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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: Bogdana Brilj, Zdenka Candellari, 
Mirko Gliha, Vida Hočevar, Mateja Kozlevčar, Darin-
ka Krevs, Leon Lobe, Marija Mežnaršič, Franc Brane 
Praznik, Petra Smolič, Andreja Perc
Lektorica: Silva Kastelic
Grafična realizacija: Tiskarna Januš, Ljubljana
Naklada: 4.200 izvodov, ki se razdelijo brezplačno 
vsem gospodinjstvom in podjetjem v občini Trebnje.

Uredništvo si pridržuje pravico do objave, neobjave, 
delne objave ali krajšanja nenaročenih prispevkov v 
skladu s prostorskimi možnostmi in uredniško poli-
tiko. Prosimo, da posamezni prispevki ne obsegajo 
več kot 1000 znakov s presledki in fotografijo v for-
matu JPG ali podobno. Fotografij neprimerne kako-
vosti za tisk ne bomo objavili, prav tako ne bomo 
objavili fotografij, pripetih v programu Word zaradi 
slabe resolucije.
Prispevki političnih strank in neodvisnih list ne sme-
jo 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 pra-
vico, 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 
6. 2. 2017, predviden izid pa 15. 2. 2017. Prispev-
ki, ki jih bomo v uredništvo prejeli po tem datumu, 
bodo uvrščeni v naslednjo številko, če bodo še ak-
tualni.

OBČINSKE NOVICE

Izboljšanje stanja okolja  
na reki Temenici
V mesecu septembru je Občina Trebnje podpisala Pogodbo o do-
delitvi sredstev za sofinanciranje programov oz. projektov, name-
njenih izboljšanju stanja okolja na reki Temenici z Ribiško družino 
Novo mesto.
V skladu s predmetom javnega poziva ter skladno s pridobljenim 
soglasjem Agencije RS za okolje je bila izvedena sanacija jezu pri 
Korelčevem mlinu in sanacija vodnih pragov na naslednjih lokaci-
jah:
- vodni prag v Mlačah,
- vodni prag pri Kopičevem tolmunu,
- vodni prag pod Malo Loko pri vodnjaku,
- vodni prag pod Malo Loko nad vodnjakom.         
Po končanih delih, ki so se izvajala med 1. in 3. oktobrom, si je vse 
sanacije ogledala tudi predstavnica Direkcije RS za vode, vodja Sek-
torja območja spodnje Save, ki je predlagala še nekaj dopolnilnih 
del. Izvajalec je med 6. in 8. oktobrom izvedel še dodatna dela, ki 
so bila ponovno pregledana. Ugotovljeno je bilo, da so izvedena v 
skladu z navodili.
Gradbena dela je izvajal najugodnejši ponudnik, in sicer Korbar – 
Gradnje d.o.o..
Z izvedenimi sanacijami so prejemniki sredstev pripomogli k izbolj-
šanju reke Temenice glede vodnatosti in oskrbe s kisikom.
 

Občina Trebnje
Občinska uprava

Poročilo z 19. redne seje 
Občinskega sveta Občine 
Trebnje
19. redna seja Občinskega sveta Občine Trebnje je potekala v sre-
do, 21. decembra 2016, od 16.00 do 17.30 v veliki sejni sobi Občine 
Trebnje, prisotnih pa je bilo 19 članic in članov Občinskega sveta 
Občine Trebnje. 
Na dnevnem redu je bilo predvidenih 14 točk dnevnega reda, pri če-
mer sta bili pri sprejemanju dnevnega reda dve točki, to sta 3. točka: 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za upo-
rabo stavbnega zemljišča v Občini Trebnje – skrajšani postopek in 10. 
točka: Predlog Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za 
»Turistično družbeni center »Grmada« Trebnje«, umaknjeni.
Občinski svet je v prvi obravnavi sprejel Odlok o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v občini 
Trebnje z upoštevanjem sprejetega amandmaja članice Občinskega 
sveta. 
Občinski svet je potrdil Program odvajanja in čiščenja komunalne 
in padavinske odpadne vode v obdobju 2017−2020 na območju 
občine Trebnje, ki ga je potrebno posredovati na Ministrstvo. 
Občinski svet se je seznanil s Sklepom o začasnem financiranju Ob-
čine Trebnje v obdobju januar–marec 2017, sprejel Sklep o vred-
nosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
v Občini Trebnje za leto 2017 in sprejel Sklep o načinu financiranja 
političnih strank v Občini Trebnje v letih 2017 in 2018. 
Na področju predšolskega varstva je Občinski svet podaljšal od  
1. 9. 2016 za nedoločen čas delovanje oddelka vrtca, ki deluje v 
Podružnični šoli Šentlovrenc, in potrdil novo ceno programa za ra-
zvojni oddelek v Vrtcu Mavrica Trebnje, ki od 1. 1. 2017 dalje znaša 
728,94 EUR in je za 5,07 % nižja kot do sedaj. 
V obravnavi so bile tudi točke: Pregled in potrditev zapisnika 
prejšnje seje, Odgovori na svetniška vprašanja, Seznanitev z za-
pisniki sej delovnih teles Občinskega sveta in svetov zavodov ter 
Vprašanja in pobude članov sveta.  
Vse informacije glede sklica sej Občinskega sveta Občine Trebnje lah-
ko dobite na spletni strani Občine Trebnje http://www.trebnje.si/, 
na kateri si lahko ogledate posnetke sej in preberete gradiva ter 
zapisnike preteklih sej. 

Občinska uprava 
Oddelek za splošne zadeve
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OBČINSKE NOVICE

Ureditev nevarne 
krivine v vasi Sela 
pri Šumberku

Občina Trebnje je v mesecu decembru ure-
dila nevarno krivino na lokalni cesti Velike 
Dole – Zagradec v vasi Sela pri Šumberku. 
Ureditev krivine je bila potrebna zaradi 
vrtače, ki se nahaja ob cesti in predstavlja 
nevarnost padca vozila v globino. Ureditev 
je izvedlo podjetje Komunala Trebnje d.o.o. 
v okviru izvajanja gospodarske javne službe 
vzdrževanja občinskih javnih cest.
Dela so obsegala ureditev bankine in bre-
žine na 140 m lokalne ceste ter postavitev 
jeklene varnostne ograje. Pri izvedbi je bilo 
največ težav z ureditvijo brežin, saj so bile 
že erodirane, zato jih je bilo potrebno zava-
rovati s kamnito zložbo. 
Z ureditvijo krivine na lokalni cesti Velike 
Dole – Zagradec se bo povečala varnost za 
uporabnike ter stanovalce ob lokalni cesti.

Občinska uprava Občine Trebnje
Oddelek za okolje prostor in infrastrukturo

Ureditev nepre-
gledne krivine 
v Knežji vasi
Občina Trebnje je v letu 2016 uredila 
nepregledno krivino na državni cesti R3-
650/1159 Žužemberk – Pluska v Knežji vasi 
od km 11.460 do km 11.575. Glavni izvaja-
lec je bilo podjetje CGP d.d. iz Novega mes-
ta, ki je z deli končalo 30. 9. 2016.
Dela so obsegala rekonstrukcijo desne po-
lovice ceste v dolžini 115 m z razširitvijo 
ceste v sami krivini. V sklopu projekta je 
bilo potrebno odstraniti obstoječ kamniti 
zid ter urediti odvodnjavanje državne ces-
te. Pri izvedbi je bilo največ težav z ureditvi-
jo brežine in načina odvodnjavanja v sami 
krivini, na kateri se cesta najbolj približa 
obstoječemu objektu. 
Z ureditvijo krivine na državni cesti v Knežji 
vasi se bo povečala varnost, pretočnost ter 
vozni pogoji na cesti, kar za uporabnike ter 
prebivalce predstavlja višji nivo uslug.

Občinska uprava Občine Trebnje
Oddelek za okolje prostor in infrastrukturo

Spremembe na 
področju dimni-
karskih storitev 
Z novim letom veljajo na področju dimni-
karskih storitev nova pravila. Državni zbor 
RS je namreč 25. oktobra 2016 sprejel Za-
kon o dimnikarskih storitvah, ki s 1. 1. 2017 
uvaja nov licenčni sistem opravljanja di-
mnikarskih storitev in izbiro tako prepušča 
uporabnikom. 

Uporabniki imajo čas do konca junija, tj. 
do 30. 6. 2017, da izberejo novega izvajal-
ca dimnikarskih storitev, pri katerem bodo 
morali storitve koristiti vsaj eno leto. Vsak 
uporabnik kurilne naprave bo z izbranim 
dimnikarjem podpisal izjavo in jo bo pot-
rebno predložiti v evidenco, ki jo vodi Mi-
nistrstvo za okolje in prostor. Če do 30. 6. 
2017 ne boste izbrali novega dimnikarja, to 
pomeni, da ste s sedanjim izvajalcem zado-
voljni in bo to delo opravljal še naprej. V ko-
likor z njegovimi storitvami v nadaljevanju 
ne boste zadovoljni, si lahko po 12 mese-
cih izberete novega. Seznam dimnikarskih 
družb bo Ministrstvo za okolje in prostor 
objavilo v naslednjih dveh mesecih. 

Za opravljanje dimnikarskih storitev bo 
moral izvajalec pridobiti tudi licenco, ki bo 
veljala za območje celotne države in nima 
časovne omejitve. Licence bodo izdajale 
upravne enote, prav tako pa bo v njihovi 
pristojnosti, da bodo licenco lahko odvzele. 
Podrobnejše informacije na spletni strani:  
http://www.trebnje.si/102/dimnikarstvo.



št. 123 / januar 20174

OBČINSKE NOVICE

Riši, slikaj, ustvarjaj – in 
postani Kelt ali Rimljan!
Vsi, stari od 5 do 15 let, pozor! 
Vabimo vas k sodelovanju na likovnem natečaju z naslovom Kel-
ti in Rimljani. Želimo, da s starši, ostalimi sorodniki ali prijatelji 
prelistate knjige o naših prednikih in nato narišete, naslikate 
ali kako drugače predstavite zgodbo Keltov oziroma Rimljanov.
Ustvarjate lahko v kateri koli likovni tehniki – torej lahko upo-
rabite svinčnike, barvice, flomastre, voščenke tempera barve, 
kolaž papir … ali pa še kaj bolj izvirnega.

Imamo tri (3) bogate in zanimive nagrade za najboljše umetnice 
oziroma umetnike!
Zbrana dela na likovnem natečaju, ki ga pripravlja Občina Treb-
nje in bo trajal do 1. 6. 2017, bo ocenila strokovna žirija pod 
vodstvom predsednika Društva likovnikov Trebnje Braneta Pra-
znika. 
Razstavili jih bomo ob Dnevu Keltov in Rimljanov 17. junija 
2017. 

Risbe, slike, kolaže oziroma druga dela nam s svojimi podatki 
pošljite na naslov: 
TIC Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje: 
s pripisom: Dan Keltov in Rimljanov

SPREMENJENA FREKVENCA ODVOZA 
MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV

Kot smo vas že obveščali od 1. 1. 2017 dalje poskusno velja 
spremenjen režim odvoza mešanih komunalnih odpadkov. 
Odvoz mešanih komunalnih odpadkov je tako predviden na vsake 
3 tedne in ne več na 2 tedna, kot je bilo to doslej. Odvoz mešane 
komunalne embalaže in odvoz bioloških odpadkov ostajata 
nespremenjena. Zaradi spremenjenega načina odvoza je urnik 
odvoza posamezne frakcije nekoliko drugačen in ga lahko najdete 
kot prilogo našega glasila Komunalček ali ga dobite na blagajni 
našega podjetja.

Z omenjenim ukrepom želimo vplivati na doslednejše ločevanje 
odpadkov, zmanjševati količine mešanih komunalnih odpadkov 
ter seveda zmanjšati stroške storitev ravnanja z odpadki, ki so 
se zaradi zagotavljanja visokih ekoloških standardov v zadnjem 
času izjemno povečali. 

Odločitev o spremenjenem načinu odvoza odpadkov za 
nekajmesečno poskusno obdobje so sprejeli občinski sveti vseh 
občin. Ker gre za poskusno obdobje, vas naprošamo, da nas o vseh 
morebitnih nevšečnostih v zvezi s spremenjenim načinom odvoza 
odpadkov obvestite in vas hkrati prosimo za razumevanje.

Komunala Trebnje d.o.o

Pohvala
Želim pohvaliti delavce Komunale Trebnje. Po navadi smo obča-
ni javne službe vajeni le kritizirati, sam pa bi rad pohvalil delavce 
javnega podjetja Komunala Trebnje, ki so izvajali dela rušitve dveh 
objektov na moji domačiji konec novembra 2016. To je domačija, ki 
spada pod spomeniško varstvo in je med drugim poznana tudi kot 
rojstna hiša matere generala Rudolfa Maistra.
Imel sem velike težave s pridobivanjem ponudbe za izvedbo del. 
Potencialni izvajalci so se namreč ustrašili bodisi same lokacije 
enega od objektov bodisi dejstva, da sta objekta pod spomeniškim 
varstvom, kar pomeni, da rušenje nadzira Zavod za kulturno de-
diščino, čeprav sem pridobil 
vsa potrebna soglasja z Mi-
nistrstva za kulturo in tudi 
potrebno gradbeno dovo-
ljenje. 
Na tem mestu pohvalim od-
govorne na Komunali, ki pa 
so brez oklevanja pristali na 
pripravo ponudbe, čeprav 
se mi je zdelo, da je to tudi 
zanje nek nov izziv. Ravno 
tako sem zadovoljen s samo 
izvedbo del in s pristopom 
vseh prisotnih delavcev na 
tem projektu. To velja tako 
za vse delavce Komunale 
kakor tudi za podizvajalca 
na gradbenem stroju.

Drago Tomšič
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OBČINSKE NOVICE

V Trebnjem na prvem mestu 
varnost pešcev in kolesarjev, 
pomemben tudi dobro delu-
joč javni potniški promet
V občini Trebnje že od junija 2016 potekajo različne aktivnosti za 
pripravo Celostne prometne strategije (CPS) občine Trebnje, pri 
katerih je poudarek predvsem na vključevanju javnosti. Tako sta 
v ponedeljek, 19. decembra 2016, v Centru za izobraževanje in 
kulturo Trebnje potekali še zadnji dve javni razpravi, na katerih so 
udeleženci dokončno oblikovali ter potrdili vizijo razvoja prometa, 
v nadaljevanju pa izbrali ukrepe za njeno uresničevanje.  
Ukrepi, ki bodo zagotavljali trajnostni razvoj prometa, so bili izbra-
ni na podlagi predhodno definiranih ciljev, nastalih na izhodiščih 
rezultatov strokovnih delavnic, ankete, vprašalnika in predhodnih 
javnih razprav. Največ pozornosti je potrebno nameniti zagotovi-
tvi varnosti v prometu za vse udeležence, predvsem za ranljivejše 
skupine, in sicer otroke, starostnike in osebe z oviranostmi. To je 
moč doseči z novimi in izboljšanimi pločniki ter prehodi za pešce, 
predvsem v bližini javnih ustanov. Na tem mestu je bila posebej 
izpostavljena peš povezava med Domom starejših občanov, Zdra-
vstvenim domom in pokopališčem, ki bi morala biti primerno ure-

jena tudi za gibalno in senzorno ovirane prebivalce. Da se bodo 
občanke in občani po svojih vsakodnevnih opravkih lahko varno in 
udobno odpravili s kolesom, bo najprej potrebno urediti primerno 
kolesarsko pot po Temeniški dolini, ki bi lahko delno potekala tudi 
ob nekdanji H1 in bi predstavljala osnovno kolesarsko os skozi ob-
čino, na to pa bi se lahko navezovale druge kolesarske povezave. 
Ob tem bi bilo potrebno vzpostaviti spremljajočo infrastrukturo – 
kolesarnice, izposojevalnice in polnilnice za električna kolesa. Na 
področju javnega prometa si udeleženci želijo predvsem dobro de-
lujočega sistema potniškega prometa, ki bi pokrival zaledje občine 
ter omogočal hitre povezave do regionalnih središč Novega mesta 
in Ljubljane. Velik potencial za doseganje tega cilja vidijo udeležen-
ci v funkcionalni povezanosti železniške in avtobusne postaje ter 
ureditvi spremljajočega P+R zbirnega središča in varnega kolesar-
skega parkirišča. Za boljšo povezanost Trebnjega preko nekdanje 
H1 in avtoceste bi bilo potrebno urediti več cestnih povezav in ob-
noviti viadukte. Občanke in občani si želijo tudi ljudem prijaznejše 
in živahno mestno središče, za kar bo potrebna preusmeritev tran-
zitnega prometa iz naselja. To pa bi morala spremljati tudi aktivna 
parkirna politika ter dosledno kaznovanje kršiteljev prometnega in 
parkirnega režima.

Za končno oblikovanje CPS občine Trebnje bo v naslednjem koraku 
potrebno na razpravi podane predloge pregledati in uskladiti z ob-
činskim proračunom. Za tem bosta organizirani še dve delavnici za 
zainteresirano javnost, ki bosta namenjeni oblikovanju končnega 
dokumenta CPS. Ta bo predvidoma v mesecu marcu predstavljen 
na Občinskem svetu, ki mora dokument tudi potrditi, saj je potrjen 
akcijski načrt za njegovo izvedbo osnova za pridobivanje evropskih 
nepovratnih sredstev. Ta bodo namreč v okviru nadaljnjih razpisov 
namenjena sofinanciranju projektov in ukrepov, namenjenih  ra-
zvoju urbane mobilnosti in s tem izboljšanju prometne varnosti in 
kakovosti življenja.

Imate projektno idejo in razmišljate, 
kako bi jo uresničili?

Obveščamo vas, da bo LAS STIK ponovno izvedel delavnice za lažjo pripravo operacije (projektov) na območju LAS STIK. Na voljo so vam 
naslednji termini: 

Datum Ura Tema delavnice Lokacija

ponedeljek, 16.1.2017 16.00
V okviru katerega ukrepa lahko predlagam operacijo 
in s tem prispevam k uresničevanju ciljev Strategije 
lokalnega razvoja LAS STIK?

Trebnje, CIK Trebnje, II. nadstropje, 
učilnica 4, Kidričeva ulica 2

sreda, 18.1.2017 16.00 Kaj so upravičeni stroški in kako  
zagotovimo trajnost operacije?

Dolenjske Toplice, Kulturno-kongresni 
center Dolenjske Toplice, sejna soba

ponedeljek, 23.1.2017 17.00 Kaj so upravičeni stroški in kako  
zagotovimo trajnost operacije?

Ivančna Gorica, sejna soba 
Občine Ivančne Gorice, Sokolska 5

sreda, 25.1.2017 16.00
V okviru katerega ukrepa lahko predlagam operacijo 
in s tem prispevam k uresničevanju ciljev Strategije 
lokalnega razvoja LAS STIK?

Žužemberk, sejna soba Občine 
Žužemberk, Grajski trg 26

LAS STIK je 30. novembra 2016 objavil 1. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS 
STIK v letu 2016, in sicer v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Vsa razpisna dokumentacija je dosegljiva na 
http://www.las-stik.si/. Za vse dodatne informacije o javnem pozivu smo vam na voljo na telefonski številki 07 34 82 103 in 031 647 072 
od ponedeljka do četrtka med 9. in 15. uro in v petek med 9. in 13. uro ali po elektronski 
pošti las-stik@ciktrebnje.si. Razpis bo odprt do 28. 2. 2017. Zadnja vprašanja bo možno 
posredovati do 24. 2. 2017.
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KULTURA

Z Božičkom 
v čarobnem gozdu
Že več let je omenjena prireditev potekala pred božičem, v letu 
2016 pa smo jo umestili na začetek veselega decembra, ki jo je Zve-
za kulturnih društev Trebnje v sodelovanju z Izpostavo JSKD Treb-
nje  izvedla na podlagi izbora na javnem pozivu Občine Trebnje. 
K sodelovanju smo kot običajno povabili šole in vrtce z območja 
trebanjske občine, ki so pripravili okraske za krašenje Mestne-
ga parka. V preteklosti so udeleženci krasili grmičke in dreve-
sa, v letu 2016 pa je Mestni park doživel preureditev, zato 
te možnosti okraševanja ni bilo več. Zaradi tega smo k so-
delovanju povabili arhitektko Polonco Kastelic Sosnowsko, 
ki je naredila idejno zasnovo parka z zasneženimi hribčki. 
Okraševalci – otroci iz Vrtca Mavrica Trebnje, OŠ Trebnje 
s podružnicami, OŠ Veliki Gaber in iz Vrtca Sončnica pri 
OŠ Veliki Gaber – so se zbrali 2. decembra ob 10. uri v 
Mestnem parku in z ročno izdelanimi okraski iz različnih, 
predvsem recikliranih materialov, okrasili bele hribčke. 
Za animacijo otrok sta poskrbela Matej Mlakar  in sim-
patična klovnesa Tinka Šminka iz Celja. Tinka, ki  živi 
v potujočem cirkusu Bugi Vugi, je skupaj s prijatelji 
čarodeji navdušila preko 400 udeležencev dopoldan-
ske prireditve v parku ter jih v 50-minutni predstavi 
skozi ples, žongliranje  ter učenje čaranja popelja-
la v svet cirkusa in cirkuških vragolij. Dogodek si 
je ogledal tudi direktor Občinske uprave Občine 
Trebnje, gospod Janez Pirc, ki je po pooblastilu 
župana pozdravil zbrano množico. Okrasitev hrib-
čkov si je ogledal tudi Božiček, ki je z obiskom po-
častil in navdušil številno množico. 

ZKD in JSKD OI Trebnje

Fotoreportaža
KD Velika Loka, KD Šentlovrenc, KD Dobr-
nič, OŠ Veliki Gaber, ŠD Trebnje

Obiski Dedka 
Mraza po 
KS občine Trebnje
Občina Trebnje in krajevne skupnosti že tradi-
cionalno ohranjajo običaj obiska Dedka Mraza, 
ki v zadnjem tednu starega leta obdaruje pred-
šolske otroke od 1. do 5. leta starosti s stalnim 
prebivališčem v občini Trebnje. Za izvedbo 
tega projekta je Občina Trebnje v letu 2016 na 
podlagi javnega poziva izbrala Zvezo kulturnih 
društev Trebnje, ki je v sodelovanju z Območno 
izpostavo JSKD Trebnje projekt tudi izvedla na 
6 lokacijah, in sicer v Kulturnem domu Velika 
Loka (za otroke iz KS Velika Loka in Štefan), Šen-
tlovrenc (za otroke iz KS Čatež in Šentlovrenc) in 
Dobrnič (za otroke treh KS: Dobrnič, Knežja vas 
in Svetinja) ter v telovadnici OŠ Veliki Gaber (za 
otroke KS Veliki Gaber in Sela pri Šumberku), v 
Podružnični šoli Dolenja Nemška vas  (za otroke 
istoimenske KS) in  na Osnovni šoli Trebnje (za 
otroke iz KS Račje selo in Trebnje). Izvedenih je 
bilo osem predstav Klovn Jaka in Pika Nogavička 
v izvedbi izvajalcev Gorazda Špegla iz Dobrne. 
Ob koncu vsake predstave sta Pika Nogavička in 
Klovn Jaka skupaj z otroki poklicala še  Dedka 
Mraza, ki je vabljenim otrokom prinesel dari-
la in jim jih tudi osebno izročil. Tako je v letu 
2016 Dedek Mraz v trebanjski občini razdelil in 
razveselil 795 otrok, pri  čemer so mu pomagali 
Občina Trebnje in vseh 12 krajevnih skupnosti 
trebanjske občine, vsak za polovico vrednosti 
darila. 
Ob zaključku projekta se v imenu izvajalca Ob-
čini Trebnje zahvaljujemo za zaupano nalogo,  
vsem sodelujočim iz posameznih krajevnih 
skupnosti za prijetno sodelovanje pri izbiri in 
pripravi daril ter pri izvedbi obiska Dedka Mraza 
na posameznem prireditvenem kraju. 

ZKD  in JSKD OI Trebnje

»Vetrnice« 
sodelujejo s starši
Za lažji vstop v veseli december nas je obi-
skal Lukov oči. Predstavil nam je poklic reži-
serja in filmskega distributerja. Na zanimiv 
način je pokazal, kako nastajajo ri-
sanke in kako se predvajajo v kinu. 
Vsakemu otroku je podaril delček 
filmskega traku in DVD z risanko 
Božiček in čarobni boben. Poskrbel 
je, da so otroci aktivno sodelovali. 
Vsak otrok si je izdelal ovitek za svoj 
DVD, ki so ga otroci odnesli domov.
Zahvaljujemo se mu za obisk in za 
podarjene DVD-je.

Strokovni delavki Brigita in Katja
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Božični koncert 
v Trebnjem
V trebanjski župnijski cerkvi je bil 25. de-
cembra 2016 ob 18. uri tradicionalni, tj. že 
24. Božični koncert domačih vokalnih in in-
štrumentalnih skupin. Ustaljena praznična 
prireditev, domači zbori in skupine, premi-
šljen in kvaliteten program − vse to je tudi 
tokrat privabilo številne ljubitelje dobre, še 
posebej božične glasbe.
Uvodoma je navzoče pozdravil g. župnik 
Jože Pibernik.

Prvo sobotno galerijsko dopoldne 
v letu 2017
Prvo januarsko sobotno dopoldne smo v prostorih Galerije likovnih samorastnikov Treb-
nje  izvedli prvo delavnico v tem letu, sicer pa še eno iz niza le-teh, ki jih izvajamo že drugo 
sezono vsako prvo soboto v mesecu v sodelovanju z Galerijo likovnih samorastnikov Treb-
nje in CIK-om ter bomo z njimi nadaljevali tudi v tem letu. 

Mentorica Zdenka Bukovec, nekdanja učiteljica v OŠ Trebnje, je to delavnico sprejela in 
izvedla z velikim veseljem, saj ima tovrstno slikanje zelo rada in je na ta način lahko podala 
veliko zanimivih in koristih napotkov iz prve roke. 

Sodelovalo je 5 udeležencev. Zanimivo je, da imajo kar trije od udeležencev doma čebe-
le in so se delavnice udeležili z namenom, da bodo pridobljeno znanje uporabili za posli-
kavo panjskih deščic na svojih čebelnjakih. Mentorica je najprej spregovorila o panjskih 
končnicah, značilnih za Slovenijo,  ki so se z Gorenjske in Koroške razširile na celo Sloveni-
jo. Prava posebnost so motivi le-teh, in sicer so bili sprva motivi svetnikov, ki naj bi varovali 
čebele, kasneje so njim dodali še posvetne 
in tudi humorno navihane  motive iz vsako-
dnevnega življenja ter opravil. 

Po zaključku delavnice je vsak udeleženec 
odnesel domov svojo poslikano panjsko 
končnico, ki bo pri nekaterih krasila panj 
domačega čebelnjaka. 

Prvo soboto v februarju napovedujemo de-
lavnico ustvarjanja izdelkov iz gline z men-
torico Ireno Blaznik.

JSKD OI Trebnje

Ženski pevski zbor KTD Dobrnič, 
Foto Andrej Arko

Nasmeh 
v Velikem Gabru
Tako in drugače so nam ga prinesli glasbe-
niki Folklorne skupine Nasmeh iz Trebnje-
ga, ki letos obeležuje že 10. leto svojega 
delovanja.
V naš vrtec Sončnica pri OŠ Veliki Gaber 
smo jih v veselem decembru povabili zato, 
ker smo si že na začetku šolskega leta izbrali 
vsebino z naslovom Svet je kot ringaraja. Z 
otroki veliko pojemo in plešemo in  vzgoji-
teljice se trudimo ohranjati ljudsko izročilo 
ter ga prenašati na najmlajše.
Veselo in nepozabno druženje s simpatič-
nimi plesalkami in njihovim spremljevalnim 
ansamblom je bilo 15. 12. 2016 v dvorani 
KS Veliki Gaber.
Vzgojiteljice smo skupaj z otroki z zanima-
njem prisluhnile ubranemu petju in vsi smo 
občudovali plesne figure v izvedbi plesalk, 
ki so sicer že v zrelih letih, a jim noge še 
vedno lepo drsijo po parketu. To ni pustilo 
ravnodušnih niti gledalcev, saj so poprijeli 
s petjem, ploskanjem, pozibavanjem ali pa 
smo kar vsi skupaj zaplesali.
Ob tem se je pretakala sama pozitivna 
energija, prepletena z navdušenjem in 
nasmehi od najmlajših do najstarejših.
Ker v vrtcu radi plešemo in pojemo, smo 
tudi mi pokazali, kako nam gre. Ob tako 
dobri glasbeni spremljavi in seveda z našo 
Petro nam je šlo odlično.
Za konec smo se še fotografirali. Folkloristi 
so odšli v šolsko knjižnico na malico, ki so jo 
pripravile naše kuharice. 
Ob tej priložnosti se želimo zahvaliti pred-
sedniku KS Veliki Gaber, gospodu Borutu 
Severju, ki je poskrbel, da smo v njihovi 
dvorani lahko brezskrbno rajali.

Posebno zahvalo namenjamo vsem folklo-
ristom, glasbenikom, animatorki Stanki 
Jurak in mentorici Branki Moškon.
Ob okrogli obletnici jim čestitamo in se že 
veselimo naslednjega srečanja z njimi.
Srečno in uspešno v letu 2017!

Otroci in vzgojiteljice 
vrtca Sončnica pri OŠ Veliki Gaber

Nastopili so: Občinski pihalni orkester, 
Predšolski pevski zbor Mavrica −  Vrtec 
Mavrica Trebnje, Mlajši cerkveni meša-
ni pevski zbor, Soreline, Trebanjski oktet, 
Ženski pevski zbor KTD Dobrnič, Vokalni 
kvartet sester Brcar iz Glasbene šole Treb-
nje, Mešani PZ Kres Čatež. 
Povezovalka Nina Ajdič je posamezne glas-
bene točke prepletla z mislimi o božiču 
papeža Benedikta XVI. Kot običajno se je 
koncert zaključil s skupno pesmijo vseh na-
stopajočih Sveta noč.

Ivanka Višček
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Vabilo na ogled razstave izdelkov, 
nastalih na 17. Malem likovnem
taboru na Mirni
Učenci PŠ Dobrnič 
z mentorico Nadjo 
Marn na 17. Malem 
likovnem taboru

JSKD OI Trebnje je 
junija 2016 že se-
demnajstič povabila 
na Mali likovni ta-
bor, ki je namenjen 
likovnim ustvarjal-
cem osnovnih šol 
Dolenjske, Bele krajine in Posavja. Našemu vabilu se je odzvalo 15 
osnovnih in podružničnih šol s skupno 51 učenci, ki so ustvarjali 
po navodilih vodje tabora Petra Škerla. Tabor smo začeli z obiskom 
49. Mednarodnega tabora likovnih samorastnikov v Galeriji likov-
nih samorastnikov Trebnje, nadaljevali smo ga z ustvarjanjem na 
Mirni. Mali likovni tabor je bil leta 2016 posvečen 1000-letnici prve 
omembe reke Mirne v pisnih virih, zato so otroci ustvarjali ob reki 
Mirni, in sicer v tehniki akvarel in barvice.
Junija 2017 bo Mali likovni tabor potekal v Trebnjem in bo pos-
večen 50. obletnici Mednarodnega tabora likovnih samorastnikov.
Razstava izdelkov, ki so nastali na 17. Malem likovnem taboru, je 
bila oktobra na ogled v avli OŠ Mirna, letos pa bo na ogled v avli CIK 
Trebnje od 18. januarja 2017 do konca februarja 2017. 

Vljudno vabljeni k ogledu razstave!

Cenka Kaplan je praznovala 
80 let
V torek, 6. 12. 2016, je svoj 80. rojstni dan praznovala Cenka Kaplan 
iz Vrbovca pri Dobrniču. Rojena je bila v Preski, kjer živi njena se-
stra Angela. Skupaj je bilo 8 otok: 3 sestre in 5 bratov. Spominja se, 
kako so ob sobotah in nedeljah plesali kar v sosedovi hiši, in sicer 
ob zvokih harmonike domačih glasbenikov Matija, Kristlna, Pale-
zovega Jožeta in Staneta. Ob nedeljah so hodili na igre v kulturni 
dom v Dobrniču, rada pa je šla tudi na veselice. Doma je bilo veliko 
dela in malo prihodnosti. Odšla je k bratu v Medvode, kjer je bila 
»za pejsno«, kmalu zatem se je zaposlila v tovarni Tesla, v kateri so 
izdelovali škatle za radie. Ljubezen jo je pripeljala nazaj. Ker je njen 
Jože ostal čisto sam na kmetiji, sta se leta 1959 poročila. Poroka je 
bila čisto po starih običajih. Oglarji so peli kot zvonovi, k poroki sta 
se peljala vsak s svojim »fedrovcem«. Poročil ju je matičar Lamut 
ob pomoči tajnika »ta Dišečga Jožka«. K cerkveni poroki sta mora-
la kar dvakrat, saj jih je župnik Zevnik najprej odslovil, ker ni imel 
časa. Tega se še sedaj z veseljem spominjata kot tudi vseh prijetnih 
dni, ki sta jih skupaj preživela. Bilo je veliko dela. Jože se je zaposlil 
v Litostroju, Cenki  so ostala vsa domača opravila, skupaj sta delala 
na kmetiji in vinogradu. Podarila sta življenje 4 hčerkam, ki so jim 
za njuno ljubezen, skrb in topel dom zelo hvaležne. Večkrat pridejo 
s svojimi možmi, vnuki in pravnuki na obisk: Zdenka z Lojzetom, ki 
živi v Radohovi vasi, Joži s Stanetom, poročila se je v Korita, Marja-
na in Tone živita v Šahovcu. Z najmlajšo Ano pa se je usoda kruto 
poigrala, saj ji je pred dvema letoma umrl mož Tone. Mami Cenki 
in očetu Jožetu je ob misli na to zares hudo, a hčerki in vnukinjam 
Anji, Urški in Katji pomagata, kolikor je mogoče.  Hčerka Ani skoraj 
vsak dan pride k staršema in mamo Cenko tolaži, da so ji z  v težkih 
trenutkih stali ob strani. 

Velikokrat pa ju z veseljem obiščejo še vnuki Matjaž, Blanka, Maja, 
Peter, Vesna in Matej ter 7 pravnukov.
Ob njenem visokem jubileju − 80. rojstnem dnevu − sta jo obiskala 
in ji čestitala predsednik Sveta KS Dobrnič Darko Glivar in pred-
sednica KORK Dobrnič Francka Kužnik ter ji izročila darilo. Dobrim 
željam sva se pridružili še članica Sveta KS Dobrnič Melita Jarc in 
avtorica prispevka. 

Spoštovana gospa Cenka!
Življenje Vas kar naprej preizkuša, vendar Vi se ne daste. Ostanite 
taki še naprej. Želim Vam veliko zdravja, sreče in še na mnoga leta v 
krogu Vaših najdražjih ter še enkrat iskrene čestitke in vse najboljše 
ob Vašem 80. rojstnem dnevu.

Lojzka Prpar, KS Dobrnič  
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Poraba pri mešanem ciklu 3,7 - 6,4 l/100 km. Emisije CO2 95 - 144 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6b. Emisija NOx: 0,0074- 0,0452 g/km. Emisija 
trdnih delcev: 0,00002 – 0,00103 g/km. Število delcev (x1011): 0,01 - 19,12. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča 
globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo 
zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Več informacij o ponudbi, nakupu in 
pogojih nakupa je na voljo na renault.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

Renault priporoča

Renault MEGANE Grandtour
Tehnologija na tvoji strani.

Novi

renault.si

07 348 17 20
info@avto-vovk.si

Vaš trgovec v Trebnjem
AVTO CENTER VOVK d.o.o.
Podjetniška ulica 7, SI-8210 Trebnje

avto-vovk.si

Novo koledarsko leto je čas, ko vsi zremo 
v prihodnost in si zastavljamo nove cilje. 
Tudi v Centru medgeneracijskega uče-
nja (CMU) Trebnje smo že s polnim zago-
nom zakorakali naprej. Leto, ki je za nami, 

je bilo bogato z naborom delavnic, saj se jih je zvrstilo več kot 16 in 
prav vse so bile številčno obiskane. Tematika je bila pisana in tako je 
lahko prav vsak našel nekaj zase. Center medgeneracijskega učenja 
Trebnje bo tudi v prihajajočem letu skrbel za nepozabna in poučna 
srečanja različnih generacij. 1. februarja se nam lahko pridružite na 
predavanju Medgeneracijsko sožitje, ki bo v dopoldanskem času po-
tekalo na CIK Trebnje. S folklorno skupino Nasmeh se lahko družite 6. 
februarja 2017 na OŠ Mokronog ali 24. maja na OŠ dr. Pavla Lunačka 
Šentrupert. Osnove klekljanja lahko osvojite na delavnicah, ki bodo 
potekale 15. marca 2017 na OŠ Mokronog ali 10. aprila 2017 na OŠ 
Mirna. Z najmlajšimi bomo za materinski dan ustvarjali 6. marca 2017 
na CIK Trebnje, 19. aprila 2017 si bomo na ustvarjalnici pričarali po-
mlad. Vse podrobnosti o delavnicah najdete tudi na naši spletni strani:  
www.ciktrebnje.si/projekt/cmu-delavnice/. 
Z enim očesom vsi že zremo tudi proti toplemu poletju in brezskrbnih 
dnevih. Zagotovo ste med tistimi, ki razmišljajo, kako omogočiti vašim 
otrokom kvalitetno preživljanje prostega časa med poletnimi počitnica-
mi, medtem ko vi zvesto opravljate službene dolžnosti. Na CIK Trebnje 
bo tudi v prihajajočem poletju potekalo CIKOLETJE − delavnice za vse 
osnovnošolce pod vodstvom izkušenih in usposobljenih mentorjev. Po-
leg organiziranega dnevnega varstva bodo na voljo ustvarjalnice, nara-
voslovne delavnice, ples, športne in druge zabavne aktivnosti. Prijave 
zbiramo na CIK Trebnje na 07 34 82 100, in sicer si lahko zagotovite mes-
to že od meseca marca dalje. 
Spremljajte naše aktivnosti tudi na www.ciktrebnje.si ali na naši Face-
book strani. 

Aleksandra Barbo
Koordinatorka CIK Trebnje
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CIK Trebnje s svežo izobraževalno 
ponudbo prisoten tudi v zaporu 
na Dobu
Kakovostno izobraževanje v zaporih ostaja eden izmed največjih izzivov, s katerim se sre-
čujemo ponudniki izobraževanj po celotni Evropi. Ključno oviro predstavljajo sistemske 
in normativne posebnosti pri izvajanju programov, posebni pogoji dela, predvsem pa po-
manjkanje učinkovitih programov strokovnega usposabljanja za učitelje in druge strokovne 
delavce, ki delajo z zaporniki, ki zaradi svojih okoliščin in posebnosti potrebujejo drugačen 
pristop. Najpomembnejši cilj vseh izobraževalnih aktivnosti v zaporih je uspešna ponovna 
vključitev oseb po prestani zaporni kazni v družbo in na trg dela.

S tem namenom smo se na CIK Trebnje vključili v projekt Creating Methodologies, Creating 
Active People, v katerem sodelujemo partnerji iz Španije, Romunije, Portugalske in Slove-
nije. Glavni cilj projekta je razvoj inovativne metodologije za strokovne delavce v zaporih, 
ki jim bo omogočala pripravo sodobnih in trgu dela prilagojenih načrtov usposabljanja 
zapornikov za zviševanje njihove zaposljivosti. 

16. 12. 2016 je v Madridu potekal uvodni 
partnerski sestanek, na katerem smo se 
projektni partnerji dogovorili o poteku pro-
jekta ter določili obveznosti posameznega 
partnerja.

Foto: Irina Cernestean
     
Izobraževanje zapornikov za pridobitev po-
klicnih kompetenc že nekaj mesecev uspeš-
no poteka tudi preko Okvirnega sporazu-
ma o izvajanju izobraževalnih programov, 
nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) in 
delovne terapije za zaprte osebe, ki ga izva-
jamo na Zavodu za prestajanje kazni zapora 
(ZPKZ) Dob do leta 2019. V tem času bomo 
izvedli različne NPK-je, več na http://www.
ciktrebnje.si/. 

V letu 2016 smo izvedli usposabljanje, 
preverjanje in potrjevanje za NPK čistilec 
prostorov. Certifikat je pridobilo 9 zaprtih 
oseb, ki bodo po prestani kazni lažje prido-
bili zaposlitev. 
  
V sodelovanju z Ministrstvom za pravo-
sodje in javno upravo in Upravo Republike 
Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij 
bomo v letu 2017 nadaljevali z izvajanjem 
okvirnega sporazuma ter omogočili zapr-
tim osebam pridobitev nacionalnih poklic-
nih kvalifikacij in formalne izobrazbe. 

Usposabljanje je za zaprte osebe brezplač-
no, ker sporazum sofinancirata Evropska 
unija iz Evropskega socialnega sklada in Re-
publika Slovenija.
                                                

Sabina Tori Selan in 
Martina Podlesnik
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IZOBRAŽEVANJE

VRTEC SONČNICA 
PRI OŠ VELIKI GABER 

 

OŠ Veliki Gaber 
Veliki Gaber 41 
8213 Veliki Gaber 
Tel.: 07 34 88 110 
Faks: 07 34 88 103 
e‐pošta: vvz‐soncnica.vgaber@guest.arnes.si 
DŠ: 47660759  

 

 

 

VRTEC SONČNICA  
PRI OŠ VELIKI GABER 

 
 

VABI K VPISU ZA ŠOLSKO LETO 2017/2018 
 
 

Vpis bo potekal od 1. 2. do 10. 2. 2017 na upravi Vrtca Sončnica Veliki Gaber, Veliki Gaber 41, 8213 
Veliki Gaber. 

 
Izpolnjen obrazec, ki ga dobite na upravi vrtca, pri svetovalni delavki ali na spletni strani 
vrtca,  lahko starši skupaj z dokazili oddate na sedežu vrtca vodji vrtca ali svetovalni 
delavki neposredno ob naslednjih dnevih: 
 v četrtek, 2. 2. 2017, in četrtek, 9. 2. 2017, od 6.30 do 8.00 in od 13.30 do 16.30, 
 v ponedeljek, 6. 2. 2017, in torek, 7. 2. 2017, od 10.00 do 14.00,  
 v sredo, 1. 2. 2017, in v petek, 3. 2. 2017, in v petek, 10. 2. 2017, ni osebnega vpisa  

 
      ali ga pošljete z navadno pošiljko na naslov vrtca. 
 
 

Naš vrtec si lahko ogledate in ga obiščete v dnevih od 1. 2. do 10. 2. 2017 med 9.00 in 10.00 po 
predhodnem dogovoru. 
 

Starši lahko podate vlogo za vpis v vrtec le v en javni vrtec v občini Trebnje. Vloga velja le za 
šolsko leto, za katerega bo vložena. 
 
Vlogo oddajte pravočasno, ker velja zakonsko določilo, da vrtec najprej obravnava vse vloge, 
ki  jih  prejme  v  objavljenem  roku.  Vloge  za  vpis  otroka,  vložene  oz.  oddane  na  pošto  po 
preteku  roka  za  redni  vpis,  bodo  obravnavane  šele,  ko  bo  vrtec  vključil  vse  otroke  s 
čakalnega seznama.  
Če bo v vrtec vpisanih več otrok, kot je v vrtcu prostih mest, bo o vlogah odločala komisija.  
Prednost pri sprejemu lahko uveljavljajo starši, če ob vlogi predložijo pisno mnenje Centra za 
socialno delo o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine ali odločbo o usmeritvi 
otroka s posebnimi potrebami.  
Vloge  za premestitev:  v  času  roka  za  vpis  lahko  starši  že  vključenih otrok  vložijo  vlogo  za 
premestitev otroka iz ene v drugo enoto znotraj enega javnega vrtca ali vlogo za premestitev 
med vrtcema. 
 

Vse o vpisu lahko izveste tudi na številkah: 
07 34 88 110 (vrtec) ali 030 467 990 (vodja vrtca), 07 34 88 111 (pedagoginja) 

 
Špela Šeme Lesjak,                                                                                                                                   mag. Gregor Udovč, 
vodja vrtca                                                                                                                                                          ravnatelj 

Galerijska 
paleta
Zakorakali smo v novo leto, ko bo Galerija 
likovnih samorastnikov Trebnje praznova-
la jubilejno leto 2017. Od 10. do 17 junija 
2017 bo namreč potekal jubilejni 50. Med-
narodni tabor likovnih samorastnikov.

Kaj nam bosta prinesla prva meseca v letu 
2017? Veliko zanimivih dogodkov: 
V četrtek, 19. januarja 2017, ob 18. uri se 
nam lahko pridružite na vodstvu po razsta-
vi Svet kulturnika Janeza Gartnarja, likovna 
dela iz njegove zbirke. Po razstavi bo vodila 
Andrejka Vabič Nose, pridružili se ji bodo 
številni, ki so Janeza Gartnarja osebno poz-
nali. Aktualna razstava bo na ogled do 22. 
januarja 2017.

V okviru pedagoškega programa za osnov-
nošolce bo med 24. in 27. januarjem 2017 
delavnica z naslovom Izdelam in okrasim 
uporabni izdelek. 
V sredo, 8. februarja 2017, na slovenski 
kulturni praznik, si boste lahko od 10.00 do 
18.00 brezplačno ogledali stalno in začasno 
razstavo del ob Dnevu odprtih vrat Galerije 
likovnih samorastnikov Trebnje.
V četrtek, 16. februarja 2017, bo ob 18. 
uri odprtje razstave Od včeraj do jutri, pol 
stoletja Taborov likovnih samorastnikov v 
Trebnjem, ki bo s fotografijami, članki in 
drugim dokumentarnim gradivom prikaza-
la delovanje tabora in galerije ter ga ume-
stila v širši kontekst naivne umetnosti.

Model dnevnega prostora v stanovanju Ja-
neza Gartnarja z rekonstrukcijo postavitve 
slik.
Lepo vabljeni!

Katja Strajnar in 
Andrejka Vabič Nose

Na CIK Trebnje brezplačni 
programi za zaposlene
Obveščamo vas, da že zbiramo prijave za nove brezplačne tečaje za leto 2017, in sicer:
- Začetni in nadaljevalni tečaj poslovne angleščine,
- Računalniška pismenost za odrasle (začetni računalniški tečaj),
- Digitalno je zabavno (nadaljevalni tečaj računalništva s poudarkom na oblikovanju 

in e-storitvah) in
- Osnovni tečaj excela.
Vsi tečaji so brezplačni, saj so sofinancirani s strani MIZŽ in ESS. Izobraževanja bodo 
potekala na CIK-u v Trebnjem, lahko pa tudi v vaši neposredni bližini.
Prijave in informacije: 
sabina.tori-selan@ciktrebnje.si ali 07 34 82 104
 
Prednost bodo imeli vsi zaposleni, ki so starejši od 45 let in imajo dokončano največ 
srednješolsko izobrazbo.
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Intervju z Alenom 
Štritofom
Alen Štritof je poznavalec borilnih špor-
tov, organizator športnih dogodkov v naši 
občini, trener, profesionalni borec v kick-
boksu in voditelj športnega kluba. Upam, 
da bo z odgovori v intervjuju koga navdih-
nil, kako izpolniti novoletne zaobljube o 
bolj zdravem in rekreativnem življenjskem 
slogu.

V Sloveniji se na borilne športe še vedno 
gleda kot na pretepanje in pridobivanje 
agresije. Kako sam zavračaš takšno tezo?
Menim, da bodo nekateri posamezniki 
vedno imeli slabo mnenje o tem športu, 
tako kot imajo nekateri predsodke pred 
stvarmi, ki jih ne poznajo oz. ne razumejo. 
Sam menim, da prav ukvarjanje z borilnim 
športom zmanjšuje negativno agresijo v 
življenju. Kdor se je sam poskusil ukvarjati 
s tem športom, je v prvih minutah trenin-
ga videl, da gre pri tem za vse prej kot za 
pretepanje. Na treningu je potrebno veliko 
koncentracije, razmišljanja, potrpljenja, di-
scipline, saj je to motorično zelo zahteven 
šport. Hkrati pa ni vse za vsakogar in vsak 
si lahko dandanes med različnimi stvarmi 
najde nekaj zase, s čimer se bo ukvarjal ali 
gledal po televiziji … K sreči smo si različni 
in škoda se je obremenjevati, če je nekomu 
nekaj všečno ali ne.
Kdaj in kako si se odločil, da svoje športno 
udejstvovanje posvetiš borilnim vešči-
nam?
Od malega sem imel rad vse športe, že od 
začetka pa še posebej borilne športe. Nav-
duševali so me akcijski filmi, oče je treniral 
judo, stric klasični boks, tako da sem se hit-
ro navdušil nad vsem tem. Začel sem s tre-
ningi karateja pri približno 6 letih in vztrajal 
približno 3 leta, nakar mi sam karate ni bil 
več toliko všeč. Sedaj vidim, da je bilo to 
zaradi slabega kontakta, a vseeno sem od 
tega športa odnesel veliko dobrih stvari. Pri 
14 letih sem začel s treningi tajskega boksa 
pri Jožetu Trlepu in to je bila zame največja 
prelomnica v športu oz. lahko rečem nekaj 
najboljšega, kar se mi je zgodilo v življenju. 
V otroštvu nisem bil uspešen športnik, bil 
sem povprečen v vsem, nikjer pa nisem 
izstopal. Kasneje se je vse spremenilo z 
mojo željo po tekmovanju v tajskem bok-
su, saj sem s treningi in željo po biti boljši 
postajal čedalje uspešnejši v vseh stvareh. 
Vsakodnevno garanje in discipliniranost sta 
na koncu obrodila rezultate. Šport me je 
tako navdušil, da sedaj zaključujem študij 
na fakulteti za šport in se ob vsaki priliki iz-

obražujem na raznih tečajih o športu ter o 
vsem, kar sodi zraven.
V svoji boksarski karieri si nanizal številne 
uspehe. Kateri so ti uspehi in na katerega 
si najbolj ponosen? 
V svoji karieri imam trenutno 33 borb, 
od tega 26 zmag, 4 poraze, 1 neodloče-
no borbo in 2 borbi, ki sta se končali brez 
zmagovalca zaradi poškodbe nasprotnika 
oz. mene (op.: trk z glavo). Ponosen sem 
na vse svoje borbe, lahko se pohvalim z 
večkratnim naslovom državnega prvaka, 
v letu 2015 pa sem osvojil tudi pas evrop-
skega prvaka po MTA verziji v Trstu. Vesel 
sem tudi, da sem se boril v tujini, videl kaj 
novega in preko tega športa doživel nepo-
zabne izkušnje. Seveda pa vse skupaj ne bi 
bilo mogoče brez podpore moje družine in 
punce Damjane, saj me vedno podpirajo in 
brez njih marsikaj ne bi bilo mogoče. 
Leta 2013 si odprl svoj klub borilnih veščin 
FearlessFighters in lani (2016) športni cen-
ter TOP gym. Katere vrste vadbo ponujaš 
in kako imaš organizirane treninge? 
Leta 2013 sem najprej odprl svoj klub bo-
rilnih veščin Fearless Fighters, v katerem 
smo na začetku trenirali samo tajski boks 
in kickboks, kasneje pa sem dodal še nekaj 
vodenih vadb in vadb za otroke. V letu 2016 
sem dobil idejo, da bi v Trebnjem odprl svo-
jo telovadnico oz. sedaj lahko rečem kar 
športni center, ki je odprt vse dni v tednu. 
V njem ponujamo vrsto vodenih vadb za 
vsakogar, kickboks rekreacijo, Fitboxing za 
ženske in ostale vodene vadbe ter tudi raz-
lične treninge za otroke, in sicer za osnov-
nošolce kickboks, judo, športno-igralne uri-
ce. Hkrati pa lahko ljudje tudi sami trenirajo 
na različnih kardionapravah ali z utežmi, 

kettlebelli, lastno težo in ostalimi rekviziti, 
ki jih ni malo. Ob vikendih ponujamo tudi 
rojstnodnevna praznovanja za otroke in ra-
zne seminarje za naše člane, ki jih izvajajo 
tudi ostali priznani trenerji.
Trebanjci te poznamo po organizaciji 
športnih dogodkov, predvsem s področja 
borilnih športov. Kako si ti zadovoljen gle-
de celote v organizaciji oz. bi kaj dodal/
spremenil v bodoče in kdaj se lahko vese-
limo naslednje takšne športne prireditve v 
Trebnjem?
Do sedaj sem v Trebnjem organiziral že 3 
borilne dogodke, na katerih so se tekmo-
valci pomerili v kickboks disciplini K-1. Za-
enkrat sem res pozitivno presenečen nad 
publiko v Trebnjem, še enkrat bi se vsem 
zahvalil za podporo in navijanje za moje 
tekmovalce na samih prireditvah. 
Seveda že pripravljam kar nekaj prireditev 
za leto 2017, tako borilnih kot tudi dobro-
delnih in ostalih športnih turnirjev oz. de-
javnosti. Moja velika želja je, da bi se spet 
boril v Trebnjem pred domačo publiko, a 
bomo videli, če bo to izvedljivo, saj take pri-
reditve zahtevajo kar veliko dela, denarja in 
odrekanja. 
Kako sam poskrbiš za fizično in psihično 
kondicijo? Katera so najtežja odrekanja in 
kaj si lahko mirne vesti privoščiš?  
Sam treniram približno 6- do 10-krat te-
densko, moj kondicijski trener je Matej 
Dremelj, tehniko in taktiko za borbe pa iz-
popolnjujem pod nadzorom Jureta Cesarja. 
Najtežje odrekanje zame predstavlja pre-
hrana oz. izogibanje sladkim stvarem. Ko 
imam napovedano borbo, to sicer ni težko, 
saj imam visoko motivacijo in me nič ne 
spravi z začrtane poti. Kadar pa borbe ni na 
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sporedu, si rad privoščim kakšne pregrehe in pridobim 
kakšen odvečen kilogram, ki ga potem z dobrimi treningi 
in pravilno prehrano tudi hitro odpravim.
Šport želiš približati predvsem mladim. V letu 2016 si 
med počitnicami organiziral teden za otroke. Kaj vse 
ste delali, kakšna je bila udeležba, kako si jim organizi-
ral »aktivne« počitnice?
Seveda je moj cilj čim bolj približati šport mladim. Ne 
samo borilne športe, temveč ukvarjanje s športom na 
splošno, saj živimo v času, ko so računalnik, mobitel, 
tablica najpogostejše oblike preživljanja prostega časa, 
kar pa prav gotovo ni dobro za nikogar, kaj šele za mlado 
telo, ki se razvija. V klubu imam samo na OŠ Kickboksa 
približno 25 otrok in menim, da je to za tak šport velika 
številka. Vesel sem, da mi starši zaupajo svoje otroke. 
Poleti 2016 sem prvič organiziral »Top aktivni« −  dva  te-
dna za osnovnošolce, ki se ga je vse skupaj udeležilo 20 
otrok, s katerimi smo izvajali razne športne aktivnosti, 
obiskali so nas gasilci, odšli smo na bazen v Sevnico, na 
pohod na Vrhtrebnje ...
Dejan Zavec je nekje izjavil, da je boks rekreacija, šport 
in prestiž. Se ti zdi, da zanimanje za tovrsten šport na-
rašča? Kako ga ti vidiš čez nekaj let, tudi v Trebnjem?
S to izjavo se strinjam. Boks − ali v mojem primeru kic-
kboks − je odlična oblika rekreacije, pri kateri učvrstiš 
celotno telo, se sprostiš in izboljšaš vse telesne sposob-
nosti. Zagotovo je to eden izmed najtežjih športov in 
zahteva veliko odrekanja, zato ni primeren za vsakogar. 
Zanimanje zanj je čedalje večje, a le malokdo pa v na-
šem športu doseže prestiž, kajti do tam je pot dolga in 
težka. Tudi ni vse odvisno od posameznika, ampak se 
mora vse »poklopiti« − tudi zdravstveno in imeti moraš 
pravega trenerja, menedžerja … 
Za kickboks v Trebnjem se ni potrebno bati in sam bom 
naredil vse, da se bo ta šport razvijal,  kot se je do sedaj. 
Menim, da bo kot oblika rekreacije sigurno postal še bolj 
popularen med vsemi generacijami in obema spoloma.
Kakšni so tvoji načrti za prihodnost glede kluba in špor-
tnega centra ter tudi glede tvoje profesionalne kariere?    
V klubu imam kar nekaj pridnih fantov in deklet, ki bi 
radi uspeli v športu, zato se trudim narediti vse, da jim 
omogočim čim boljše pogoje za treninge. Tako v klubu 
kot v športnem centru si prizadevam, da bi se vsi vadeči 
počutili kar se da dobro, bili obdani s pozitivno energijo 
in se varno rekreirali, saj je zdravje še vedno na prvem 
mestu oz. je cilj rekreacije bolj zdravo in kvalitetno živ-
ljenje. 
Za svojo profesionalno kariero trenutno težko rečem, v 
katero smer se bo odvila oz. koliko časa bo trajala. Naj-
več je odvisno od zdravja oz. poškodb, poleg tega pa 
imam res natrpan urnik s treningi, z delom v Top gym-u, 
dokončati moram faks, rad bi bil več s prijatelji in druži-
no, želim si organizirati vrsto prireditev, za katere mi ne 
zmanjka idej; vse naenkrat pa enostavno ne gre. Čas in 
dogodki v prihodnosti bodo pokazali kako naprej.

Petra Smolič

Kadeti in starejši dečki Trima 
uspešni na močnem med-
narodnem turnirju v Brčkem
Ekipi starejših dečkov A in kadetov RK Trimo Trebnje sta od petka, 16. 12., do 
nedelje, 18. 12. 2016, nastopili na 14. Lokomotiva Cup 2016 v Brčkem (BIH). 
Na enem izmed najmočnejših turnirjev za mlajše selekcije, na katerem so na-
stopile tudi mlajše selekcije »rokometnih velikanov« PSG, Veszprem, RK Celje 
Pivovarna Laško, PPD Zagreb, RK Partizan, RK Vardar ..., so bili naši fantje iz-
redno uspešni in so si pridobili nova znanja.
Kadetska ekipa je nastopila v predtekmovalni skupini A in po odigranem pred-
tekmovanju osvojila 1. mesto. V četrfinalni tekmi smo morali priznati premoč 
RK Izviđać-u iz Ljubuškega. Dobro igro smo nato prikazali v tekmi za 5. mesto 
proti RK Borcu iz Banja luke in zanesljivo osvojili peto mesto.
Kadeti (l. 2000 in mlajši):
1. tekma  RK Trimo : PSG (Francija) 10 : 9
2. tekma  RK Trimo : RK Partizan (Srbija) 16 : 19
3. tekma  RK Trimo : MKB Vezsprem (Mad) 19 : 19
4. tekma  RK Trimo : RK Lokomotiva (BIH) 12 : 10
četrfinale  RK Trimo : RK Izviđać (BIH) 15 : 19
Tekma za peto mesto: RK Trimo : RK Borac (BIH) 15 : 10
SDA smo v času turnirja odigrali 6 tekem. Dosegli smo 5 zmag, žal pa tudi 1 
poraz, ki  nas je oddaljil od boja za medalje. Takrat nas je trener Marko Radelj 
spodbudil, da zmaga ni vse, ampak da je pomembno sodelovati in delovati 
kot ekipa, predvsem pa v igranju uživati in se zabavati. Te misli so nas spodbu-
dile, da smo v boju za 5. mesto premagali tekmeca.
Zadovoljni zaradi uspeha, do katerega so nam pomagali tudi navijači z glasnim 
navijanjem, smo se vrnili domov, nestrpno pa pričakujemo tudi naslednje tek-
me, v katerih bomo dokazovali, kaj znamo in zmoremo.
Starejši dečki A (l.2002 in mlajši):
1. tekma  RK Trimo : RK Spačva (Hrvaška) 12 : 9
2. tekma  RK Trimo : RK Vojvodina (Srbija) 16 : 14
3. tekma  RK Trimo : RK Borac (BIH) 23 : 13
4. tekma  RK Trimo : RK Lokomotiva (BIH) 25 : 11
četrtfinale  RK Trimo : RK Studentski grad (Srbija) 14 : 18
Tekma za peto mesto: RK Trimo : RK Ribola Kastela (Hrv) 15 : 8
Poleg kakovostnih tekmecev in zelo dobre organizacije turnirja je potrebno 
pohvaliti izredno gostoljubnost domačinov in osebja hotela, v katerem smo 
bili nameščeni. Hvala tudi vsem, ki so nam pomagali, da smo se turnirja lahko 
udeležili, in trebanjskim navijačem, ki jim tudi dolga pot do Brčkega ni pred-
stavljala ovir, da nas ne bi glasno podpirali.

G.G. in B.T., RK Trimo Trebnje



št. 123 / januar 201716

ŠPORT

Revija kegljačic za Jasmino, 
Silva kegljačica regije

Na »starem« novomeškem kegljišču Vodnjak je odbrana še zad-
nja koledarska tekma, kateri se je rezultat upošteval za izbor Naj 
kegljača v dolenjsko-belokranjski regiji.
Presenetljiva zmagovalka na tradicionalni »reviji« je postala Tre-
banjka Jasmina Mišič s 581 podrtimi keglji pred soigralko Katjo Šri-
bar. Tretje mesto je dobila Črnomaljka Cvetka Lamut.
IZIDI REVIJE – ŽENSKE: 1. Jasmina Mišič 582, 2. Katja Šribar (obe 
Trebnje) 574, 3. Cvetka Lamut (Bela krajina) 562, 4. Alenka Miklav-
čič 562, 5. Marina Kos (obe Krka) 562, 6. Silva Zupančič (Trebnje) 
560, MOŠKI: 1. Dušan Pavlin 597, 2. Stane Blažič 574, 3, Mitja Baša 
571, 4, Robert Čelič (vsi Krka) 568, 5. Antona Radešček (Vodnjak) 
565, 6. Robert Magdič (Bela krajina) 565 itd.
Med 52 kegljači v Območni kegljaški skupnosti Novo mesto, ki so 
prejeli točke na tekmovanjih, je zlata medalja z laskavim naslovom 
prvič prišla v roke Trebanjki Silvi Zupančič. Pri fantih je slavil No-
vomeščan Robert Čelič.

Hvala vam, drage kegljačice, za vrhunsko odigrane tekme in rezul-
tate, ki ste jih nizale letos. Posebej pa se vam zahvaljujemo, ker ste 
ime mesta Trebnje ponesle v svet. Naj vas tudi v letu 2017 spremlja 
športna sreča.

Mojca Smolič

U-10 turnir KS Trebnje
V soboto, 7. 1. 2017, se je v športni dvorani v Trebnjem odvijal 6. 
tradicionalni nogometni turnir Krajevne skupnosti Trebnje za otro-
ke letnika 2007 in mlajše. Tekmovanja se je udeležilo prek 16 ekip 
iz celotne Slovenije. Barve kluba so zastopali dekleta in fantje, ki 
so pokazali veliko motivacije in se kljub športni smoli v četrtfinalu 
odpravili domov športno razpoloženi. Tudi letos so se na turnirju 
zgodili preobrati pri nastopajočih ekipah, vendar so na koncu pra-
viloma zmagali tisti, ki so naredili najmanj napak, saj so si bile vse 
ekipe enakovredne. Prav posebna pohvala gre vsem staršem otrok 
domačih ekip in članom kluba, ki so pomagali pri realizaciji turnirja 
v Trebnjem.
Športni pozdrav do naslednjič!

Leon Lobe

Rezultati:
1.mesto – NK Jezero Medvode
2. mesto – NK Mirna
3. mesto – ND Slovan
4. mesto – NK Bela krajina
Naj igralec turnirja – Žak Višček, NK Mirna
Naj strelec turnirja – Jakob Raspet, NK Jezero Medvode
Naj vratar turnirja – Nik Gregorčič, NK Bela krajina
Naj trener turnirja – Aleksander Radovič, ND Slovan

Domača ekipa deklet: Levo stojijo: Anita, Teja, Lara in Zala.
Levo čepijo: Neža, Manca, Larisa, Brina in Katarina.

Kegljačica Nika najboljša mladinka 
Slovenije
V prostorih Obrtno-podjetniške zbornice na Viču v Ljubljani je Kegljaška zveza Slovenije raz-
glasila najboljše posameznike in klube v letu 2016.
Laskavi naslov je s 400 točkami osvojila trebanjska kegljačica 20-letna Nika Radelj v mladin-
ski konkurenci in tako ponovila uspeh iz kadetske kategorije do 18. leta. 
Članica Trebnjega Nika Radelj ima sicer veliko zaslug, da se je njeno Trebnje vrnilo v 1. A ligo. 
Poleg tega se je letos zelo izkazala tudi na svetovnem mladinskem prvenstvu na Hrvaškem.

Na »starem« kegljišču Pri Vodnjaku se je odvilo regijsko prvenstvo v dvojicah, na katerem 
sta Jasmina Mišič in Milena Veber Jarc osvojili bronasto medaljo. Zmagali sta Črnomaljki 
Martina Žvab in Cvetka Lamut.

Mojca Smolič
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Tradicionalni blagoslov konj 
v KS Štefan pri Trebnjem
Na  praznično nedeljo sv. Štefana in dneva slovenske samostojno-
sti je v Štefanu pri Trebnjem potekal vsakoletni blagoslov konj. Pri 
podružnični cerkvi godujočega zavetnika konj je mašo za domo-
vino daroval trebanjski župnik g. Jože Pibernik, ki je opravil tudi 
blagoslov konj. V prelepem sončnem vremenu se je zbralo prek 
50 konjenikov Konjerejskega društva Trebnje in ogromno število 
obiskovalcev, ki so temu kraju in običaju dali poseben pečat. Za 
postrežbo in dobro voljo so poskrbeli sosedje, domačini ter člani 
Turističnega, športnega in kulturnega društva Štefan, ki so organi-
zirali tudi prehod v novo leto 2017 ter tako poskrbeli za družabno 
dogajanje v našem kraju. 
Turistični pozdrav!

Leon Lobe, TŠKD Štefan
Foto: Miro Šalehar

Blagoslov vina pri kapelici 
sv. Janeza v Paradižu
Sosedsko druženje na praznik sv. Janeza ob kapelici je postalo tra-
dicionalno, saj smo se zbrali že 13. leto. 
Kapelica dobiva svojo prepoznavnost tudi z vsakoletno postavitvi-
jo jaslic v njej. Letos jih je postavil Tomaž Lavrih, izdelala pa jih je 
domačinka Ana Korenc, ki sedaj živi v Virmaših pri Škofji Loki. Bla-
goslov vina, ki ga je ob tej priliki opravil domači duhovnik Slavko Ki-
movec, je pospremila pesem Sorelin in nagovor domačinke Ivanke. 
Druženje se je nadaljevalo pri Novakovih.
Letošnje srečanje je bilo še prav posebno, saj so Prosenikovi ob 
tem  praznovali 100-letnico. Življenje Prosenikovih v Paradižu skozi 
sto let so predstavili tudi v pregledni publikaciji in na razstavi. 

Ivanka Višček

Adventna 
stojnica 
TD Trebnje
December je čas, ko mar-
sikomu zmanjka časa, da 
bi sam izdelal novoletne 
okraske, zato smo v Turi-
stičnem društvu Trebnje pripravili različne izdelke iz gline, ki lahko 
služijo kot majhna pozornost nekomu ali kot okrasek na jelki. Iz-
delali smo tudi voščilnice. Naši izdelki so bili na voljo na adventni 
stojnici, ki smo jo imeli v soboto, 10. 12. 2016, v Mestnem parku in 
17. 12. v Mercator centru Trebnje. Z vašim obiskom in prostovoljni-
mi prispevki ste nam pomagali, da bomo lažje izpeljali prihajajoče 
dogodke. Zahvaljujemo se vam za vašo podporo in hvala tudi KS 
Trebnje za uporabo parka, DROT-u za pomoč pri stojnicah ter Mer-
cator centru Trebnje za prostor. 

TD Trebnje

Dan državnosti v Velikem 
Gabru
Kot vsako leto je tudi letos župnik Janez v farni cerkvi  sv. Urha 
v Velikem Gabru daroval sveto mašo ob dnevu državnosti. Lahko 
rečemo, da je to postalo že kar tradicija in letos se je te svečanosti 
udeležilo kar nekaj več krajanov. Mogoče je to tudi nek pokazatelj, 
da nam gre na bolje? Vsekakor pa taka slovesnost prispeva k dvigu 
spoštovanja do suverenosti samostojne države. Ta kraj je namreč 
podoživljal težke trenutke v boju za Republiko Slovenijo. Kdo ne 
bi vedel za bitko na Medvedjeku, ki je v neposredni bližini Gabra? 
Letos je g. župnik ob malo daljšem nagovoru pozval prisotne, naj 
spoštujemo to, kar smo pridobili s sorazmerno majhnimi žrtvami. 
Po krajšem kulturnem programu je za zaključek izzvenela pesem 
Zdravljica. Ker se je čutilo ubrano petje, so jo prisotni zapeli v ce-
loti. Kot je dejala ena izmed prisotnih, so v tem  besedilu številne 
misli, za katere je še kako potrebno, da izzvenijo v današnjem času. 
Ob koncu so prisotni nazdravili s šampanjcem, s katerim je g. žu-
pnik počastil udeležence svete maše. Gospodinje pa so poskrbele 
za prigrizek. Zaključna misel prisotnih je bila: »Kako malo je pot-
rebno, da se stvari premikajo na bolje. Potrebno je le malo dobre 
volje.«

Mirko Gliha
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Srečanje starejših 
krajanov KS Veliki Gaber
Na prvo nedeljo v decembru so se v OŠ Veliki Gaber na povabi-
lo Rdečega križa Veliki Gaber zbrali na že tradicionalnem srečanju 
tamkajšnji starejši krajani.
V uvodnem govoru so jih pozdravili predsednica Rdečega križa Ve-
liki Gaber Mojca Smolič, predsednik Sveta KS Borut Sever, župan 
Alojzij Kastelic, predsednica OZRK Trebnje Mojca Mihevc in ravna-
telj tamkajšnje OŠ Gregor Udovč.
Otroci tamkajšnje OŠ so pod mentorstvom učiteljice Justine Zupan-
čič pripravili lep kulturni program, s katerim so na svojstven način 
»pobožali« krajane.
Nedelja je minila praznično. Ni manjkalo dobre žlahtne kapljice, 
hrane, smeha, dobre volje in tudi ne plesa. Da so se krajani lahko 
zavrteli in nasmejali, pa so poskrbeli člani zasedbe Dolenjskih pet. 
Kljub svoji mladosti so znali vnesti v generacijo svojih dedkov in ba-
bic dobro vzdušje ter so družbo zadržali do poznih popoldanskih ur.
Zahvaljujemo se vsem, ki so na kakršen koli način pripomogli, da je 
bila decembrska nedelja marsikomu od krajanov polepšana in že se 
veselimo ponovnega snidenja.

KORK Veliki Gaber

Srečanje starejših krajanov 
KS Račje selo
Krajevna skupnost Račje selo je v nedeljo, 4. decembra 2016, v go-
stilni Kavšek organizirala prednovoletno SREČANJE KRAJANOV, sta-
rejših od 65 let. V krajšem kulturnem programu so zapeli, zaplesali, 
zaigrali na harmoniko in trobento naši najmlajši. Zbrane je nagovo-
ril tudi predsednik KS Vojko Makovec in jim zaželel veliko zdravja v 
prihajajočem letu 2017. Sledilo je predavanje naše krajanke Majde 
Zaletel, dr. medicine spec. nevrologije z naslovom: Kaj imajo sku-
pnega Alzheimerjeva bolezen, Parkinsonova bolezen in možganska 
kap? Krajane, ki se zaradi starosti in bolezni niso mogli udeležili 
srečanja, pa bomo obiskali in jih obdarili s skromnim darilom.

T. Majzel

Obisk evroposlanca 
Franca Bogoviča pri 
»Inovativnem mladem 
kmetu 2016« 
Toniju Kukenbergerju
Na povabilo g. Franca Bogoviča je v začetku januarja prišla na 
obisk v Slovenijo delegacija iz Vojvodine. Najprej so obiskali 
Biotehniški center Naklo, s katerim so se dogovorili o prena-
šanju znanja med šolami in o izpeljavi kakšnega skupnega pro-
jekta. ''Učenci so z zanosom razkazovali svoja dela in projekte 
in nekateri so bili uspešno izpeljani tudi s pomočjo evropskih 
sredstev,'' omenja g. Bogovič.
Naslednja postaja njihovega obiska je bila na Gorenjih Poni-
kvah, kjer so si ogledali Ekološko kmetijo Kukenberger. Mladi 
gospodar jim je ponosno pokazal prevozno molzišče, zaradi 
katerega je dobil priznanje ''Inovativni mladi kmet 2016''. Z 
veseljem jim je razkazal novi hlev in ''staro'' sirarno. Staro 
zato, ker že letos nameravajo na mestu starega hleva zgraditi 
novo. S tem si bo močno olajšal predelavo mleka v jogurte in 
sire, za katere je prejel kar nekaj zlatih medalj in priznanj.
Delegacija je zaključila svoje oglede v Hiši frankinje pri Vinar-
stvu Kerin iz Straže pri Krškem. Nova klet se ponaša z edinstve-
no arhitekturno zasnovo, vrhunsko tehnologijo in znanjem, ki 
jih gospodar Lojze Kerin tudi uspešno uporablja pri vodenju 
svoje vinogradniške kmetije.

Tomaž Kukenberger

Obisk starejših krajank 
iz KS Dobrnič ob vstopu 
v novo leto 2017
Ob novem letu v KS Dobrnič vsako leto obiščemo vse krajane in 
krajanke KS Dobrnič, ki so starejši od 90 let. Spomnimo se tudi 
ostalih, ki prebivajo v DSO.

V dneh med božičem in novim letom smo obiskali krajanke iz Vrbov-
ca −  Kristino Lavrič, Slavko Zoran, Angelo Cesar in Ano Murn − in 
Jožefo Zorec iz Korit, Jožefo Mohorčič ter Kristino Kotnik, ki prebi-
vata v DSO Trebnje, Slavko Vidrih iz Stranj, Ano Perpar iz Dobrniča, 
Marijo Marinčič, ki prebiva v DSO Litija, in Justino Porle iz Šahovca. 
V DSO Trebnje smo obiskali še Alenko Pekolj in Anico Kic. 
Vse so bile pozdravov iz domačega kraja, pozornosti in daril, ki smo 
jih prinesli predsednik Sveta KS Dobrnič Darko Glivar, članici Sveta 
Melita Jarc in Marjana Kužnik ter avtorica prispevka, zelo vesele ter 
nadvse hvaležne za naš obisk. 

Vsem še enkrat voščimo sreče, zadovoljstva in predvsem veliko 
zdravja v novem letu 2017. 

Lojzka Prpar, KS Dobrnič 
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KS Knežja vas v letu 2016
KS Knežja vas je v letu 2016 v skladu s sprejetim planom na seji dne 22. 12. 2015 
izpeljala vsa vzdrževalna in investicijska dela na javnih poteh, prireditve in ostale 
načrtovane investicije, razen opisov vasi ter zamenjavo hidrantov. Svet KS Knežja 
vas se je sestal na štirih rednih sejah. Zaradi modernih komunikacijskih sredstev in 
bližine svetnikov smo del problematike reševali brez sklicevanja sestankov. Na sejah 
smo se svetniki seznanjali s tekočo problematiko pri uresničevanju planov, obrav-
navali pobude krajanov, hkrati pa so svetniki podajali pobude s ciljem izboljšanja 
delovanja KS  v dobrobit vseh krajanov. Že drugo leto ima KS Knežja vas sedež na 
lokaciji Dolenje Selce 21 v Vaškem središču, sedež oz. prostori na lokaciji v Knežji 
vasi 20 so bili prodani, denar pa je bil namenjen GD Občine ob obnovitvi gasilskega 
doma na Občinah. Dodatno nam je v letu 2016 za GD na Občinah uspelo poleg že 
načrtovanih sredstev s strani občine pridobiti 7.000,00 €. 

Investicija v novo Vaško središče v Dolenjih Selcih se je tudi v letu 2016 pokazala 
kot upravičena, ker so se prostorih odvijale številne prireditve v organizaciji Sveta 
KS. Možnost koriščenja prostorov smo nudili za rojstnodnevne zabave, razna preda-
vanja, delovanja društev (DV Lisec, KORK Knežja vas, Tavžentrože, GD Občine ...). V 
prihodnje načrtujemo, da se ob obstoječi stavbi  postavi dodatni manjši objekt kot 
spremljevalni objekt pri prireditvah.

Izvedli smo načrtovane investicije v cestno infrastrukturo;  preplastili smo javno 
pot proti vasi Kamenje. Ob sodelovanju z Občino Trebnje, ki je financirala večji del 
projekta, nam je ob zapletih (ZVKD, DRSC) uspelo razširiti regionalno cesto v Knež-
ji vasi. V vsako vas smo po sklepu Sveta KS dobavili po kamion peska za utrditev 
makadamskih poti, ki so ga razporedili svetniki oz. pooblaščeni krajani. Organizirali 
smo zimsko vzdrževanje javnih poti (pluženje, posipavanje) in letno vzdrževanje, 
ki obsega košnjo brežin in sečnjo dreves ob kategoriziranih javnih poteh. Postavili 
smo cestna ogledala, smerokaze, prometne znake ob lokalni cesti Knežja vas−Babna 
Gora, v vasi Roženpelj, Kamenje in Luža. Ko bo vreme dopuščalo, se bodo v križ-
išču v Gorenjih Selcih izvedle talne označbe. Še vedno nam ni uspelo rešiti težav 
z ogledalom na Občinah. Dokončno so bile izvedene meritve in vnosi javnih poti 
Občine−Luža−Knežja vas, Knežja vas−Gor. Kamenje−Dol. Kamenje−Železno, Dolenje 
Selce−Roženpelj−Kamenje−Kozjak v kataster. S tem bodo javne poti v KS Knežja vas 
zemljiško knjižno urejene. Ostane je še nekaj krajših odsekov.

Z letom 2016 je KS Knežja vas postala upravitelj Jurjeve domačije na Občinah, spo-
menika lokalnega pomena. Pod vodstvom Uroša Primca so bile organizirane priredi-
tve od ročne košnje vrta, peke kruha do drugih dejavnosti, ki obujajo stare običaje. 
Že prvo leto je domačijo obiskalo več društev in šol. Zaradi dotrajanosti posameznih 
delov na vseh treh objektih imamo v planu sanacijo in tudi obnovitve na posame-
znih delih. Pri vseh delih je nujno sodelovanje z ZVKD iz Novega mesta. 
Pod vodstvom Uroša Primca smo organizirali prireditev ob materinskem dnevu. 
Prireditve se je udeležilo okoli 80 krajanov in krajank. Po prireditvi smo krajanke 
tudi pogostili. Pod vodstvom Anite Barle smo nadaljevali z obiski in obdaritvami 
starejših krajank ter krajanov,  ki so v letu imeli okrogle jubileje. V začetku aprila 
smo organizirali čistilno akcijo s tradicionalno visoko udeležbo. Ob koncu leta bomo 
v sodelovanju s sosednjimi KS sodelovali pri prireditvi in obdarovanju predšolskih 
otrok v sklopu Dedka Mraza. Tudi v letu 2016 smo sodelovali z odborom Rdečega 
križa ob obdaritvah starejših krajanov. Že šesto sezono od oktobra do marca orga-
niziramo košarko za fante v dvorani OŠ Dobrnič in rekreacijo za ženske v Vaškem 
središču Dolenje Selce.

24. 6. je bila na predvečer dneva državnosti prireditev Dan KS Knežja vas v športnem 
rekreacijskem centru Rupa in udeležba je bila nad pričakovanji. Prireditve, na kateri 
smo organizirali medvaški turnir v nogometu, turnir v odbojki na mivki in kreso-
vanje, se je udeležilo več kot 50 % krajanov KS. Vse smo pogostili tudi s pijačo in z 
golažem. Prireditev je postala tradicionalna. 

V letu 2017 načrtujemo nameniti sredstva cestni infrastrukturi, postavitvi objekta 
ob Vaškem središču Dolenje Selce, opisu vasi v KS Knežja vas, postavitvi nadzemnih 
hidrantov, postavitvi oglasnih tabel po vaseh in ob treh cestnih vpadnicah, ki vodijo 
v našo KS. Še naprej bomo organizirali prireditev Dan KS v Rupi, čistilne akcije, obi-
ske starejših krajanov, materinski dan in ostale prireditve v Vaškem središču Dolenje 
Selce.

Za korektno sodelovanje in pomoč pri vseh omenjenih projektih se zahvaljujem 
svetnikom KS Knežja vas, krajanom KS, županu g. Alojziju Kastelic, direktorju OU, 
podžupanu, delavcem OU in svetnikom Občine Trebnje z željo, da bi tako uspešno 
sodelovali tudi v letu 2017.     

Predsednik KS Knežja vas
Alojz Špec

KS Trebnje v letu 2016
Za nami je drugo leto delovanja KS Trebnje v novi sestavi. Izpeljali smo številne začrta-
ne projekte, zato lahko rečemo, da je za nami izredno plodno in uspešno delo. Seveda 
pa ni nikoli tako dobro, da ne bi moglo biti še boljše, zato se bomo v naprej še bolj 
trudili, da nam bo v Trebnjem lepo. 
V začetku leta smo zaključili ureditev nove asfaltne ceste na Studencu, kjer smo uredili 
tudi predpripravo za javno razsvetljavo. Zaključili smo tudi dela na izgradnji nove javne 
razsvetljave v Dol. Medvedjem selu. Pričeli smo s tlakovanjem pločnikov in varnih poti 
za pešce, ki se je ustavila na Gubčevi cesti na točki, do koder bo segala načrtovana iz-
gradnja toplovoda (ni še državnega razpisa, čeprav je bil obljubljen). Tlakovanje bomo 
nadaljevali skupaj z izgradnjo toplovoda, ki bo potekal točno pod novo tlakovanim 
pločnikom v smeri proti centru Trebnjega. Marca smo izdelali predlog novih prehodov 
za pešce v Trebnjem, da izboljšamo varnost udeležencev v prometu, še posebno na-
ših otrok. Večina novih prehodov je predlagana na cestah, ki so v upravljanju Občine 
Trebnje (Gubčeva, Kidričeva …), zato je končna odločitev o označitvi novih prehodov 
v rokah Občine. Aprila smo v sodelovanju z Arboretumom Volčji Potok zastavili ure-
janje javnih površin v skladu z modernimi smernicami hortikulture, kar bo prineslo 
rezultate v prihodnjih letih, ko naj bi naše mesto dobesedno zacvetelo. Ker so dela 
v Športnem parku potekala v skladu z načrtom, smo konec aprila skupaj z AK Novo 
mesto organizirali 1. atletski miting v Trebnjem, ki je bil izredno dobro obiskan in vsem 
skupaj nam je uspelo, da je atletika dobila svoj dom tudi v Trebnjem. Pred kakšnim 
letom še ni bilo ne nogometnega kluba ne atletskega kluba v Trebnjem in mnogi so 
menili, da tega niti ne potrebujemo, saj vsako mesto ne more imeti vsega. Ampak sko-
raj 250 udeležencev treningov nogometašev in atletov dokazuje, da smo se pravilno 
odločili, ko smo 1. 4. 2014 predstavili ureditev Športnega parka Trebnje, ki je bil tedaj 
v obupnem, zapuščenem in neuporabnem stanju. Le v dveh letih nam je s partnerji 
uspelo, da imamo prvo polovico Športnega parka izgrajenega. Najnovejša pridobitev 
je novo igrišče za košarko z moderno umetno maso z licenco Fiba ter modernimi Spal-
ding koši. Stalna zasedenost vseh novo izgrajenih igrišč v Športnem parku Trebnje 
dokazuje, da je bila pravilna odločitev, da izgradimo moderen športni center, ki ga 
mesečno obišče med 4.000 in 5.000 obiskovalcev. Namreč ni dovolj, da govorimo, da 
smo najmlajše slovensko mesto, ampak moramo tudi z izgradnjo moderne športne in 
ostale infrastrukture poskrbeti, da bomo mesto v pravem pomenu besede. Na špor-
tnem področju to končno postajamo, na kulturnem pa še bomo, zato smo sredi leta 
predstavili projekt izgradnje novega kulturnega centra na področju med Cikom in Ob-
čino, ki bi rešil tako težave parkiranja v središču Trebnjega, kakor tudi močno prispeval 
k oživitvi našega mestnega jedra. Izdelali smo tako projekt izgradnje ter umestitve v 
prostor kakor finančno konstrukcijo novega Kulturnega centra Trebnje. Na žalost s 
predlogom nismo uspeli, saj je Občinski svet z minimalno večino potrdil drugo lokacijo 
ob železniški postaji v Trebnjem. Konec avgusta smo zopet organizirali tradicionalno 
prireditev Slovo poletju, ki je ponovno privabila rekordno število obiskovalcev vseh 
generacij. Na Cvibljah smo izgradili prvih 550 m nove trim steze in izvedli postavitev 
nove javne razsvetljave ter komunalne in vodovodne infrastrukture. V sodelovanju z 
Občino smo uredili tudi novo parkirišče nasproti Veterinarske postaje in skupaj z Ob-
činsko upravo izdelali projekta za dokončanje Športnega centra Trebnje in Večnamen-
skega športnega parka Cviblje, ki ju je potrdil tudi Občinski svet, tako da smo oba pro-
jekta prijavili na razpis Fundacije za šport za pridobitev državnih sredstev za izgradnjo 
športne infrastrukture. Oktobra smo postavili poskusno serijo klopi iz kolekcije novo 
načrtovane urbane opreme. Poleg klopi bodo v prihodnje po celem mestu nameščeni 
tudi novi koši za smeti, koši za pasje iztrebke, nosilci za kolesa, različna postajališča, 
podzemni in nadzemni zabojniki za smeti, informacijske table, javna stranišča, ambi-
entalne luči ... Sledili smo modernim smernicam oblikovanja urbane opreme (kovina 
RAL 7016, steklo), kombinirane z naravnimi elementi −  les (slovenska smreka). No-
vembra nam je po dveh letih pridobivanja različne dokumentacije uspelo pridobiti 
gradbeno dovoljenje za projekt Forma Viva – trebanjski muzej na prostem likovnih 
samorastnikov, ki ga bomo prijavili na sofinanciranje iz evropskih sredstev CLLD. Pred 
kratkim smo pridobili zadnji dokument, ki nam bo omogočil pridobitev gradbenega 
dovoljenja za še en projekt, in sicer izvedba medgeneracijskega parka z baliniščema 
na področju nekdanje tržnice. Decembra smo v sodelovanju z JSKD Trebnje, KŠOT, ZTR 
in Občino Trebnje zopet pripravili Prednovoletno pravljico s pestrim programom. S 
prazničnimi lučmi smo okrasili center Trebnjega z mogočno tiso, vpadnico iz avtoceste 
ter obe drevesci pred župniščem. 
V naslednje leto vstopamo s številnimi novimi idejami in projekti, med katerimi bi 
izpostavili izdelavo idejnih podlag za nov Muzej rimskih izkopanin, na področju za 
Domom starejših občanov bi radi uredili  otroško igrišče, kegljišče na vrvici po že-
ljah naših upokojencev ter multifunkcijsko športno igrišče, pripravili bomo projekt 
odvodnjavanja in ureditve javnih poti na Repčah. Radi bi uredili javno razsvetljavo 
na Studencu in na Cvibljah, za evropski razpis Life+ pa bi radi izdelali projekt ureditve 
porečja Temenice v botanično, rekreativno in učno pot. 
Veseli bomo tudi vseh vaših idej in opažanj. Skupaj bomo še boljši! Vsem našim kra-
jankam in krajanom ter sodelavcem in partnerjem KS Trebnje želimo srečno novo leto 
2017.

Predsednik KS Trebnje
Dejan Smuk

Foto: Dejan Smuk
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ZAHVALE

V 77. letu starosti je za vedno odšel naš dragi
JANEZ BARTOLJ

iz Trebnjega

Ob nenadnem slovesu našega dragega Janeza se želi-
mo zahvaliti vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
vsem, ki ste ga  poznali, da ste mu še zadnjič izkazali 
spoštovanje. Iskrena hvala vsem za pomoč, izraženo 
sočutje, vse darovano cvetje, sveče in svete maše. Prav 
posebna hvala sosedom iz Dolenjske ulice in Društvu za 
napredek Hribovec Rihpovec za osebno obarvano slovo. Hvala tudi pevcem za 
čudovito odpete pesmi, izvajalcu poslednje pesmi, pogrebni službi Novak S. in 
gospodu župniku Jožetu Piberniku za lepo opravljen pogrebni obred. Prisrčna 
hvala prav vsem in vsakomur. 
Naj sedaj v spomin moža, očeta, ateta, brata in prijatelja Janeza odzvanja na-
slednja kitica: 

Spomin je kot pesem, ki v srcih odzvanja,
spomin je kot cvet, ki nenehno poganja,

spomin je svetloba, ki dušo obliva,
spomin je ljubezen, ki v srcih prebiva!

Žalujoči: žena Jelka, otroka Meta in Miro z družinama, 
bratje in sestre z družinami ter preostalo sorodstvo

Vse, kar je zajeto v ljubezen, ne umrje,
ampak ostane za večno življenje,
ker ljubezen nikoli ne mine.
(M. Rupnik)

Z A H V A L A

V 92. letu starosti je prestopila prag večnosti naša draga žena, mama, 
babica in prababica, tašča in svakinja MARIJA PUST, rojena MARN iz 
Hudej.

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam v zadnjih mesecih kakorkoli 
pomagali, da se je njeno zemeljsko življenje tako mirno bližalo koncu.
Hvala tudi vsem, ki ste sodelovali pri pogrebni svečanosti, nas tolažili 
v dnevih žalosti, ji poklonili cvetje, sveče, svete maše in jo pospremili 
na zadnjo pot. 

Žalujoči: vsi njeni

Tvoje slovo nam zarosilo je oko,
težko se je sprijazniti z mislijo,
da nikoli več nazaj te ne bo.
A misel nate bo goreča,
kot vsaka ti prižgana bo sveča.

ZAHVALA

V 70. letu starosti nas je iznenada zapustil naš dragi mož, oče, dedek, brat, 
tast in stric ANTON KASTELIC, po domače Logarjev Tone iz Loga pri Žužem-
berku 1. Iskreno se zahvaljujemo Glavanovim in osebju ZD Trebnje za pomoč 
in podporo ob njegovi zadnji uri. Zahvaljujemo se vsem in vsakemu posebej za 
izrečena pisna in ustna sožalja, za darovane sveče, cvetje, svete maše in vsem, 
ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. Iskrena hvala g. župniku Florijanu 
Božnarju in pogrebni službi Mariji Novak iz Rebri za lepo opravljen obred. Hva-
la LD Veliki Gaber in PGD Log pri Žužemberku za prebrane besede slovesa ter 
ostalim prisotnim društvom. Hvala kolektivu Folijaplast, Babič Yaht Interior, 
GG Novo mesto in OŠ Dolenjske Toplice.
Vsem in vsakemu posebej še enkrat iskrena hvala.

Posebna zahvala tudi govornikom g. Kotarju, ga. Pavlič in vnukinji Lei.
Žalujoči: vsi njegovi

Srce je onemoglo,
tvoj dih je zastal,
a nate spomin 
bo večno ostal.

Z A H V A L A

V 74. letu starosti nas je za vedno zapustil naš dragi 
ata in dedek MATIJA PANDUR iz Zagorice pri Velikem 
Gabru 32.
Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, 
prijateljem, sosedom, sovaščanom in znancem, ki ste nam kakorkoli pomagali, 
nam bili v trenutkih žalosti v oporo in ste z nami čutili. Hvala vsem za izrečeno 
sožalje, darovano cvetje, sveče in sv. maše.
Posebna hvala zdravstvenemu osebju ZD Trebnje, še posebej dr. Katarini Ku-
ster Žirovnik, sestri Marjetki Gorenc in vsem reševalcem za vsestransko pomoč, 
nesebičnost in prijaznost ob njegovi bolezni. Hvala zdravstvenemu osebju SB 
Novo mesto.
Zahvaljujemo se župniku Janezu Jeromnu, pogrebni službi Perpar,  citrarki Evi, 
ker ste se potrudili, da je bilo zadnje slovo lepo in pristno. 
Hvala Društvu upokojencev Veliki Gaber, še posebej gospodu Francu Anžlovar-
ju za lepe besede slovesa.
Iskrena hvala vsem, ki ste pokojnega pospremili na njegovi zadnji poti, vsem, ki 
ste ga cenili in ga imeli radi ter ga boste tako kot mi ohranili v večnem spominu.

Žalujoči: vsi njegovi

V 87. letu starosti se je končala življenjska pot
JANEZA KAMINA

Iz Pristave 22, Trebnje

Z A H V A L A

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja, podarjene sveče, cvetje in darovane 
maše ter vsem, ki ste ga pospremili na njegovo zadnjo pot. Še pose-
bej se zahvaljujemo vsem gasilcem, posebno članom PGD Trebnje in 
ga. Joži Mišmaš za ganljive poslovilne besede. Zahvala tudi ZD Trebnje 
in patronažni službi za dolgotrajno zdravljenje, DSO Trebnje in osebju 
za nego v zadnjem letu njegovega življenja. Posebna zahvala g. žpk. 
Piberniku za lepo opravljen obred, pevcem za doživeto zapete pesmi 
in pogrebni službi S. Novak.  

Žalujoči: vsi njegovi

Ko pošle so ti moči,                                                                                     
zaprla trudne si oči, 
pa čeprav spokojno spiš,                                                                                     
z nami še naprej živiš.                                                                                                                                           

Z A H V A L A

V 71. letu starosti nas je zapustila
JOŽEFA HOČEVAR iz Velikega Gabra 34.

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem, ki ste se poslovili od nje, nam 
izrekli ustno in pisno sožalje, darovali cvetje, sveče, denarno pomoč 
in za svete maše ter nam v teh težkih trenutkih kakorkoli drugače po-
magali.
Iskrena zahvala govornici Mojci Smolič.
Zahvaljujemo se g. župniku, pevcem in pogrebni službi Novak za lep 
obred.
Še enkrat vsem iskrena hvala.

Vsi njeni



št. 123 / januar 2017 21

ZAHVALE / POLITIČNE STRANKE

Za tabo vedno vije                                         
se misli mojih pot,
začaran duh spremlja
nas vedno in povsod.
               (S. Gregorčič)

V SPOMIN

1. februarja mineva 10 let žalosti in praznine v našem 
domu, od kar nas je zapustil dragi LADO LONGAR.
 
Hvala vsem, ki postojite ob njegovem grobu, mu priži-
gate sveče in ga ohranjate v lepem spominu.

Njegovi najbližji.        

Žalna seja – v spomin Vilmi 
Bukovec
Nedavno smo se z žalno sejo, ki je bila v torek, 13. decembra 2016, 
ob 17. uri v veliki sejni sobi Občine Trebnje, poslovili od slovenske 
operne pevke, sopranistke in častne občanke Občine Trebnje Vil-
me Bukovec. Na žalni seji, ki so se je udeležili predstavniki javnih 
zavodov, svetniki in vsi ostali, je gospod župan Alojzij Kastelic spre-
govoril nekaj besed o Vilmi in njenih dosežkih, ki nas ne puščajo 
ravnodušne. Po minuti molka je sledil ogled dokumentarnega filma 
z naslovom »Bila sem otrok sonca in narave – portret Vilme Buko-
vec«. Z veliko bolečino v srcu  smo se od naše drage Vilme poslovili 
z eno njenih najljubših pesmi Ave Maria (F. Schubert), ki sta jo za-
peli Klavdija Tahan in Iris Bečaj. 
Na dan žalne seje v torek, 13. decembra, in pa v sredo, 14. decem-
bra 2016, je bila odprta tudi žalna knjiga za vse tiste, ki so se želeli 
pokloniti Vilmi Bukovec ter ji nameniti nekaj besed v slovo. 

Dokumentarni film »Bila sem otrok sonca in narave – portret Vil-
me Bukovec« si lahko še vedno ogledate na naslednji povezavi: 
http://4d.rtvslo.si/arhiv/na-utrip-srca/61880468 

Občinska uprava
Oddelek za splošne zadeve

Novi proračun 

Še enkrat vsem vse najboljše v novem letu 
2017. Začele so se pobude za nov občinski 

proračun. Mnogo sprejetih sklepov iz preteklega proračuna ni 
bilo realiziranih. Na nekaterih področjih je bila na področju gra-
denj realizacija samo dobrih 30 %. Razlogi za to so objektivni in 
subjektivni, vendar naprezanje ob sprejemanju proračuna nima 
smisla, če potem tudi ni realizacije. Želimo, da naši stranki ozi-
roma Občinskemu svetu predložite svoje pobude in želje za bo-
doči proračun. Potrudili se bomo v okviru finančnih zmožnosti 
za uresničitev skupnih interesov za razvoj občine.

svetnik Ostanek Franci: 041 521 208
Kepa Franci: 041 913 756

Občinski odbor 
Slovenske demokratske stranke Trebnje

Novo leto smo začeli z dodatnim dela prostim dnem. Poslanska sku-
pina SMC je vložila predlog novele zakona o praznikih in dela prostih 
dnevih in 2. januar je spet postal dela prost dan. Tako smo si lahko vzeli 
več časa za preživljanje z družino, prijatelji in za sprostitev. 
Pred nami je nov začetek ustvarjalnosti. Tudi letos veliko pričakujemo 
od vlade, ki ji je v prvih dveh letih pod vodstvom dr. Mira Cerarja uspe-
lo zvišati gospodarsko rast, zmanjšati zadolženost slovenskih podjetij, 
zmanjšati javnofinančni primanjkljaj, ustvariti javnofinančni presežek, 
znižati stopnjo brezposelnosti, zvišati donosnost družb v lasti države, 
olajšati življenje socialno šibkejšim, odpraviti kar nekaj administrativ-
nih bremen, poenostaviti poslovanje z državo …  
Za nas je zelo pomembno, da se razvoj nadaljuje na območju naše ob-
čine, kar bomo podpirali in po naših močeh tudi soustvarjali. Ob kultur-
nem prazniku želimo, da se nadaljujejo aktivnosti za pripravo projektov 
za gradnjo novega kulturnega doma v Trebnjem, da bomo v bodoče 
vsem občanom lahko ponudili raznovrstne in kvalitetne predstave.

Stranka modernega centra SMC                                        

Novoletni čas je dobra priložnost za pogled nazaj in za postavljanje 
ciljev, kar je še pomembneje. Samo dobro zastavljeni cilji in akcijski na-
črti za njihovo realizacijo so lahko dober temelj za razvoj in napredek. 
Prav slednje je moto DROT-a. Da ne bi izgubljali dragocenega časa, smo 
že v novembru na seji Občinskega sveta predlagali, da je potrebno kar 
najhitreje  pripraviti  proračun za drugo polovico mandata. Ob prip-
ravi in sprejemanju le-tega se bomo zavzemali za skladen razvoj naše 
občine,  podprli in vzpodbujali bomo dobre razvojne projekte. Tako 
kot doslej se bomo zavzemali za strokovno in poglobljeno pripravo iz-
vedbenih aktov občine ali spremembo le-teh. Eden od teh je Odlok 
o nadomestilu za stavbna zemljišča, za katerega smo prepričani, da 
je potreben temeljite prenove, toda ne sme pa bistveno vplivati na 
povečanje obveznosti pretežnega dela naših občanov in ne sme biti 
naravnan le na stimuliranje manjšine. Želimo si nadaljnjega dobrega, 
konstruktivnega in strokovnega  sodelovanja vseh svetnikov Občinske-
ga sveta!
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»Fige v žepu«

V ZL DSD smo zgroženi, da župan po 20 mesecih še ni pripravil proračuna – 
december ga je presenetil. Ignoranca, ki jo kaže do občanov z nespoštova-
njem sklepov Občinskega sveta, na primer pri šolskih prevozih in odpiranju 
dodatnih oddelkov vrtca, pa je odraz stanja večine prisklednikov v občinski 
politiki, ki očitno tam »bivakirajo« zgolj zavoljo lastnih koristi in žepov.
Da se je naš denar trošil na zelo sporen način, je potrdilo tudi računsko 
sodišče, ki je Občini Trebnje prisolilo hudo zaušnico tik pred vstopom v 
leto 2017.
Vse to bo trajalo toliko časa, dokler se bodo volitve dobivale s pečenjem 
odojkov, postavljanjem dragih »občinskih spomenikov« in prirejanjem za-
bav v centru mesta.
Ker zagovarjamo, da mora biti politika javna in odprta za javnost, da je 
človek pred kapitalom in da občan lahko sooblikuje politiko, smo seveda 
osamljeni v Občinskem svetu, a nikakor ne na prodaj. 

ZL – DSD Trebnje

OO SLS Trebnje v sodelovanju z Regijskim odborom SLS 
Dolenjska pripravlja letos zgodaj spomladi za  člane in 
simpatizerje večdnevni obisk Bruslja z avtobusom. V sklo-
pu obiska bo tudi  ogled  Evropskega parlamenta in sreča-
nje z evropskim poslancem iz vrst SLS, g. Francem Bogo-
vičem. Vse zainteresirane vabimo, da stopite v stik s člani 
SLS, ki vam bodo podali podrobne informacije.
Pester program in priložnost za druženje so razlogi, da se 
nam pridružite!

OO SLS Trebnje

POLITIČNE STRANKE

Jubilant Feliks Špelič  
V nedeljo, 11. 12. 2016, je praznoval 
svoj 90. rojstni dan Feliks Špelič iz 
Gorenjega Kamenja 9 pri Dobrniču. 
Rodil se je kot deseti otrok in že od 
rojstva je invalid. Dlan in prsti leve 
roke se niso pravilno razvili. Vendar 
je kljub temu prijel za vsako delo in 
še danes skrbi zase. 
Dokončal je štiri leta osnovne šole in 
štiri leta gimnazije, a kljub temu, da 
je bil bister fant, je ostal doma na kmetiji. 
Poročil se je s Terezijo in skupaj sta preživela srečnih šestdeset 
let. Rodil se jima je sin Feliks, ki tudi živi in dela doma na kmetiji. 
Nedavno si je močno poškodoval nogo in ima težave s srcem, a 
ga močna volja in pogum držita pokonci. Njegova največja bole-
čina je smrt žene Terezije, s katero sta bila zelo povezana. 
Sicer pa za dolgo in polno življenje svetuje pozitiven pogled na 
svet, delo in zdravo življenje. Predvsem prisega na zdravo kmeč-
ko hrano in izogibanje alkoholnim pijačam. 
Prostovoljke KORK Knežja vas mu želimo še mnogo zdravih in 
zadovoljnih let ter da bi ohranil pogum in močno voljo, ki mu 
sije iz oči. 

Krvodajalska akcija Rokometnega 
kluba TRIMO Trebnje
V ponedeljek, 19.12.2016, smo na krvodajalsko 
akcijo v CTD Novo mesto že petič povabili člane 
Rokometnega kluba Trimo Trebnje. Rokometaši 
so se našemu vabilu z veseljem odzvali in darovali kri. Njihovo ple-
menito in humano dejanje je lahko za vzgled vsem mladim.  
Hvala rokometaši, ker tudi zaradi vas življenje teče dalje.
        

Tea Radelj, sekretarka
RKS-OZ Trebnje

       

Spoštovane občanke in spoštovani občani!

Ob vstopu v novo leto je priložnost, da se ozremo na prehojeno pot, 
zato vam prinašamo nekaj podatkov iz Statopis-a (www.stat.si).
Število brezposelnih se je znižalo za 8 %, povprečna mesečna bruto 
plača je bila v 2015 za 0,7 % višja kot leto prej. V letu 2015 smo prire-
dili manj mesa kot leto prej. Skupni pridelek je bil za 14 %, povprečni 
hektarski pridelek pa 16 % večji kot v letu 2014.
Letna rast cen je bila najnižja v zadnjih desetih letih. V letu 2015 je 
bilo izdanih 5054 gradbenih dovoljenj, kar je 1888 več kot leta 2014 in 
hkrati 14 % manj kot leta 2007.
Na osnovi teh pozitivnih gibanj smo tudi sodelovali pri zavrnitvi žu-
panovega predloga za povišanje nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča za 20 % do 300 %.

Občinski odbor SD Trebnje

          NSi za normalno Slovenijo

Za nami je 10. jubilejni kongres naše stranke. Ponovno smo doka-
zali, da smo velika stranka. Velika po ljudeh, programu in srčnosti. 
Vsebinsko bogat kongres je postregel z zelo jasno kongresno reso-
lucijo z naslovom Gradimo normalno Slovenijo, na katerem se je 
NSi jasno in odločno zavzela za oblikovanje pravične domovine, ki 
bo temeljila na močnem gospodarstvu in bo ljudem zagotavljala 
varnost na vseh področjih življenja. Ponovno izvoljena predsednica 
NSi Ljudmila Novak je v svojem nagovoru izpostavila potrebo po 
čim prejšnji normalizaciji razmer v Sloveniji oziroma novi politiki, 
ki bo temeljila na zmernosti, dialogu in dejanjih. Vse posameznike, 
civilnodružbene pobude in politične stranke, ki si želijo boljše in 
bolj pravične Slovenije, je zato povabila, da se v teh prizadevanjih 
pridružijo NSi.
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RAZVEDRILO

Tokratni sponzor križanke je podjetje Avto Slak iz Trebnjega. Za vas so pripravili nagra-
de, in sicer: 1. nagrada: usnjena denarnica Avto Slak, 2. nagrada: majica Avto Slak in 
obesek ter 3. nagrada: strgalo za led Volkswagen in obesek.
Družinsko podjetje Avto Slak  z več kot 23-letno tradicijo zastopa in prodaja znamke 
vozil VW, VW Gospodarski program, SEAT in ŠKODA. Obenem pa je tudi pooblaščeni 
serviser za znamke AUDI, VW, VW Gospodarski program, SEAT in ŠKODA. Podjetje ima 
več kot 60 zaposlenih, ki pomenijo ključ do uspešnega poslovanja in prvi stik s kup-
ci. Ponujajo celotno storitev od prodaje do servisiranja, kleparsko-ličarskih popravil, 
vzdrževanja, zavarovanja vozil ter veliko izbiro tako novih kot tudi rabljenih vozil z 
garancijo. V podjetju Avto Slak se trudimo doseči, da naše stranke niso le zadovoljne, 
ampak izjemno zadovoljne. S posluhom za njihove potrebe ter z znanjem, kreativno-
stjo in strastjo ustvarjamo visoko stopno znanja, kar je temelj za zadovoljstvo naših 
strank. Zato vas vabimo, da prestopite prag – obiščete Avto Slak v Trebnjem in Novem 
mestu.
Geslo križanke in svoj naslov pošljite na Glasilo občanov, Goliev trg 4, 8210 Trebnje ali 
na elektronski naslov: glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com najkasneje do ponedeljka, 
6. 2. 2017. Gesel, prejetih po tem datumu, ne bomo mogli upoštevati.

Pravilno geslo križanke iz decembrske šte-

vilke Glasila je: DARILO OB NAKUPU.

Prejeli smo 61 pravilnih rešitev. Na seji  

10. 1. 2017 smo izžrebali 3 nagrajence:

1. nagrajena: Anica Borštnar, Režunova 

12, 8210 Trebnje, 

2. nagrajeni: Alojz Planinšek, Zagorica 47, 

8213 Veliki Gaber in 

3. nagrajeni: Jože Rozman, Rdeči Kal 28, 

8211 Dobrnič.

Za dvig nagrad se oglasite v trgovini Ve-

teks, Barbara Veselič  s.p. Trebnje.



Datum Ura Prireditev Lokacija
18. 1. 2017 15.00−19.00 Brezplačno energetska svetovalna pisarna ENSVET Prostori Občine Trebnje

18. 1. 2017 19.30 Balet za odrasle CIK Trebnje

19. 1. 2017 18.00 Vodstvo po razstavi Svet kulturnika Janeza Gartnarja Galerija likovnih samorastnikov

20. 1. 2017 16.00−19.00 Zbiralna akcija starega papirja Baragov trg 2, Trebnje

20. 1. 2017 19.00 Matilda, počak'?! Kulturni dom Trebnje

21. 1. 2017 8.00−12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje

21. 1. 2017 8.30−12.00 Eko tržnica Mercator center Trebnje

21. 1. 2017 9.00 Tradicionalni nogometni turnir KS Trebnje za U-9 selekcijo 
(otroci rojeni 2008 in mlajši) Športna dvorana OŠ Trebnje

21. 1. 2017 9.00−12.00 Zbiralna akcija starega papirja Baragov trg 2

21. 1. 2017 18.00 Zvočna kopel z gongi Ulica herojev 22, Trebnje

21. 1. 2017 18.45 Baragov oratorij v izvedbi zbora 
Consortium musicum Ljubljana Cerkev Marijinega vnebovzetja Trebnje

23. 1. 2017 17.00 Ure pravljic – Trebnje Knjižnica Pavla Golie Trebnje

25. 1. 2017 15.00−19.00 Brezplačno energetska svetovalna pisarna ENSVET Prostori Občine Trebnje

25. 1. 2017 15.00 Ure pravljic – Veliki Gaber Izposojevališče Veliki Gaber

27. 1. 2017 19.00 Literarno-glasbeni večer z Jernejem Dirnbekom Dimekom, 
članom skupine MI2 Hotel Opara 

28. 1. 2017 9.00 14. tradicionalni pohod – Vinska gorica Zemljica Start: Roje pri Čatežu (kozolček)

28. 1. 2017 9.00 Enodnevni nadaljevalni seminar za mažorete Športna dvorana PŠ Dolenja Nemška vas

28. 1. 2017 10.00−19.00 Delavnica – Moje čudovito življenje Ulica herojev 22, Trebnje

1. 2. 2017 15.00-19.00 Brezplačno energetska svetovalna pisarna ENSVET Prostori Občine Trebnje

1. 2. 2017 19.00 RK Trimo Trebnje : RK Koper Športna dvorana OŠ Trebnje

4. 2. 2017 8.00 Pohod na Vrhtrebnje Vrhtrebnje

4. 2. 2017 10.00 Sobotno galerijsko dopoldne: 
Ustvarjamo z glino z mentorico Ireno Blaznik Galerija likovnih samorastnikov 

4. 2. 2017 18.00 Koncert okteta Lipa CIK Trebnje

6. 2. 2017 17.00 Ure pravljic −  Trebnje Knjižnica Pavla Golie Trebnje

6. 2. 2017 17.00 Proslava ob kulturnem dnevu Avla OŠ Trebnje

8. 2. 2017 15.00−19.00 Brezplačno energetsko svetovalna pisarna ENSVET Prostori Občine Trebnje

9. 2. 2017 17.00 Abonma levček: Muca Copatarica Kulturni dom Trebnje

10. 2. 2017 19.00 Medobčinska proslava ob slovenskem kulturnem prazniku Galerija OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert

11. 2. 2017 10.00 Sobotni STIKino v Trebnjem: Pošast Moli Dvorana STIK (nekdanji DM)

11. 2. 2017 19.00 RK Trimo Trebnje : RK Slovenj Gradec Športna dvorana OŠ Trebnje

12. 2. 2017 16.00 Prešernovanje KD Čatež

15. 2. 2017 15.00−19.00 Brezplačno energetska svetovalna pisarna ENSVET Prostori Občine Trebnje

Napovednik dogodkov v občini Trebnje 
v januarju in februarju 2017

NAPOVEDNIK

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


