 

člani reprezentance?
Seveda, tekmujem tudi v reprezentanci, 
kjer pa se počutim dobro, saj v njej deluje 

Klara med svojimi domačimi
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pozitivna klima. Skratka, če nam gre dobro 
ali slabo, smo skupaj v tem in se medseboj-
no podpiramo. To nam vsem veliko pomeni. 
Skratka, lepo mi je tekmovati z najboljšimi 
strelci v Sloveniji in na mednarodni ravni.

Ste študentka Fakultete za zdra-

vstvo, smer ortotika-protetika. 

Kako usklajujete študij in treninge, 

predvsem pa naporna tekmovanja, 

da ostanete v vrhunski formi?
Ja, najprej je bilo težko, saj končujem 1. 
letnik omenjene fakultete. Veste, na za-
četku je veliko predavanj, ki potekajo cel 
dan, zato je posledično trpel tudi trening 
in temu primerno tudi forma. Sedaj je že 
veliko bolje in če gledam po trenutnih re-
zultatih na tekmovanjih, se zopet vračam v 
vrhunsko formo.

Jubilej
Nedavno je svoj 95. rojstni dan praznovala Angelca Štepec, po domače Grenkotova 
mama iz Martinje vasi pri Šentlovrencu. Na njenem domu jo je obiskala delegacija DU 
Velika Loka s predsednikom Marjanom Rozmanom na čelu in s članicami. Voščili so ji 
za rojstni dan in se kar nekaj časa zadržali na klepetu. Grenkotova mama ima še vedno 
dober spomin in kot je rekla, je za svoja leta še kar zdrava.

bp

Kakšen je vaš športni cilj v bližnji 

prihodnosti?
Zanimivo vprašanje. Zagotovo bi lahko 
rekla, da je moja velika želja uvrstitev na 
olimpijske igre, ki so za vsakega športnika 
edinstvene. Če pa tam tako kot strelska le-
genda Rajmond Debevec osvojiš kolajno, je 
pa to še večje zadovoljstvo, ki pa je oboje-
stranske narave. Tako za športnika kot za 
državo, iz katere prihaja športnik. Najprej 
bom aprila na državnem prvenstvu posku-
šala osvojiti dober rezultat in nato bomo 
videli kako naprej …

Se vidite po zaključku športne poti 

v vlogi trenerke za mlajše generaci-

je strelcev, ki jih v domači okolici ne 

primanjkuje?1
Joj, sem šele 3 leta na tej sceni. Imam pa 
lepo izkušnjo izpred 2 let, ko je do mene 
pristopila mlajša tekmovalka in mi poveda-
la, da sem ji za vzor, zaradi česar sem bila 
zelo počaščena in tega nisem pričakovala. 
Mogoče se bom pa res po zaključku tekmo-
valne kariere poizkusila v trenerskih vodah. 
Ali bo to v Trebnjem ali kje drugje, bomo 
še videli, ker bo odločilo najbrž to, kam me 
bo zanesla življenjska pot. Čas bo pokazal …

Klara, zahvaljujem se vam za pogovor. Tudi 
v prihodnje vam želimo obilo športnih 
uspehov.

Pogovarjal se je član uredništva
Leon Lobe

Klara Smolič z Univerzitetno študentsko reprezentanco Slovenije  
na svetovnem prvenstvu v Maleziji

Klara med treningom
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Spoštovane občanke
in občani!

Stranka SD za poslansko mesto 
predlaga odgovornega kandida-
ta, ki drži dano besedo.

Anton Maver je že tretji mandat župan občine Mokronog-Trebel-
no. Je zagovornik celostnega razvoja, medobčinskega sodelovanja 
in skupnih projektov. Vedno je podpiral projekte, ki ohranjajo in 
ustvarjajo tako življenjsko okolje, v katerem bi naši otroci želeli 
živeti, prav vsi pa bi se v njem počutili dobro in zaželeno.
V Trebnjem podpira prizadevanja za predšolsko varstvo za vse, 
ki ga potrebujejo, zavzema se za celostno reševanje osnovnošol-
skega izobraževanja, dolina pa potrebuje tudi načrtovani kulturni 
center in varen dostop z avtoceste.
Pred nami je priložnost, da Temeniška in Mirnska dolina v držav-
nem zboru dobita pravega človeka, ki nas bo odločno zastopal. 
Stopimo skupaj!

Samozavestna Slovenija.
ObO SD Trebnje

BOLJE
ZA VSE 

V štirih letih je bil narejen velik napredek v Sloveniji: gospodarska 
rast, zmanjšanje brezposelnosti, zmanjšanje dolga, ohranjanje so-
cialne varnosti, Slovenija je najbolj varna … Sedaj pa je čas, da v 
naslednjih štirih letih ustvarimo boljše pogoje prav za vse, da bo 
življenje kakovostno! 
V zadnjem letu pred šolo bodo vrtci brezplačni, brezposelnost 
se bo še zmanjšala, za napredek gospodarstva se bodo pripravili 
boljši pogoji, plače se morajo povečati vsem, za starejše pa je po-
trebno dobro poskrbeti!
Zato volite stranko SMC, za katero je kandidatka za poslanko Vida 
Šušteršič, ki pozna občino Trebnje in probleme občanov ter je 
sposobna pridobiti sredstva za izboljšanje pogojev v naši občini.

Stranka SMC
 Lokalni odbor Trebnje

KROŽIŠČI PRI NOVI TRGOVINI
IN ZADRUGI

Za pravilno se je izkazala pobuda naše 
stranke na zadnji seji, da investitor sam izgradi krožišče 
pri novi trgovini v Starem trgu, če se promet ne bo odvijal 
tekoče. Sprejet je bil predlog, da se gradnja krožišča izve-
de že s pričetkom gradnje trgovine.
S tem smo privarčevali denar občanov Trebnjega, ki ga 
bomo lahko preusmerili v nove projekte.

Zadnji čas je, da se bo pred poletjem pričela gradnja kro-
žišča pri Kmetijski zadrugi in da se odstrani plastični na-
domestek

Predsednik Slovenske demokratske stranke Trebnje
Franci Kepa

Pločnik v Trebnjem bo, sedaj je na vrsti osnovna šola!

Spoštovane občanke in občani,
z veseljem vam sporočamo, da je po zaslugi naših prizadevanj za 
vključitev sredstev za izgradno pločnika od bencinske črpalke OMV 
do uvoza v obrtno cono ob regionalni cesti Trebnje – Mokronog v 
letošnji občinski proračun, je občina objavila razpis za izdelavo pro-
jektne dokumentacije PZI. Izgradnja pločnika naj bi bila končna v 
letošnjem letu. Obljubljamo vam, da bomo na vsaki seji Občinskega 
sveta zastavili vprašanje glede uresničevanja izgradnje omenjenega 
pločnika.

Prav tako bomo še nadalje aktivni pri prizadevanjih za čimprejšnjo 
izgradnjo nove osnovne šole. Najbolj pomembno je, da njena izgra-
dnja ne bo prerasla samo v nabiranje političnih točk, ampak da se s 
skupnim dogovorom čim prej začnejo zadeve urejati v dobro naših 
najmlajših.

ZDAJ JE ČAS
– čas, da Trebnje spet dobi 
poslanca iz vrst krščanskih 
demokratov
V začetku aprila je izvršilni 

odbor NSi sprejel predlog liste za prihajajoče volitve v dr-
žavni zbor. Kandidat za poslanca v okraju Trebnje bo Blaž 
Pavlin, ki že vrsto let deluje v lokalni in državni politiki. 
Prizadeval si bo uresničiti program NSi, ki je celovit in kon-
kreten. Za 15 prioritetnih področij ima stranka pripravlje-
ne rešitve in jih želi s podporo državljanov tudi uresničiti. 
Krščanski demokrati so v občinah Trebnje, Mirna, Šentru-
pert in Mokronog-Trebelno prisotni vse od prvih demo-
kratičnih volitev. Štiri mandate je bil poslanec Lojze Peter-
le in en mandat Marjeta Uhan. Pričakujemo in želimo, da 
bi na letošnjih volitvah dobili kar največjo podporo voliv-
cev. Strank je veliko, a le eni smo krščanski demokrati.

Delamo zagnano!
Županova lista za razvoj je v 8 letih veliko naredila v raznih pro-
jektih in pripomogla k dobremu sodelovanju med ljudmi. V Ob-
činskem svetu delujeta dva predstavnika ŽLR. Miran Candellari 
je človek z izrazitim socialnim čutom in logičnega mišljenja. Ve-
likokrat je nastavil ogledalo političnim provokatorjem in nedo-
slednostim političnih skupin. Želim si več takih svetnikov. Milan 
Dragan je dober poznavalec gradbenih projektov in praktik. Je 
dober pri opazovanju in predlaganju izboljšav na infrastrukturi 
in dejaven v KS Dolenja Nemška vas. Vložil je mnogo ur pro-
stovoljnega dela. Naj omenim še Andreja Jevnikarja, ki je leta 
dejaven v KS Šentlovrenc in v odborih pri OS.
Želite narediti dobro stvar za svoj kraj in občino? Vabljeni, da se 
nam pridružite in brez ideoloških predznakov delate dobro za 
skupno blaginjo, družbeno odgovorno, tako na svetniških listah 
ŽLR za KS, za občino ali pa v društvih za dobre ideje.

Alojzij Kastelic, tel. 031-777-718
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Bolečino se da skriti,
tudi solze zatajiti,
le drage mame, 
nihče nam ne more vrniti.

Z A H V A L A
V 87. letu starosti je za vedno tiho zaspalanaša draga žena,

mama, babica in prababica

AMALIJA PEKOLJ 
Češnjevek 18

Ni pravih besed, ki bi mogle izreči zahvalo vsem, ki ste nam z lepimi mi-
slimi in toplimi besedami tolažbe stali ob strani. Iskreno se zahvaljujemo 
vsem, ki ste darovali sveče, vaščanom, prijateljem in sosedom za daro-
vane sv. maše, patronažni sestri Branki, gospodu Lojzetu za molitve, du-
hovnemu pomočniku Slavku Kimovcu za lepo opravljen cerkveni obred 
ter pevcem in pogrebni službi Novak. Hvala tudi vsem, ki ste težo zadnjih 
korakov delili z nami in našo mamo pospremili k večnemu počitku.

Žalujoči: vsi njeni

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom znancem in prijateljem, ki 
ste se poslovili od njega in ga pospremili na njegovi zadnji poti. Hvala 
za darovano cvetje, sveče in sv. maše. Hvala g. župniku za obiske na 
domu in lepo opravljen obred, gasilcem za spremstvo na njegovi zadnji 
poti in govornikoma za ganljive besede slovesa. Zahvala gre še posebej 
ge. Nevenki, Nadi, Nataši, Tonetu in Miranu za vso pomoč in podporo. 
Hvaležni smo tudi vsem, ki ste našega dragega očeta spoštovali, imeli 
radi in ga spodbujali ter obiskovali v času njegove težke bolezni. Spomi-
njali se ga bomo kot plemenitega človeka. Verjamemo, da se v večnosti 
zopet snidemo in objamemo.

Žalujoči: vsi njegovi 

Z A H V A L A
V 86. letu življenja nas je zapustil mož, oče, dedek, 

pradedek, brat in stric, 

JOŽE FORTUNA 
iz Zagorice pri Velikem Gabru

Pomembne so prioritete in skrb za ob-
činski proračun
Podpisi za gradnjo nove devetletke v 
Trebnjem so bili predani županu. S tem 
mu je naloženo, da naj spoštuje voljo 
ljudi in nemudoma prične pospešene 
postopke za izgradnjo. Da šolo potrebu-
jemo, ni dvoma. Župan se je na uteme-

ljena opozorila našega svetnika mag. Gregorja Kaplana več let 
požvižgal.
Na zadnji seji smo uspeli rešiti preko 100.000 € občinskega de-
narja, saj je vztrajanje našega svetnika, da investitor poskrbi za 
celotni aranžma izgradnje novega trgovskega centra vključno s 
krožiščem, kjer so sedaj semaforji, na koncu le uspelo. Razme-
tavanja z našim denarjem pač ne dovolimo, čeprav se je župan 
dobrega predloga za naš proračun branil z vsemi štirimi, kot da 
bi bil advokat trgovca.
O našem kandidatu na državnozborskih volitvah prihodnjič.

ZL-DSD Trebnje

Slovenska ljudska stranka 
(SLS) se na letošnje volitve 
odpravlja z enim ciljem – vr-
nitev v parlament. SLS je 
stranka trdnih temeljev, saj 
letos praznujemo 30-letnico 

od ustanovitve prve demokratične stranke, in imamo jasne za-
veze – sobivamo VARNO, znamo GOSPODARNO, delujemo LO-
KALNO. To so poudarki, v katere verjamemo kot močna ekipa, 
ki se je dokazala na lokalnem nivoju in tudi širše v evropskem.
V letu, ko praznujemo 30 let od ustanovitve naše predho-
dnice, Slovenske kmečke zveze, prve demokratične stranke v 
Sloveniji, vas vabimo, da se nam pridružite na tradicionalnem, 
tokrat še posebno slovesnem Taboru SLS. Vabimo vas, da se 
nam v soboto, 12. maja 2018, pridružite na prizorišču Tabora: 
Piknik park Podpeč, Podpeč 39, Brezovica, od 11. ure naprej in 
z nami praznujete 30. rojstni dan. Preživite prijeten dan v druž-
bi dobrih ljudi, kajti ljudje dobrega srca smo zbrani v Slovenski 
ljudski stranki.

OO SLS Trebnje
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Srce je omagalo, 
tvoj dih je zastal,
a nate, draga mama,
spomin večno bo ostal.

Z A H V A L A
V 85. letu starosti nas je zapustila naša draga žena,
mama, babica, prababica, tašča, teta in sestrična

FRANČIŠKA ZORMAN,
 rojena ERŽEK, Lukovek 10 Trebnje

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijate-
ljem, znancem in sosedom za podarjeno cvetje, sveče in darovane sve-
te maše. Zahvaljujemo se tudi g. župniku Jožetu Piberniku za molitev, 
duhovnemu pomočniku g. Slavku Kimovcu za lepo opravljen obred, 
DSO Trebnje in pogrebni službi Sašo in Mateja Novak.
Hvala vsem, ki ste ji v tako velikem številu še zadnjič izkazali spoštova-
nje in jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči vsi njeni.

Tebi
Včasih rame ne zmorejo več nositi,
pa ne znaš in ne veš,
kam in kako odložiti.

Ne slišiš več pesmi življenja,
ker ga popolnoma prekrije
neprodušna plast trpljenja.

Slovo.
Na oni strani med zvezdami
nova luč zažari
in čutim, Marija, da si to ti.

Naj v srcu ti pesem lepote
spet zazveni
in bolečino slovesa blaži.

Mirno pot. (Melita, Šepet srca)

Vsi, ki radi jih imamo,
nikdar ne umro.
Le v nas se preselijo
in naprej, naprej živijo.

Z A H V A L A
V 94. letu starosti je za vedno zaprla oči naša sestra,

mama, babica, prababica in praprababica

JOŽEFA DIMIC 
iz Zagorice pri Čatežu 6.

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem, ki ste nam ob tež-
kih trenutkih nudili pomoč in oporo.
Hvala za vsa izrečena sožalja, sveče in darove za svete maše.
Iskreno se zahvaljujemo za pomoč osebju Zdravstvenega doma, patronažni 
službi Trebnje in gospodu župniku Marku Japlju za vse dolgoletne obiske na 
domu. Zahvala tudi pogrebni službi Saša in Mateje Novak in župniku za lepo 
opravljeno delo ob zadnjem počitku in vsem, ki se je bomo spominjali.

Vsi njeni

Dober, plemenit človek, ki je z nami živel,
nam ne more biti odvzet,
kajti v našem srcu je zapustil svetlo sled
svoje dobrote in plemenitosti.
 (T. C.)

Z A H V A L A
V 94. letu starosti se je poslovila naša draga mama, babica, prababica 

MARIJA JERIČ 
iz Trebnjega. 

Zahvaljujemo se Komunali Trebnje za organizacijo pogreba, župniku Jožetu Piber-
niku za lepo izveden obred, Blažu Strmoletu za poslovilne besede, pevcem Kvar-
teta As in izvajalcu na trobenti.
Hvala tudi Domu starejših občanov za dolgoletno skrb in nego.
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, znancem, Dru-
štvu invalidov Trebnje, sodelavcem PŠ Trebelno in OŠ Mokronog za izrečena soža-
lja, darovane sveče in prispevke. Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji 
poti.

Žalujoči: vsi njeni 

Z A H V A L A
28. februarja se je od nas nenadno 

poslovila draga žena, mama, hči, 

sestra, teta, prijateljica

MARIJA SMOLIČ. 

Vsem, ki ste nam ob težki izgubi stali 

ob strani in nam pomagali, se iskreno 

zahvaljujemo.

Vsi njeni.

Kogar imaš rad, 

nikoli ne umre – 

le daleč, daleč je …

Z A H V A L A
V 85. letu starosti nas je zapustila naša draga mama, babica in prababica

LJUDMILA SKUŠEK 
iz Rožnega Vrha pri Trebnjem.

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom 
in znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče ter 
vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti. Hvala vsem, ki ste 
bili del njenega življenja, jo spoštovali in imeli radi. Ohranili jo 
bomo v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njeni

Glej, zemlja si je vzela, kar je njeno.
A kar ni njeno, nam ne more vzeti.
In to, kar je neskončno dragoceno,
je večno in nikdar ne more umreti.

Z A H V A L A
V 58. letu starosti se je poslovila draga žena, mama in sestra

MARTA BUKOVEC 
iz Velike Loke 27.

Ob boleči izgubi izrekamo zahvalo sorodnikom, prijateljem, vaščanom, sode-
lavcem, njenim bivšim sodelavcem in vsem, ki ste jo imeli radi. Hvala za izreče-
na sožalja, darovano cvetje, sveče in svete maše. Iskrena hvala patronažni služ-
bi ZD Trebnje, posebno sestri Joži, dr. Branetu Zakotniku, osebju Onkološkega 
inštituta Ljubljana, župniku Jožetu in diakonu Imretu Jerebicu, Tomažu Končini 
za izrečene poslovilne besede, Strunam za sodelovanje pri pogrebni svečanosti 
in pogrebni službi Novak.

V naših srcih živi naprej.
Žalujoči: Vsi njeni.
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RAZVEDRILO

Tokratni sponzor križanke je ILKO tehnika d.o.o., prodaja 
gospodinjskih aparatov in bele tehnike, Obrtniška ulica 32, 
8210 Trebnje. 
ILKO tehnika vam ponuja odlične gotovinske popuste, možnost obročnega 
odplačevanja in najugodnejše nakupe bele tehnike in gospodinjskih aparatov. 
V našem razstavnem salonu v Trebnjem vam nudimo vse za topel dom: peka-
če, mešalnike, sesalnike, FIT pametne zapestnice, sušilne stroje, zamrzovalne 
omare in skrinje, pralne stroje, televizorje, likalnike, likalne postaje, posodo 
in še bi lahko naštevali. Za informacije nas lahko pokličete na telefonsko šte-
vilko 040-718-496 ali 07-34-34-700. 

Za vas so pripravili nagrade, in sicer: 
1. nagrada: Palični mešalnik v vrednosti 25,00 €,
2. nagrada: Pekač za torto v vrednosti 15,00 €, 
3. nagrada: Set posod za zamrzovanje v vrednosti 10,00 €.

Geslo križanke in svoj naslov pošljite na Gla-
silo občanov, Goliev trg 4, 8210 Trebnje ali na 
elektronski naslov: glasilo.obcanov.trebnje@
gmail.com najkasneje do ponedeljka, 7. 5. 
2018. Gesel po tem datumu ne bomo upošte-
vali.

Pravilno geslo križanke in marčevske številke 
Glasila je: TIKA TE ZAMIKA.
Prejeli smo 134 pravilnih in 5 nepravilnih reši-
tev. Na seji 10. 4. 2018 smo izžrebali 3 nagra-
jence:
1. nagrajeni: Alojz Murn, 

Hudeje 9, 8210 Trebnje,
2. nagrajena: Albina Gregorčič, 

Mali Gaber 15, 8213 Veliki Gaber in
3. nagrajena: Eva Murn, 

Rdeči Kal 9, 8211 Dobrnič



Napovednik dogodkov v občini Trebnje v aprilu in maju 2018

NAPOVEDNIK

Prireditelji si pridržujejo pravico do sprememb.
Za prejemanje podrobnejših informacij o prireditvah v obliki tedenskega napovednika dogodkov v občini Trebnje pošljite e-mail: OBVEŠČANJE na tic@trebnje.si ali pa pokličite na 07 34 81 
128 (TIC Trebnje). Prireditelji si pridržujejo pravico do sprememb.

DATUM URA DOGODEK LOKACJA ORGANIZATOR/
INFORMACIJE

četrtek,
19. april 2018

9.00 Digitalna doba, naš izziv – osnove računalništva CIK Trebnje CIK Trebnje,  
VGC Marela

18.00 Vodstvo po razstavi Anton Plemelj; po razstavi bo 
vodil ddr. Damir Globočnik

Galerija likovnih samorastni-
kov Trebnje CIK Trebnje

petek,
20. april 2018

7.30 Zgodovina slovenske arhitekture CIK Trebnje CIK Trebnje

19.00 Noč knjige 2018- Vesna Milek in pater dr. Karel Gržan Knjižnica Pavla Golie Trebnje Knjižnica Pavla 
Golie Trebnje

20.00 5. krog: RK Trimo Trebnje : RK Jeruzalem Ormož OŠ Trebnje RK Trimo Trebnje
ponedeljek,
23. april 2018 17.00 Noč knjige 2018 Bralno-igralna delavnica Adijo, Jona 

// Adiós, Jonás Špela Brajer Knjižnica Pavla Golie Trebnje Knjižnica Pavla 
Golie Trebnje

Sreda,
25.april 2018 17.30 Petanka državna liga skupina A in B Čatež: Brdo 

Čatež: Janče Čatež

četrtek,
26. april 2018

9.00 Digitalna doba, naš izziv – osnove računalništva CIK Trebnje, VGC Marela CIK Trebnje,  
VGC Marela

18.00 Četrtkova sozvočja: Kvartet flavt Traverso Galerija likovnih samorastni-
kov Trebnje

CIK Trebnje, Glasbe-
na šola Trebnje

18.00 Šumijo gozdovi domači- javna kulturna prireditev OŠ Dol. Nemška vas PŠ Dolenja  
Nemška vas.

ponedeljek,
30. april 2018

18.00 Pozdrav maju Mestni park Trebnje TD Trebnje in KŠOT

20.00 14. Lunin pohod na Trebnji vrh zbor na Avtobusni postaji 
Trebnje Anlr

četrtek,
3. maj 2018

7.00 - 
13.00 Krvodajalska akcija Galaksija Trebnje RKS-OZ Trebnje

17.00 Risanka za otroke KD Trebnje JSKD OI Trebnje
od 

7.00 do 
13.00

Krvodajalska akcija Galaksija Trebnje RKS-OZ Trebnje

20.00 7. krog: RK Trimo Trebnje : RK Šmartno OŠ Trebnje RK Trebnje

sobota,
5. maj 2018

20.00 27. SREČANJE GASILCEV FLORIJAN z Ansamblom 
Grom Račje selo PGD Račje selo

20.00 1. koncert območne revije odraslih PZ Avla CIK JSKD OI Trebnje
ponedeljek,
7. maj 2018

8.30 – 
9.30 Kako v obdobju odraščanja ohraniti zdrave navade? CIK Trebnje CIK Trebnje

sreda,
9. maj 2018

8.30 – 
9.30

Kako se distancirati in izogniti vsem pastem zasvoje-
nosti? CIK Trebnje CIK Trebnje

četrtek,
10. maj 2018

9.00 – 
12.00 Digitalna doba, naš izziv – osnove računalništva CIK Trebnje CIK Trebnje,  

VGC Marela

petek,
11. maj 2018

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

Golie Trebnje
18.30 3.srečanje vinogradniških PZ KD Trebnje JSKD OI Trebnje

sobota,
12. maj 2018 20.00 2. koncert območne revije odraslih pevskih 

zasedb Avla CIK JSKD OI Trebnje

ponedeljek,
14. maj 2018 18.00 MODRA POLICA

Toni Gašperič Knjižnica Pavla Golie Trebnje ZD Trebnje

sreda,
16. maj 2018 18.00 Plesno popoldne Telovadnica PŠ Dobrnič KTD Dobrnič  

in PŠ Dobrnič

četrtek,
17. maj 2018

9.00 – 
12.00 Digitalna doba, naš izziv – osnove računalništva CIK Trebnje CIK Trebnje,  

VGC Marela
18.00–
19.00 Apel podobo na ogled postavi, tematska razstava Galerija likovnih samorastni-

kov Trebnje CIK Trebnje

petek,
18. maj 2018

20.00 9. krog: Trimo Trebnje : RK Maribor OŠ Trebnje RK Trebnje
20.00 Tvoj bodoči bivši mož- Vid Valič KD Trebnje VidValič.si


