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Brez mam bi na svetu turobno bilo!
Le kdo bi nas ljubil, objemal tesno!?
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Uredništvo Glasila občanov občine Trebnje, Goliev 
trg 4, 8210 Trebnje
Ustanovitelj in izdajatelj: Občina Trebnje, Goliev 
trg 5, 8210 Trebnje

Odgovorna urednica: Zdenka Candellari
Uredniški svet: Mateja Grebenc Kepa, Zdenka Can-
dellari, Mirko Gliha, Vida Hočevar, Mateja Kozlevčar, 
Darinka Krevs, Leon Lobe, Marija Mežnaršič, Franc 
Brane Praznik, Petra Smolič, Andreja Perc
Lektorica: Silva Kastelic
Grafična realizacija: Tiskarna Januš, Ljubljana
Naklada: 4.200 izvodov, ki se razdelijo brezplačno 
vsem gospodinjstvom in podjetjem v občini Trebnje.

Uredništvo si pridržuje pravico do objave, neob-
jave, delne objave ali krajšanja nenaročenih pri-
spevkov v skladu s prostorskimi možnostmi in ure-
dniško politiko. Prosimo, da posamezni prispevki 
ne obsegajo več kot 1000 znakov s presledki in 
fotografijo v formatu JPG ali podobno. Fotografij 
neprimerne kakovosti 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 smejo 
presegati 750 znakov s presledki. Prispevkov, ki ne 
bodo podpisani s polnimi imeni avtorjev, ne bomo 
objavili. Prosimo, da ob prispevku vedno navedete 
tudi avtorja fotografije. Uredništvo si pridržuje pravi-
co, da neprimerne in žaljive vsebine ne objavi.
V Glasilu občanov se brezplačno objavi osmrtnica 
ali zahvala ob smrti pokojnih občank ali občanov 
občine Trebnje v obsegu 800 znakov s presledki. 
Spominskih objav ob obletnicah smrti se ne obja-
vlja. Poslanih slik za objavo ne vračamo.

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

Prispevke lahko pošljete po elektronski pošti na 
naslov: glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com ali jih 
v elektronski obliki (CD, DVD, USB) oddate v poštni 
nabiralnik uredništva na naslovu: Glasilo občanov, 
Goliev trg 4, 8210 Trebnje (prvi vhod desno za ob-
činsko stavbo).
Rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko je 
3. 4. 2017, predviden izid pa 12. 4. 2017. Prispev-
ki, ki jih bomo v uredništvo prejeli po tem datumu, 
bodo uvrščeni v naslednjo številko, če bodo še ak-
tualni.

OBČINSKE NOVICE

Predaja novih uličnih 
zbiralnikov v Trebnjem
Občine Trebnje, Mirna, Šentrupert in Mokronog-Trebelno so v pe-
tek, 3. marca 2017, prejele 5 uličnih zbiralnikov za zbiranje starih 
malih aparatov in odpadnih baterij. Dogodek je organizirala družba 
ZEOS d.o.o. v sklopu projekta LIFE Gospodarjenje z e-odpadki pod 
sloganom E-cikliraj skupaj z lokalnim partnerjem Komunalo Treb-
nje d.o.o.. 
Direktor družbe ZEOS d.o.o. Emil Šehić je na dogodku izpostavil: 
»Ozaveščanje je nedvomno eden od ključnih elementov v dosega-
nju ciljev na področju ravnanja z odpadki. Ozaveščati je potrebno 
že od mladih nog dalje, v končni fazi pa se spreminjajo tudi sami 
odpadki, spreminjajo se procesi zbiranja in prav je, da javnosti in 
pa gospodinjstvom redno posredujemo informacije o tem, zakaj 
je pomembno ločevati e-odpadke, a tudi o tem, kam lahko oddajo 
te odpadke.«
Na predaji zbiralnikov so bili med drugim prisotni direktor Komu-
nale Trebnje d.o.o. ter župani in drugi predstavniki nekaterih občin, 
ki so skupaj z direktorjem družbe ZEOS d.o.o. podpisali listino o 
predaji uličnih zbiralnikov ter nato s simbolično oddajo e-odpadkov 
pozdravili novo pridobitev.
»V občini Trebnje se veselimo nove pridobitve, ki jo je prispevalo 
podjetje ZEOS, in sicer zbiralnik za zbiranje baterij in starih apa-
ratov. Mislimo, da je to korak v pravo smer in bi bilo potrebno še 
na drugih segmentih odpadkov razmišljati v smislu krožnega go-

Povabilo gospodarstvenikom 
k predstavitvi v Glasilu občanov
Spoštovani gospodarstveniki občine Trebnje! 
Člani uredniškega odbora smo na svoji redni seji dne 6. 3.2017 
sklenili, da vas povabimo k pisni predstavitvi vašega podje-
tja. Predstavitev v velikosti A 5 formata lahko zajemna krat-
ko predstavitev na gospodarskem in kadrovskem področju in 
vaše načrte za naprej.

spodarstva, saj so odpadki nenazadnje dragocene surovine, ki jih 
naše gospodarstvo še kako potrebuje. Evropska unija ni bogata s 
surovinami, zato je še toliko bolj pomembno, da uporabimo obsto-
ječe vire. Še enkrat hvala podjetju ZEOS in komunalnemu podjetju 
Komunala Trebnje za korak v pravo smer,« je sporočil župan občine 
Trebnje Alojzij Kastelic.
Direktor Komunale Trebnje Stanko Tomšič je na dogodku povedal: 
»Komunala Trebnje je z veseljem pristopila k projektu postavitve 
zabojnikov za odpadno elektronsko opremo in baterije. Smisel pro-
jekta vidimo predvsem v promociji oziroma spodbujanju ločevanja 
odpadkov ter poudarjanju pomena ločevanja. Ločevanje odpadkov 
ima namreč pozitivni vpliv na ekonomiko ravnanja z odpadki ter 
seveda na naš odnos do okolja. Zavedati se moramo, da lahko s 
tako majhnimi dejanji, kot je na primer ločevanje odpadkov, ki nas 
ne stane nič, posredno pripomoremo k lepšemu in bolj zdravemu 
okolju.«

Povzela Občinska uprava
Oddelek za splošne zadeve

Foto: ZEOS
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Poročilo z 21. redne seje 
Občinskega sveta Občine 
Trebnje
21. redna seja Občinskega sveta Občine Trebnje je potekala na 
praznično sredo, 8. marca 2017, od 16.00 do 17.30 v veliki sejni 
sobi Občine Trebnje, prisotnih pa je bilo 19 članic in članov Občin-
skega sveta Občine Trebnje. 

Na dnevni red je bilo umeščenih 11 točk.
Osrednja točka dnevnega reda je bila obravnavanje Dopolnjenega 
predloga Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2017 in Do-
polnjenega predloga Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 
2018. Občinski svet je z 17 glasovi ZA sprejel proračun za leti 2017 
in 2018. 

Občinski svet je sprejel še Načrt ravnanja z nepremičnim premože-
njem za leti 2017 in 2018 in Načrt ravnanja s premičnim in finanč-
nim premoženjem za leti 2017 in 2018, prav tako pa je bil potrjen 
Akt o ustanovitvi Sveta RCERO Ljubljana. 

Občinski svet je potrdil še tri Dokumente identifikacije investicij-
skega projekta (DIIP-e) za Most – čez Temenico v Ponikvah, Ure-
ditev sredinskih otokov v krožnih križiščih in Izgradnja pločnikov 
– posegi ob državnih cestah. 

Občinski svet je obravnaval tudi naslednje točke: Pregled in potrdi-
tev zapisnika prejšnje seje (20. redne seje), Odgovori na svetniška 
vprašanja, Seznanitev z zapisniki sej delovnih teles Občinskega sve-
ta 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 in za-
pisnike preteklih sej. 

Občinska uprava 
Oddelek za splošne zadeve

Na podlagi 13. člena Odloka o priznanjih Občine Trebnje (Uradni list RS, štev. 
18/06, 33/09 in 42/12) Komisija za podelitev priznanj Občine Trebnje objavlja

J A V N I P O Z I V 
za vložitev predlogov za podelitev priznanj 

Občine Trebnje v letu 2017

I. PREDMET POZIVA: 
Vložitev pobud oz. predlogov za podelitev priznanj Občine Trebnje v letu 
2017.

II. VRSTA PRIZNANJ:
1. Častni občan Občine Trebnje 
2. Plaketa Občine Trebnje
3. Priznanja Občine Trebnje

III. VLAGATELJI IN VSEBINA POBUDE ZA PODELITEV PRIZNANJ:
Pobude za podelitev priznanj lahko komisiji predložijo občani, podjetja, 
zavodi, organizacije in skupnosti, politične stranke ter društva z območja 
občine Trebnje. 

Pobuda mora biti pisno utemeljena in mora vsebovati: 
• ime in priimek oz. naziv, točen naslov pobudnika,
• ime in priimek oz. naziv, točen naslov kandidata za priznanje,
• navedbo vrste priznanja, podrobno utemeljitev pobude ter morebitna 
mnenja organov in organizacij, ki pobudo podpirajo.

IV. POGOJI ZA PODELITEV PRIZNANJ
Priznanje častni občan Občine Trebnje se podeljuje:
posamezniku, ki je s svojim dolgoletnim delom pomembno prispeval k ra-
zvoju družbe, utrjevanju miru, razvoju in dosežkom na raznih področjih 
človekove ustvarjalnosti oz. k ugledu in razvoju občine.
Naziv častnega občana občine Trebnje se lahko podeli tudi inovatorjem, 
izumiteljem, znanstvenim in drugim delavcem, ki so s svojim dolgoletnim 
delom prispevali k napredku in razvoju ter ugledu občine. 
Priznanje častni občan Občine Trebnje se podeljuje izjemoma.

Plaketa Občine Trebnje se podeljuje: 
– posameznikom za življenjsko delo in izjemne uspehe na posameznih 
področjih življenja in dela, s katerim so pomembno prispevali k razvoju in 
ugledu občine,
– podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter društvom za iz-
redne uspehe in dosežene rezultate, ki so bistveno prispevali k razvoju, 
ugledu in prepoznavnosti občine Trebnje. 
Podeli se lahko največ tri plakete, in sicer dve po prvi alinei in eno po drugi 
alinei prejšnjega odstavka.
Priznanja Občine Trebnje se podeljuje:
– posameznikom, združenjem občanov ali pravnim osebam iz občine Treb-
nje za enkratne dosežke na kateremkoli področju, za posamezne vrhunske 
dosežke pri delu v občinskem in drugem prostoru. 
Podeli se lahko največ šest priznanj.
V kolikor na javni poziv ne bo prispelo zadostno število predlogov, lahko 
člani Komisije na sami seji Komisije predlagajo kandidate za manjkajoča 
priznanja.

V. ROK ZA ODDAJO POBUDE:
Rok za oddajo pobude je petek, 14. 4. 2017, do 12. ure.
Za pravočasno oddano pobudo se šteje pobuda, ki je na dan 14. 4. 2017 
do 12. ure oddana priporočeno na pošti ali osebno v glavni pisarni Občine 
do 12. ure.

VI. NASLOV ZA ODDAJO POBUDE:
Pobudo oddajte priporočeno po pošti na naslov ali dostavite osebno na:
Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje – z oznako: NE ODPIRAJ – PO-
BUDA ZA PODELITEV PRIZNANJ.
Javni poziv se objavi v Glasilu občanov in na spletni strani Občine Trebnje: 
www.trebnje.si. ter pošlje krajevnim skupnostim in na sedeže političnih 
strank v Občini Trebnje.

Številka: 094-1/2017-2
Datum: 2. 3. 2017

Alojzij Kastelic 
župan
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NASLOV PODJETJA: 
Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica

PE TREBNJE:
051-793-610 in

031-253-484

Po čem se razlikujemo od ostalih? 

-  Našim dolgoletnim zvestim strankam nudimo prevoz BREZPLAČNO! 

-  Smo edino podjetje na tem območju s certificiranimi in uradno umerjenimi merilnimi napravami in kamerami.

-  Našim cenjenim strankam nudimo BREZPLAČNI vpis v evidenco Evidim, ki je nujna za uporabnika ter za
  nadaljnje delovanje po novem Zakonu o dimnikarskih storitvah (ZDimS, Ur. List RS št. 68/16). Za vsako stranko
  uredimo vse brezplačno v naših pisarnah, kjer imamo dimnikarski računalniški program, ki je neposredno 
  povezan z bazo Evidim (MOP),  tako stranka nima dodatnega dela z zamudnim izpolnjevanjem obrazcev ter stroškov.

-  Smo podjetje z dolgoletno tradicijo ter strokovno usposobljenim kadrom dimnikarskih mojstrov, inženirjev 
  ter dimnikarjev. 

VESELIMO SE TUDI NADALJNJEGA
SODELOVANJA Z VAMI! 

Vaši dimnikarji O.R. Inženiring d.o.o.,
direktor Klemen Ramuš, univ. dipl. inž. el. 

Smo imetniki certifikata odličnosti AAA in spadamo
v najvišji razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. 

Net metering – nova priložnost  
za izgradnjo mikro fotovoltaičnih 
elektrarn
Lani je stopila v veljavo Uredba o samooskrbi z električno energi-
jo iz obnovljivih virov energije, ki spodbuja proizvodnjo elektrike 
za samooskrbo iz obnovljivih virov energije, kot so sonce, veter in 
voda. Naprava ne sme presegati 11 kVA priključne moči, priključi 
se jo na notranjo nizkonapetostno električno inštalacijo stavbe in 
meri z dvosmernim enotarifnim števcem. Pred priključitvijo je pot-
rebno pridobiti soglasje distribucijskega operaterja.
Lastnik naprave sklene pogodbo o samooskrbi s poljubnim do-
baviteljem električne energije. Obračun se izvaja letno, glede na 
razliko med prevzeto in oddano električno energijo, odčitano na 
merilnem mestu. Če je v omrežje oddana količina elektrike več-
ja od prevzete elektrike, presežek brezplačno ostane dobavitelju, 
sicer lastnik plača razliko, in sicer porabo in omrežnino. V vsakem 
primeru se plačujejo fiksni stroški elektrike, kot so priključna moč, 
vzdrževanje števca in podobno.
Za večino gospodinjstev so najbolj primerne sončne elektrarne, 
sploh če je streha objekta pravilno orientirana. Za povprečno go-
spodinjstvo zadošča elektrarna z močjo 3─5 kW, za vsak kilovat pa 
potrebujemo okoli 7 m2 solarnih panelov, kar zlahka namestimo na 
povprečno veliko streho. Proizvodnja električne energije je odvisna 
od orientacije strehe, naklona sončnih celic, njihove učinkovitosti, 
seveda pa tudi od geografske lege in vremena. Ker potrebe po ele-
ktrični energiji stalno naraščajo, je smiselno zgraditi nekoliko večjo 
elektrarno, vendar pa ne prevelike, saj presežek energije oddajamo 
zastonj.

Posebej zanimive postajajo sončne elektrarne za večje gospodinj-
ske porabnike, to so tisti, ki za ogrevanje uporabljajo toplotne čr-
palke in vozijo električne avtomobile. Ker s porabo elektrike nismo 
več vezani na čas proizvodnje, ampak na javno omrežje, jo uporab-
ljamo kot neskončno baterijo, kar pomeni, da lahko poleti pridela-
no elektriko koristimo v zimskem času in se ogrevamo izključno s 
soncem. 
Investicija v sončno elektrarno je še vedno precejšnja, napovedane 
so sicer subvencije, vendar pa še niso razpisane. Vračilne dobe naj 
bi bile kljub temu krajše od 15 let, kar je sprejemljivo, saj imajo 
sončne celice življenjsko dobo tudi do 30 let. 
Samooskrbno elektrarno je mogoče postaviti tudi tako, da v prime-
ru izpada omrežja deluje kot otočna elektrarna in napaja stavbo, 
vgradimo lahko tudi večji akumulator, s čimer si zagotovimo za-
nesljivo oskrbo ob vseh priložnostih in smo popolnoma energetsko 
samozadostni. 

Za podrobnejše informacije se lahko oglasite tudi v brezplačni 
energetsko svetovalni pisarni mreže Ensvet v Trebnjem na Goli-
evem trgu 5 (občinska stavba, pisarna številka 10), in sicer vsako 
sredo med 15.00 in 19.00. Na svetovanje se obvezno prijavite na 
07 348 11 12 ali na ensvettrebnje@gmail.com.

Marjeta Zupančič Meglič
Energetska svetovalka 
mreže Ensvet*

* Več o mreži ENSVET, spodbudah 
in kreditih Eko sklada za okoljske 
naložbe na www.ekosklad.si. 
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AVE!
Saj poznate ta rimski pozdrav? Verjamemo, da si ga do začetka po-
letja, ko se v Trebnje vračajo Kelti in Rimljani, ne bo težko zapom-
niti! Želimo si, da bo letošnja prireditev IZ TREBANJSKEGA KOŠA 
(16., 17., in 18. 6.) še večja in še boljša, kar pa nam lahko uspe z 
vašo pomočjo. 
Pripravljamo poseben dan, namenjen breplačni predstavitvi vaše 
obrti oziroma dejavnosti; znova bomo pripravili raznovrstna tek-
movanja za krajevne skupnosti, najbolj veseli pa bomo sodelovanja 
mladih umetnikov! 
V osnovnih šolah Trebnje (in podružničnih šolah Šentlovrenc, Do-
lenja Nemška vas in Dobrnič) ter Veliki Gaber začenjamo likovni 
natečaj 'Vladar(ica) za en dan'! Šolarji bodo lahko v skupini in li-
kovni tehniki po svojem izboru prikazali življenje v svojem kraju v 
obdobju Keltov ali Rimljanov − svojo sanjsko palačo, zabavo, kopa-
lišče, bojevnike ... Domišljija nima meja! Najboljša dela po izboru 
strokovne komisije bomo nagradili s posebnimi antičnimi darili, 
člani izbrane skupine umetnikov pa bodo postali rimski vladarji za 
en dan in bili posebni gostje letošnje rimske povorke! 
Več informacij lahko poiščete na vaši šoli ali nam FB-strani: Dan 
Keltov in Rimljanov v Trebnjem (fb.com/keltiinrimljani)

Občina Trebnje 
je pridobila nepovratna 
finančna sredstva 
za polnilno postajo 
za električna vozila
Občina Trebnje je podala prijavo na Javni poziv 44SUB-EVPOL16 
Nepovratne finančne spodbude občinam za polnilne postaje za 
električna vozila v zavarovanih območjih narave in območjih Na-
tura 2000, ki ga je objavil Eko sklad, Slovenski okolijski javni sklad. 

Predmet javnega poziva so bile nepovratne finančne spodbude za 
vzpostavitev infrastrukture (novih polnilnih postaj) za električna 
vozila, namenjenih za spodbujanje električne mobilnosti kot po-
membnega elementa trajnostne mobilnosti v zavarovanih obmo-
čjih narave in območjih Natura 2000. 

Občina Trebnje je bila 
s prijavo uspešna ter v 
mesecu februarju pre-
jela odločbo o dodelitvi 
pravice do nepovratne 
finančne spodbude v viši-
ni do 2.616,30 EUR. Tako 
bomo v prihodnjih deve-
tih mesecih postavili AC 
polnilno postajo ob stav-
bi bivše menze na naslo-
vu Goliev trg 4, Trebnje. 

Občinska uprava
Oddelek za okolje, 
prostor in infrastrukturo

 

(Slika je simbolična)

Pomladna ladja: 
Območna revija 
otroških in 
mladinskih 
pevskih zborov 
v Dobrniču
Vljudno vabljeni na Območno revijo 
otroških in mladinskih pevskih zborov 
Pomladna ladja, ki bo potekala v Špor-
tni dvorani v Dobrniču 31. marca 2017 
od 17. ure dalje. Revijo bo strokovno 
spremljala Sonja Kasesnik. 
Vstop prost.

JSKD OI Trebnje

Vabimo na likovno izobraževanje
Začetni likovni tečaj 2 - 
tečaj slikanja: barva in ustvarjalnost
Vljudno vas vabimo na začetni likovni tečaj slikanja, ki ga bo vodila Ana Cajnko, uni-
verzitetna profesorica likovne pedagogike. Tečaj obsega vaje v spoznavanju značilnosti 
barv barvnih odtenkov in vaje v mešanju barv. Udeleženci bodo razvijali občutek za 
barvno hierarhijo in občutek za barve ter barvne tone.

Tečaj obsega 16 pedagoških ur in bo potekal v soboto in nedeljo, 25. in 26. marca 
2017, od 10. do 17. ure v Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje. 
Kotizacija: 70 evrov

Organizator: JSKD OI Trebnje v sodelovanju z ZKD Trebnje in Galerijo likovnih samora-
stnikov Trebnje ter CIK Trebnje
Za dodatne informacije in prijavo kontaktirajte: oi.trebnje@jskd.si.

JSKD OI Trebnje
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KULTURA

 V GALERIJI LIKOVNIH 
SAMORASTNIKOV TREBNJE

GLASBENI 
RECITALI

ob praznovanju jubilejnega  
50. Mednarodnega tabora  

likovnih samorastnikov

Glasbena šola Trebnje v sodelovanju s  
Centrom za izobraževanje in kulturo Trebnje

organizira in vabi na glasbene recitale,

ki bodo potekali ob četrtkih ob 18.00  
v Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje.

Vljudno vabljeni.

UČENCI 
GLASBENE  

ŠOLE TREBNJE

16. MAREC

trobentač  
MATEJ KRAVCAR,

sopranistka  
IRIS BEČAJ

13. APRIL

Napovedujemo prva dva dogodka:

»Ah te orglice«
Del festivala orglic ob njegovi polnoletnosti tudi v Trebnjem 

Začetek festivala ustnih harmonik/orglic beležimo prav v Trebnjem v 
letu 1991, in sicer se je začel na pobudo in po zamisli Staneta Pečka, 
takratnega tajnika Občinske zveze kulturnih organizacij. Po dveh letih 
je festival umolknil in to do leta 2002. Tega leta sta ga ponovno oživila 
in od tedaj nadaljevala v Mokronogu idejni oče festivala in trebanjska 
območna izpostava Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti. 
Festival vsako leto privabi večje število ljubiteljev malega ustnega 
glasbila od blizu in daleč. Pri tem je bistveno, da festival ne prido-
biva samo na številu, ampak tudi na kakovosti, k čemur zagotovo 
pripomore vsakoletno strokovno ocenjevanje orgličarjev. Hkrati pa 
je pomembno tudi to, da svoje poslanstvo širi preko meja občine in 
države. Ob polnoletnosti ugotavljamo, da je festival krepko medna-
rodno obarvan, saj udeleženci vsako leto prihajajo iz raznih krajev 
Slovenije, Hrvaške, Avstrije in Italije. Poleg tega je festival v teh le-
tih uspešno navezal stike s sorodnimi festivali v hrvaškem Gračišću 
»Zasopimo na organić«, s celovškim ter z novonastalim festivalom 
Cvitarijada v Zadru. 
Letošnjo zadnjo februarsko soboto so orglice zaigrale v Mokronogu 
in v Trebnjem. 
V Trebnjem (v avli Centra za izobraževanje in kulturo) je potekalo tek-
movanje ustnih harmonikarjev/orgličarjev solistov, v Mokronogu pa 
so tekmovale skupine, kjer so orglice pele v družbi različnih orglic 
ali različnih glasbil. Na trebanjskem tekmovanju je sodelovalo 13 so-
listov iz Slovenije in Hrvaške, ki jih je spremljala strokovna komisija v 
sestavi: prof. Tatjana Mihelčič Gregorčič in prof. Miro Dizdar. 
Komisija je izbrala nastopajoče: Antona Žagarja iz Otočca, Matica 
Tičarja iz Kranja, Marjana Direnbeka iz Zagreba ter orgličarje, pred-
stavnike festivala iz Zadra, za večerni gala koncert, ki je ob 18. uri 
potekal v mokronoški dvorani upravno-kulturnega središča. Vsi so 
osvojili tudi zlato priznanje popoldanskega tekmovanja, 
Ob vseh dosedanjih prizadevanjih festivala bo le-ta zagotovo z na-
daljnjimi prizadevanji krajšal pot do uresničevanja cilja (že od vsega 
začetka festivala) – malemu ustnemu glasbilu odpreti vrata v sis-
tem glasbenega šolstva. 

JSKD OI Trebnje

Anton Žagar iz Otočca
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Likovno-ustvarjalni krožek 
Trebnje
Likovno-ustvarjalni krožek Trebnje šteje 8 članic. Naše delavnice 
potekajo ob sredah od 9.00 do 11.15. Mislim, da vse že komaj čaka-
mo, da se srečamo in začnemo ustvarjati. Tako izpod naših prstov 
prihajajo na dan raznovrstni lični izdelki. Naša mentorica ga. Maj-
da Miklič je prava mojstrica v izdelovanju nakita in je vir raznovr-
stnih idej ter praktičnih nasvetov, kako izdelati lepo ogrlico, prstan, 
broško, zapestnico itd.

Nakit smo izdelovale na več načinov: s šivanjem in klekljanjem per-
lic, iz pardo mase pa nastajajo tudi čudoviti izdelki. Poleg nakita iz 
omenjene mase okrašujemo tudi steklene kozarčke, vazice in še kaj 
bi se našlo. Na glinene lončke smo delale mozaik iz samolepilnih 
alu ploščic, tako da so nastali prav lepi okrasni lončki.
Barvale smo tudi šale iz svile. Vsak izdelek je bil nekaj posebnega in 
primerno darilo za marsikatero priložnost.
Pred vsakim novim letom seveda ne gre brez klasičnih, ročno izde-
lanih voščilnic, ki so vedno nekaj posebnega in še vedno je to lep 
izraz spoštovanja, pozornosti in nenazadnje ljubezni do nekoga, ki 
mu tako voščilnico pošljemo. 
Delujemo pa tudi kot likovni krožek, zato največ rišemo in slikamo 
v akvarelni ter akrilni tehniki. Delale smo od tihožitij do pokrajine, 
letos pa smo se odločile za izdelavo mandal. Risale jih bomo z ak-
rilnimi barvami na platno. Prepričana sem, da bodo nastale lepe in 
zanimive stvaritve.
Lotile smo se tudi kvačkanja in izdelave okrasnih rož iz časopisnega 
papirja ...
Vsako leto pripravimo razstavo naših izdelkov, predstavimo se tudi 
na novoletnem bazarju, v sodelovanju s CIK-om pa izdelujemo ra-
zna darila za jubilante. 
V sklopu medgeneracijskega sodelovanja vsako leto povabimo 
medse otroke iz vrtca in šole in skupaj ustvarjamo bodisi voščilni-
ce, pirhe bodisi ostale izdelke.

Idej imamo še veliko, tako da se bomo še z veseljem udeleževa-
le likovno-ustvarjalnega krožka, da bomo ustvarile še veliko ličnih 
izdelkov, ki bodo razveselili marsikoga od bližnjih, prijateljev in so-
rodnikov. Če v izdelek vtkeš svoje ideje, vdahneš svojo dušo in to 
podariš nekomu, ki ga imaš rad – je najlepše darilo, ki ga lahko daš 
in prejmeš. 

Irena Ziherl Soršak 

Koncert Mateja Kravcarja
V soboto, 4. marca 2017, smo ob 18. uri v avli Centra za izobraževa-
nje in kulturo Trebnje prisluhnili nekdanjemu učencu Glasbene šole 
Trebnje, trobentaču Mateja Kravcarju, ki študij trobente nadaljuje 
na Akademiji za glasbo v Ljubljani v razredu prof. Jureta Gradišnika. 
Na koncertu so zazvenela dela za trobento skladateljev J. N. Hum-
mla, A. G. Arutjunjana, A. Goedicka in J. Hubeauja. Pester in tehten 
program je Matej ob klavirski spremljavi prof. Tilna Bajca izvedel 
zelo suvereno in muzikalno. Občinstvo je s svojim programom nav-
dušil in bil nagrajen z dolgimi in glasnimi aplavzi. 
S programom, ki ga je predstavil trebanjskemu občinstvu, se bo 
Matej predstavil na 46. Tekmovanju mladih glasbenikov Republike 
Slovenije, ki se bo 17. marca odvijalo v Radovljici. Želimo mu uspe-
šen tekmovalni nastop in seveda dobro uvrstitev!

TMG
Foto: Mojca Femec

Območno srečanje otroških 
gledaliških skupin v Trebnjem
JSKD OI Trebnje vsako leto organizira območno srečanje otroških 
gledaliških skupin. Udeležijo se ga skupine, ki delujejo v okviru 
osnovnih šol in društev. Srečanje je vedno tudi strokovno spremlja-
no. Tokrat si je predstave ogledala Maja Štromar, vsestranska ume-
tnica: igralka, pesnica in pisateljica, režiserka, prevajalka, gledališki 
pedagog, profesor retorike, scenaristka in moderatorka. Strokovna 
spremljevalka je ob zaključku srečanja mentorjem podala svoje 
strokovno mnenje o predstavah in nasvete za nadaljnje delo. 
Na srečanju so nastopili: 
Gledališka skupina KUD Ivan Cankar Velika Loka – podmladek 
mentorici: Melita Pangerc in Alenka Tomc
predstava: ZGODBE IZ ŠOLSKEGA STRANIŠČA, avtorica Melita Pangerc
Gledališka skupina PŠ Dolenja Nemška vas, OŠ Trebnje
mentorica: Nuša Vode 
predstava: JAZ PA POJDEM NA GORENJSKO, avtorja Justina Zupan-
čič in Franc Rakar, po motivih J. Vandota, priredba: Nuša Vode
Gledališka skupina OŠ Veliki Gaber 
mentorica: Justina Zupančič
ČEPICA SREČE, avtor dela Andrej Rozman Roza, priredba Mira Stušek.
Gledališka skupina oddelka „Vetrnice“ in „Gusarčki“ Vrtec Mavri-
ca Trebnje
mentorici: Brigita Borak in Ariadna Agnič
Glasbena pravljica PAPIRNATI ČOLNIČEK, avtorica dela Mira Voglar

JSKD OI Trebnje

Kultura nas povezuje
Pred dnevom slovenskega kulturnega praznika smo se srečali z od-
delkom »Konjički« in skupaj obeležili praznik. Pogovarjali smo se o 
pesniku Francetu Prešernu. Seznanili smo se z vsebino Zdravljice. 
Otroci oddelka »Vetrnice« so otroke oddelka »Konjički« naučili slo-
vensko himno. Med samim sprehodom do galerije smo prepevali 
in utrjevali slovensko himno.
V Galeriji likovnih samorastnikov smo si ogledali vsa razstavljena 
likovna dela, ob katerih so otroci osupnili in zanimala jih je tehnika 
dela ter tema izdelka. 
Z novimi vtisi smo odšli v vrtec, kjer smo ustvarjali z ogljem, slikali 
in barvali z akrilnimi barvami. Nastajale so prave umetniške slike, ki 
smo jih izobesili na hodniku.

Strokovni delavki Brigita in Katja
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Pomladni veter letos 
v Šentrupertu
Preteklo leto je JSKD OI Trebnje prvič organizirala območno revijo 
najmlajših zborov ločeno od revije Pomladna ladja. Letos bo revija 
potekala 17. marca 2017 od 17. ure dalje v Galeriji OŠ dr. Pavla Lu-
načka Šentrupert. Na pevskem srečanju bodo sodelovali: 
Predšolski pevski zbor skupin Gumbi in Klobuki (Vrtec Deteljica 
Mirna, OŠ Mirna) z zborovodkinjo Judito Hazdovac, 
Škratov pevski zborček (Vrtec Mokronožci pri OŠ Mokronog) z zbo-
rovodkinjo Barbaro Dolenc,
CICI muzikalčki (Vrtec Čebelica pri OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert) 
z zborovodkinjo Damijano Bijek, 
Predšolski pevski zbor Mavrica (Vrtec Mavrica Trebnje) z zborovod-
kinjo Brigito Borak in 
Predšolski pevski zbor Sončki (Vrtec Sončnica pri OŠ Veliki Gaber) z 
zborovodkinjo Tanjo Novak in 
Otroški pevski zbor ─ 1. razred (OŠ Mokronog) z zborovodkinjo Jel-
ko Gregorčič Pintar ter
Mali zborček (OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert) z zborovodkinjo 
Natašo Dragar.
Revijo bo strokovno spremljala prof. Tatjana Mihelčič Gregorčič. 
Vljudno vabljeni! Vstop prost. 

SKD OI Trebnje

Združeni nastop vseh zborov na prvem Pomladnem vetru v Dobrniču

Galerijska paleta
Razstava v čast polstoletnemu likovnemu ustvarjanju
Galerija likovnih samorastnikov Trebnje se s polno paro pripravlja 
na 50. Mednarodni tabor likovnih samorastnikov. »Večdnevna dru-
ženja umetnikov izobražujejo, povezujejo, omogočajo ustvarjalcem 
predstavljanje in jim nudijo strokovno podporo na njihovi ustvarjal-
ni poti,« poudarja Patricija Pavlič, direktorica CIK Trebnje, in ob tem 
dodaja, da je z vsakoletnimi tabori galerija posegla še veliko dlje. »S 
povezovanjem z drugimi organizacijami in z negovanjem specifične 
dejavnosti je omogočila razvoj svojstvene identitete kraja.«
Temu pomembnemu jubileju so tako posvetili celoletno delovanje 
galerije. Prva v nizu aktivnosti, s katerimi bodo počastili desetletja 
trajajoče likovno druženje, je odprtje posebne razstave Od včeraj 
do jutri, Pol stoletja Taborov likovnih samorastnikov v Trebnjem. »Ta 
umetnost se je v Trebnjem pojavila v času največjega razcveta, to je 
v času, ko je bila jugoslovanska naiva na vrhuncu,« je poudaril mag. 
Dušan Štepec, avtor razstave, s katero želijo v galeriji prikazati nasta-
nek taborov in njihov vpliv na ožjo in širšo skupnost, tudi mednaro-
dno. Na dvanajstih panojih obiskovalci lahko spoznajo svet naivnih 
umetnikov in začutijo utrip tabora. Izbrane fotografije prikazujejo 
umetnike, predstavljajo razvoj naivne umetnosti in razkrivajo po-
membne obiskovalce galerije – od obiska nekdanjega predsednika 
Republike Slovenije, dr. Danila Türka, pred petimi leti, do obiska Loj-
zeta Peterleta na odprtju 35. Mednarodnega tabora leta 2002.
Z razstavo, ki bo odprta vse do nedelje, 16. aprila, želijo svoj pog-
led usmeriti tudi v prihodnost, še poudari kustosinja in soavtorica 
razstave Andrejka Vabič Nose: »Galerija postaja prostor za kritičen 
razmislek o novih smereh samorastništva, z inovativnimi in kreativ-
nimi pristopi pa sodoben in odprt muzej likovnih samorastnikov.«
Več o razstavi bosta avtorja razkrila na vodenjih, ki bosta potekali 
2. marca in 6. aprila 2017. 
Odprtje razstave so obogatil nastopi profesorjev in nekdanje učen-
ke Glasbene šole Trebnje. Ob spremljavi prof. Mance Kranjec Trček 
je pela Jerica Steklasa, prof. Ana Avšič, violina, in Peter Avšič, vio-
lončelo, pa sta obiskovalce razveseljevala z ubranimi zvoki godal. 
Glasbena šola Trebnje bo tudi v prihodnjih tednih obogatila razsta-
vo z nizom izvrstnih glasbenih recitalov. Na prvega vas vabimo 
že 16. marca 2017 ob 18. uri, ko nam bodo zaigrali najuspešnejši 
učenci Glasbene šole Trebnje.
Osnovnošolce in srednješolce vabimo, da se udeležijo natečaja 
ilustracij v dveh kategorijah 2017, ki ga organiziramo v sodelovanju 
z Občino Šentrupert. 

CIK Trebnje

Vojni spomini domačina 
Staneta Ponikvarja 
v knjižni obliki
Stane Ponikvar je velik del življenja preživel v Trebnjem, kamor se je 
priselil kmalu po vrnitvi iz druge svetovne vojne. Tukaj si je ustvaril 
družino in bil zaposlen kot poslovodja trgovine, ki so jo imenovali kar 
»Pri Ponikvarju«. Kot poslovodja je bil ustrežljiv, možno je bilo plačati 
tudi na up. Trgovina se je nahajala v Tomicevi hiši (zgrajena v tretji 
četrtini 19. stoletja), kjer danes domujejo Dobrote Dolenjske. Svoja 
zadnja leta je preživel v Domu starejših občanov Trebnje.
Njegova zgodba je resnično filmska, polna prevratov, potovanj in 
težkih trenutkov. Kot komaj štirinajstleten fant je 1938 odšel v Novi 
Sad za vajenca v tetino trgovino. Tam ga je zajel vrtinec druge sve-

tovne vojne, ki ga je peljal od taborišča Auschwitz do ruske fronte, 
na kateri je zbolel za pljučnico. Po bolezni so ga poslali v vojaško 
službo v Krakov, kjer je pristal v enoti Oskarja Schindlerja, ki je rešil 
več kot 1200 Židov. Iz zavezniškega taborišča se je vrnil leta 1946. O 
tem ni nikomur pripovedoval, saj ga je po prihodu večkrat zaslišala 
UDBA, a o tem ni upal govoriti. Šele ko je v kinematografe prišel 
film, je spoznal celoten obseg Schindlerjeve enote in njenega delo-
vanja. Ponikvarjeva vloga v njej ni bila zanemarljiva, uporabljali so 
ga kot kurirja, s kuvertami in drugimi dokumenti je potoval po vsej 
Evropi. Vse se je dogajalo skrivoma in vojaki si niso smeli zaupati 
niti svojih imen. V Schindlerjevi enoti je služil dve leti in pol. 
Njegovo zgodbo nam je v pogovoru z Markom Kapusom zaupal av-
tor knjige Schindlerjev vojak Rasto Božič v Ponikvarjevem rojstnem 
kraju na Mirni.

Patricija Tratar
Knjižnica Pavla Golie Trebnje
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Utrip trebanjske knjižnice
Pestro knjižnično dogajanje se nadaljuje tudi v letošnjem letu. Ves 
čas se trudimo, da med našimi dogodki najde vsakdo nekaj zase.
Ali se vam je že zgodilo, da ste v trgovini pomerili izredno lep pulo-
ver, pa se vam je zdelo, da vam ne pristoji? Stilska svetovalka Jer-
neja Agić meni, da je krivo to, da pulover ni ustrezne barve. Med 
svojim predavanjem o stilskem svetovanju nam je predstavila raz-
lične tipe postav in obrazov. Glede na barvo in obliko obraza lahko 
določimo, v kateri tip spadamo (jesen, pomlad, poletje, zima) in 
glede na to izbiramo barve oblačil. Predstavila nam je tudi različne 
možnosti kombiniranja barv in krojev, s katerimi oblikujemo svoj 
osebni stil. Na koncu se je posvetila še vsaki udeleženki in ji sveto-
vala glede ustrezne izbire barv.

Vsak od nas je že prebral katero od knjig Ivana Sivca. Je eden 
najplodovitejših slovenskih avtorjev, njegove knjige se uvrščajo na 
bralne sezname v osnovnih šolah in v knjižnicah, neredko pa si po-
pevamo kakšno narodnozabavno pesem, za katero sploh ne vemo, 
da je besedilo napisal on. Ali kot se opiše sam: je deloholik, zvest 
mož in navdušen dedek. Zato smo Ivana Sivca povabili v našo knji-
žnico ob kulturnem prazniku. Naša bibliotekarka Simona Lužar je 
spretno postavljala vprašanja, na katera je gost obširno in zanimivo 
odgovarjal. Navdušila sta nas njegov smisel za humor in neverjetna 
zakladnica znanja. Pripovedoval je tako o svojih pisateljskih začet-
kih kot tudi o raziskovanju zgodovinskih tem, ki jih opisuje v svojih 
delih (npr. grofje Celjski). Pripoved je začinil z različnimi prigodami, 
ki jih je doživel z našima rojakoma Tonetom Pavčkom in Lojzetom 
Slakom. 
Ksenija Krevs nam je v predavanju Kako pomagati otroku pri učenju 
predstavila, kako sploh poteka učenje v naših možganih. Pogovar-
jali smo se o različnih učnih tipih in o tem, kako otroka motivirati 
za učenje. Udeleženci smo aktivno sodelovali z vprašanji in svojimi 
izkušnjami ter tako pomagali drug drugemu. Večer smo preživeli 
konstruktivno.
Ustvarjalka Nina Lovše je v knjižnici predstavila svoje izdelke. Mla-
da mamica se poleg vrtnarstva ukvarja z okraševanjem skodelic, 
izdelovanjem nakita ter oblikovanjem nohtov. Nakit in skodelice 
naredi tudi po naročilu. Razstava je bila na ogled en mesec.
Še v marcu bodo potekale ure pravljic, ki so izredno dobro obiska-
ne. Pogosto se izposojajo tudi Jurčkovi kovčki, v katerih se skriva 
pravljica ter material za ustvarjanje zanimivega izdelka. Otroke 
opozarjamo, da se izteka čas za zbiranje Jurčkovih žigov v okviru 
Jurčkovega nahrbtnika. Konec marca se prav tako konča projekt 
Bralna potepanja, zato tudi odrasle bralce vabimo, da pohitijo z 
branjem izbranih knjig.
V naši knjižnici se ukvarjamo tudi s posebnimi skupinami uporab-
nikov. Naša bibliotekarka vsaka dva tedna obiskuje romske otroke, 
jim prebere pravljico, nato pa skupaj ustvarjajo na določeno temo. 
Pravljice obiskujejo otroci, ki hodijo v dnevni center pod okriljem 
CSD Trebnje. Po dveh letih smo ponovno začeli z bralno značko v 
VDC Trebnje, kjer predstavimo različne avtorje in njihova dela (npr. 
Pavel Golia). Oskrbovanci so veseli obiska, obenem pa sodelujejo 
po svojih najboljših močeh.

Počasi se je v naše kraje prikradla pomlad. Ali veste, kakšne barve 
je? Če ne veste, na policah poiščite slikanico naše sodelavke Mojce 
Nose z naslovom Kakšne barve je pomlad?, ki je lahko tudi lepo 
darilo. Vabljeni!

Elizabeta Vovko Ozimek,
bibliotekarka

»Zvedava knjigca«
Naslov sem si sposodila pri Petri, ki predstavlja »četrtino« udele-
ženk izobraževalnega programa Predšolska vzgoja na Centru za izo-
braževanje in kulturo Trebnje.

Omenjeni program ponuja veliko priložnosti ustvarjanja: tako pri 
uresničevanju lastnih idej kot pri njihovi predmetni realizaciji. Ino-
vativnemu projektu Mojca Pokrajculja v mesecu novembru 2016 
smo pridružili še ustvarjanje pri jezikovni vzgoji, natančneje pri 
strokovnem modulu Ustvarjalno izražanje.

Ena izmed dejavnosti je bila tudi narediti knjižico. Udeleženke so 
predstavile štiri izdelke, ki jih lahko naredijo skupaj z otroki v pred-
šolskem obdobju. Opremile so jih z naslovi: 
– Lahko noč, Jaka!
– Zvedava knjigca, 
– Od pšenice do kruha,
– Mini lesena slikanica.

Seveda so avtorice izdelkov natančno pojasnile, 
– katere materiale so uporabile pri izdelavi, 
– cilje, ki so jih želele doseči v skupini otrok,
– postopek dela.

Otroške knjige so nastajale iz blaga, lesa, navadnega papirja … z 
dodanimi ilustracijami in različnimi tipnimi materiali. Vsebine, ki 
so si jih zamislile avtorice, spodbujajo k opazovanju in sodelovanju 
pri nastajanju kruha, k vsakdanjim opravilom pred spanjem, pri-
povedovanju pravljic, spoznavanju barv, različnih oblik, razvijanju 
motoričnih spretnosti, domišljije, ustvarjalnih zmožnosti. Vse knji-
žice so opremljene in izdelane na način, ki je za otroke pri uporabi 
knjižic varen. 

Rezultate našega ustvarjalnega zagona – »Zvedave knjigce« ─ si 
lahko ogledate v knjižnici Pavla Golie v Trebnjem, kjer nam jih je 
knjižničarka Simona prijazno razstavila.
 
Foto (A.S.): 
Zvedave knjigce v knjižnici Trebnje

V Petri, Klavdiji, Zali in Kaji, ki so se 
odločile za izobraževanje ob delu, 
se skriva neizmerna širina zna-
nja, ki jo bogatijo z lastno ustvar-
jalnostjo in idejami. Zavedajo se 
pestrih možnosti za ustvarjalno 
književno in knjižno vzgojo v vrtcu. 
Hkrati razvijajo lastno kreativno-
st, iščejo izvirne rešitve, razvijajo 
samostojnost in iznajdljivost, ne 
pozabljajo na razvijanje estetskega 
čuta pri otroku. 

Zaupajo v lastne zmožnosti, a so hkrati kritične do svojih stvaritev. 
Takšne vzgojiteljice/vzgojitelje iščemo, mar ne?

Zlata Kastelic, 
prof. slov. na CIK Trebnje



št. 125 / marec 2017 11

IZOBRAŽEVANJE

Jurjeva Domačija
V nedeljo, 5. 3. 2017, je na Jurjevi domačiji na Občinah potekal 
prikaz obrezovanja sadnega drevja in sajenje sejancev v Jurjevem 
sadovnjaku. Dogodek smo izpeljali v sodelovanju z Društvom vi-
nogradnikov „Lisec“ Dobrnič. Pripravili so narezek in prinesli vino. 
Sadjarska kmetija Uhan nas je pogostila z jabolki in jabolčnim so-
kom. Joži Čeh je v krušni peči spekla kruh.
Dogodek so popestrili otroci iz KS Knežja vas z dvema pesmima, 
zbrane pa so nagovorili Ani Maraž, Alojz Špec in Marjeta Uhan, ki 
je več kot 50 slušateljev poučila, kako se obrezuje sadje in kako 
sadi. Vinogradniki so z veseljem obrezali in „pogrubali“ trto pred 
domačijo. Vsem, ki ste kakor koli pomagali pri pomladitvi Jurjevega 
sadovnjaka, se prav lepo zahvaljujem.

 Uroš Primc

Novost na CIK-u
V letu 2017 bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport finan-
ciralo dejavnost informiranja in svetovanja v izobraževanju odraslih 
(v nadaljevanju ISIO), namenjeno vsem odraslim, ki niso zaposleni. 
Center za izobraževanje in kulturo (CIK) Trebnje je že pričel izvajati 
svetovanje skupaj z Ljudsko univerzo Kočevje in Zavodom za izo-
braževanje in kulturo Črnomelj. Brezplačno vam lahko svetujemo 
o možnostih izobraževanja in usposabljanja za pridobitev drugega 
poklica/poklicne usposobljenosti (npr. vzgojitelj predšolskih otrok, 
ekonomski tehnik, kuhar, natakar, čistilec …), vključitev v programe 
tujih jezikov, računalništva in digitalnega opismenjevanja, pridobi-
tev nacionalnih poklicnih kvalifikacij (npr. socialni oskrbovalec na 
domu, varuh predšolskih otrok, pomočnik kuharja … ) ali drugih 
certifikatov (Slovenščina kot drugi in tuji jezik, Začetna integracija 
priseljencev). Pomagamo vam lahko pri odločanju za izobraževa-
nje, organizaciji in poteku učenja, načrtovanju nadaljnje izobraže-
valne poti, izvajamo pa tudi postopke ugotavljanja in vrednotenja 
neformalno pridobljenega znanja, spretnosti in kompetenc ter po-
magamo pri izdelavi portfolija.
V okviru projekta »Temeljne in poklicne kompetence osrednja JV 
regija« konec marca ponovno pričenjamo z izvedbami brezplačnih 
tečajev za zaposlene:
– računalniška pismenost za odrasle (začetni tečaj računalništva),
– Excel začetni tečaj.
Imamo še nekaj prostih mest, zato vas vabimo, da se prijavite in se 
nam pridružite!

Foto (K. S.): Tečaj poslovne angleščine

Kristina Jerič in Sabina Tori Selan, 
CIK Trebnje 

Lokalna akcijska 
skupina Suhe krajine, 
Temenice in Krke – LAS STIK 
Lokalna akcijska skupina STIK je namenjena povezovanju, tesnej-
šemu sodelovanju med občinami in spodbujanju celovitega ter 
uravnoteženega razvoja po pristopu »od spodaj navzgor« (CLLD - 
Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost).
1. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije 
lokalnega razvoja na območju LAS STIK v letu 2016, katerih upravi-
čeni stroški bodo sofinancirani iz Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja (EKSRP), se je 28. februarja 2017 zaključil. 
Napovedujemo pa tudi objavo 1. Javnega poziva za izbor operacij 
za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju 
LAS STIK v letu 2017, katerih upravičeni stroški bodo sofinancirani 
iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Za več informacij 
vabljeni, da spremljajte spletno stran www.las-stik.si. Hkrati vas 
vabimo, da se udeležite tudi informativnih delavnic, ki bodo orga-
nizirane v vseh občinah na območju LAS STIK: 
Datum Ura Lokacija
ponedeljek, 
20. 3. 2017

16.00 Žužemberk, sejna soba Občine Žužemberk, 
Grajski trg 26 

sreda, 
22. 3. 2017

16.00 Dolenjske Toplice, Kulturno-kongresni center 
Dolenjske Toplice, II. nadstropje, sejna soba 

torek, 
28. 3. 2017

17.00 Ivančna Gorica, sejna soba Občine Ivančne 
Gorice, Sokolska 5

četrtek, 
30. 3. 2017

16.00 Trebnje, CIK Trebnje, II. nadstropje, 
Kidričeva ulica 2

Vabljeni tudi k sodelovanju v borzi projektnih partnerstev, ki smo 
jo vzpostavili na spletni strani LAS STIK in je namenjena vsem, ki 
iščete partnerje na območju LAS STIK za sodelovanje v operacijah, 
s katerimi želite kandidirati na javne pozive za izbor operacij za ure-
sničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS STIK. 
Za vprašanja ali termin smo vam na voljo na telefonski številki 07 
34 82 103 in 031 647 072 od pon. do čet. med 9. in 15. uro in v 
pet. med 9. in 13. uro ali na elektronski pošti las-stik@ciktrebnje.si. 
Spremljajte nas tudi na www.las-stik.si. 

Liljana Omerzu, koordinatorka
CIK Trebnje, Vodilni partner LAS STIK
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07 348 17 20
info@avto-vovk.si

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

   www.avto-vovk.si

Poraba pri mešanem ciklu 3,7 - 6,4 l/100 km. Emisije CO2 95 - 144 g/km. 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. 

Renault priporoča
renault.si

Renault MEGANE
Tehnologija na tvoji strani.

Novi

*Velja ob nakupu preko Renault Financiranja. Velja za financiranje do 48 mesecev, za omejeno vrednost financiranja, odvisno od modela. 
** V kolikor želite zamenjati svoj stari avtomobil, vam ob nakupu novega modela znamke Renault priznamo 1000€ bonusa. Odločitev o sprejemu vašega rabljenega vozila v račun je diskrecijska pravica posameznega 
pooblaščenega distributerja. Odobritev bonusa “staro za novo” ni izključno vezana na sprejem vašega rabljenega vozila v račun. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. 

Šola za starše Šola za starše v ZD Trebnje poteka v popoldanskem času, da se tudi ča-
sovno čim bolj prilagodimo slušateljem. Predavanja, razgovori, demon-
stracije in praktične vaje potekajo v sejni sobi zdravstvenega doma, telo-
vadba za udeleženke pa v prostorih telovadnice fizioterapije.
V letu 2016 so v Šoli za starše v ZD Trebnje predavali: diplomirane me-
dicinske sestre: Novak Kristina, Lenič Jolanda in Gačnik Majda, zobna 
asistentka: Sever Bernarda, diplomirana psihologinja: Jevnikar Jasmina, 
diplomirani socialni delavki: Zupančič Mateja in Lipoglavšek Marinka, 
diplomirana fizioterapevtka: Vencelj Nataša ter družina Štepec: Matej, 
Lidija in sin Lenart.
Zdravstveno vzgojo smo dolžni izvajati vsi zdravstveni delavci na vseh ni-
vojih zdravstvenega varstva. Vzgoja temelji na informiranju, svetovanju, 
učenju in vzgajanju; je proces oblikovanja človekove miselnosti, stališč, 
navad in vedenja v zvezi z zdravjem. Bodoči starši se želijo na novo vlogo 
pripraviti; pogosto se slišijo izjave, kako dolgo so se izobraževali za poklic, 
ki ga opravljajo, o tako pomembnem poslanstvu, kot je starševstvo, pa so 
bili do sedaj premalo poučeni. Kljub velikemu številu različnih informacij 
iz knjig, časopisov in revij, interneta, radia in televizije bodoči starši radi 
prihajajo po neposredne informacije v šolo za starše.
Ob kontinuiranem spremljanju kakovosti dela Šole za starše v letu 2016 
lahko povzamemo, da so slušatelji (nosečnice in bodoči očetje) delo šole 
ocenili zelo dobro. Vzpostavili smo dobro sodelovanje s porodnišnico 
Novo mesto ─ v sklopu priprav na porod bodočim staršem omogočimo 
voden ogled porodnišnice. 
Želimo, da tudi v nadalje ostane dobro sodelovanje med vodstvom ZD, 
dispanzerjem za žene, predšolskim dispanzerjem, fizioterapijo in preda-
vatelji ter predstavniki projekta Občin Trebnje, Šentrupert, Mirna, Mo-
kronog-Trebelno − ZDRAVE OBČINE ─ in da se želje, potrebe ter pripom-
be slušateljev sproti rešujejo. Zahvaljujemo se županom (g. Kastelicu, 
g. Skerbišu, g. Mavru in g. Rupertu) za moralno in denarno pomoč pri 
izvedbi projekta. 
Predsednici Društva za zdravje in sožitje v družini Taji Borštnar ob tem 
želimo, da bi še dolgo vodila in koordinirala delo društva in ji izrekamo 
vso zahvalo.

Šola za starše v ZD Trebnje je edina šola v Sloveniji, ki je v program šole 
za starše vključila tudi obisk družine z majhnim otrokom, kar pa s svežimi 
in praktičnimi izkušnjami dopolni delo strokovnega tima.
Šola za starše je zdravstvena vzgojna oblika dela, s katero se nosečnice 
in njihove partnerje pouči o vprašanjih fizične in psihične higiene med 
nosečnostjo, o kompleksnem dogajanju med nosečnostjo, porodom, po 
porodu ter o negi in prehrani dojenčka.
Organizirana, skupinska oblika vzgoje nosečnic in njihovih partnerjev 
poteka v šoli za starše v Zdravstvenem domu v Trebnjem. Občine Treb-
nje, Šentrupert, Mirna in Mokronog-Trebelno so s projektom Zdrava 
občina vključene v projekt Svetovne zdravstvene organizacije Zdrava 
mesta. V okviru slednjega se izvaja devet programov, eden izmed njih 
je tudi Šola za starše. 
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Športnik leta Trebnjega 
in Mirne za leto 2016
V torek, 7. marca 2017, je v dvorani TVD Partizan na Mirni potekala 
športna prireditev Športnik leta za leto 2016 v organizaciji Športne 
zveze Trebnje in Mirna. V prepolni dvorani so bili poleg nominiran-
cev za športna priznanja tudi ugledni gostje iz sveta športa in poli-
tike. S svojo prisotnostjo so prireditev počastili namestnik general-
nega sekretarja OKS Blaž Perko, trener slovenske ženske skakalne 
reprezentance Stane Baloh in oba župana iz Mirne in Trebnjega 
Dušan Skerbiš in Alojzij Kastelic.
Med prireditvijo so za dobro voljo poskrbeli znana pevka Rebeka 
Dremelj, ansambel Pogum in Preloški tamburaši, gimnastičarka 
Ajda Garbajs ter ostali nastopajoči ...
Strokovna komisija Športne zveze občin Trebnje in Mirna je za 
športnika leta 2016 razglasila rokometaša Miha Zarabca iz Treb-
njega, ki je letos na svetovnem rokometnem prvenstvu v Franciji 
s slovensko reprezentanco osvojil ekipno 3. mesto. Za športnico 
leta 2016 je drugo leto zapored razglasila Majo Vtič iz Mirne, ki je 
bila v preteklem letu tretja najboljša skakalka na svetu v svetov-
nem pokalu. Najboljša športna ekipa 2016 pa ponovno prihaja iz 
Badmintonskega kluba Mirna. 
Priznanja najboljšim športnikom so podelili predsednik Športne 
zveze Trebnje in Mirna Dejan Smuk, župana Občine Mirne Dušan 
Skerbiš in Trebnjega Alojzij Kastelic ter namestnik generalnega se-
kretarja OKS Blaž Perko.
Športne znake so letos prejeli: državni prvakinji v badmintonu Nika 
Arih in Ema Cizelj, metalec diska Tadej Hribar, Moto klub Team 

Fortuna Trebnje, kegljačica in najboljša mladinka v Sloveniji 2016 
Nika Radelj. Omenjena priznanja sta podelila sekretar Športne zveze 
Trebnje in Mirna Miran Jurak in župan Občine Trebnje Alojzij Kastelic.
Priznanje za mladega športnika leta 2016 sta prejela nadebudni 
badmintonist in državni podprvak do 11 let Vid Koščak in uspešen 
karateist in prejemnik 3. mesta na državnem karate prvenstvu Slo-
venije do 21 let Matej Gorišek. 
Letošnje priznanje za izjemne športne dosežke je prejel dolgoletni 
uspešni badmintonist in član slovenske badmintonske reprezen-
tance Matevž Bajuk. Podeljeno je bilo tudi jubilejno priznanje za 
45-letno uspešno delovanje, in sicer Kegljaškemu klubu Trebnje. 
Prav tako pa je visoko športno priznanje prejel dolgoletni športni 
funkcionar in sekretar Športne zveze Trebnje in Mirna Miran Jurak, 
in sicer plaketo za delo v športu, ker je v tej športni panogi pustil 
neizbrisan pečat. Priznanja sta podelila član Športne zveze Trebnje 
in Mirna ter Strokovnega sveta za izbor športnika leta Boštjan Ko-
lenc in namestnik generalnega sekretarja OKS Blaž Perko.
Poleg vseh športnih priznanj je bilo letos zopet atraktivno prizna-
nje športnik leta po izboru navijačev, ki ga je letos prejel golfist 
Lan Gašperin.
Prireditev je tudi tokrat povezovala voditeljica Petra Krnc iz Mirne, 
ki je dala omenjeni športni prireditvi s svojo pozitivno energijo po-
seben pečat. Da pa je vse teklo, kot mora biti, pa je s svojo ekipo 
za to poskrbel tako kot vsa zadnja leta doslej dolgoletni športni de-
lavec in sekretar Športne zveze Trebnje in Mirna ter letošnji preje-
mnik športne plakete za delo Miran Jurak. 
Športni pozdrav do naslednjega leta!

Leon Lobe, Športna zveza Trebnje in Mirna
Foto: Gorazd Laznik

Skupinska slika nagrajencev za dolgoletno delo v športu Prejemniki priznanja športni znak Športnika leta

Mlada športnika leta 2016 Najboljši športniki in športnice leta 2016
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Finale Fit lige 2016–2017
V soboto, 4. marca 2017, so se člani Športnega centra Top gym 
Trebnje udeležili finalne prireditve Fit lige 2016/2017. V finale so 
se uvrstili vsi trije naši tekmovalci, ki so uspeli premostiti štiri me-
sečne kvalifikacije (9 testov) med zahtevno konkurenco športnikov 
iz različnih disciplin. Organizator je tekmovalcem pripravil kar osem 
različnih testov, sestavljenih iz več vaj, izzivov oz. tekmovanj znotraj 
posameznega testa. Tekmovalci so se med seboj pomerjali preko 
celega dneva, kar pa je tekmovanje naredilo res izjemno naporno, 
a je bila to hkrati odlična in nepozabna izkušnja za vse nastopajoče. 
Na koncu so se lepih rezultatov in uvrstitve veselili tudi tekmovalci 
iz Trebnjega, in sicer glavni trener in lastnik Top gym-a Alen Štritof, 
ki je zasedel 2. mesto, Uroš Virc za osvojeno 6. mesto in Matevž 
Pekolj, ki je zasedel 7. mesto. 
Tekmovanje je podprla tudi Fitnes zveza Slovenije, medtem ko je 
bil glavni organizator športne prireditve g. Robi Janežič in vadbeni 
center Natural. Vsi tekmovalci so napovedali ponovno udeležbo je-
seni, ko se prične nova sezona, pričakujejo pa še težje izzive in še 
večjo ter boljšo konkurenco.

Leon Lobe
Foto: arhiv kluba

Uroš Virc, Alen Štritof in Matevž Pekolj

Vrhunski začetek leta 
trebanjskih kickbokserjev
Klub borilnih veščin Fearless Fighters pod vodstvom Alena Štritofa 
je v leto 2017 vstopil s polno paro in tako so za domači klub zopet 
nastopili Gregor Kek, Klemen Pekolj in Mia Jarc ter na mednaro-
dnem tekmovanju v Italiji nanizali kar 5 zmag in samo 1 tesen poraz. 
»Nastopali smo v Krškem in nato kar dvakrat z razmikom samo ene-
ga tedna v sosednji Italiji, kjer so sodniške odločitve, primernost 
nasprotnikov in vse ostalo vedno pod vprašajem. Kljub temu me-
nim, da so ravno take borbe na tujem ozemlju z domačimi borci 
zame največji izziv in vem, da bomo od takih borb odnesli največ 
izkušenj,« je povedal trener Alen, ki poleg KBV Fearless Fighters 
vodi tudi Športni center Top gym v centru Trebnjega.
Naj omenimo, da je dve zmagi dosegel Gregor Kek, ki iz borbe v 
borbo kaže čedalje boljše rezultate, tako da ga v prihodnosti za-
gotovo čaka še veliko izzivov in mnogo težkih dvobojev na medna-
rodnem nivoju. Takoj za njim je mladi Klemen Pekolj, ki je nanizal 
eno zmago in en zelo tesen poraz v Italiji. Klemen pri svojih 19. 
letih ves svoj prosti čas posveča treningom, tako da verjamemo, 
da bo s tako trdim delom in vztrajnostjo sigurno dosegel še veliko 
zmag. Zadnja, a nič manj pomembna, je nastopala tudi Mia Jarc, 
ki je v obeh svojih prvih borbah zmagala in dokazala, iz kakšnega 
testa je. Mia je vse nas izjemno presenetila, saj se je za svoja leta v 
tem športu odlično odrezala in neverjetno poslušala svoj trenerski 
kot in tako pametno izkoriščala svoje prednosti v borbah z njenima 
nasprotnicama.
Hkrati pa se tudi že pripravlja nekaj borb za Trebnje Open Air Fight 
Night 4, ki bo ─ lahko rečemo že tradicionalno ─ na prireditvi Slovo 
poletju razgrel množico obiskovalcev. 

Leon Lobe
Foto: arhiv kluba

Mia Jarc, Klemen Pekolj, Gregor Kek in trener Alen Štritof

PITCH & PUTT od sedaj 
tudi v Trebnjem
Z veseljem vam sporočamo, da smo z začetkom leta ustanovili nov 
golf klub z imenom ČipIn golf klub Trebnje. Ustanovljen je bil s pos-
lanstvom, da ponudi v ožji in širši okolici priljubljen način igranja 
golfa Pitch & Putt, ki je v svetu že dolgo prisoten in postaja vedno 
bolj priljubljen način igranja golfa. S svojimi lastnostmi igre na igri-
šču s prilagojenimi dolžinami igralnih polj, ki merijo v dolžino med 
40 in 90 metrov, je postal priljubljen tako pri ljubiteljih in igralcih 
pravega golfa kot pri otrocih in njihovih starših, saj lahko na lažji 
način v igri golfa preživijo prijetne urice v objemu narave in v slogu 
zdravega načina življenja. 
Z ustanovitvijo kluba je pridobilo igrišče Blato certifikat Pitch & 
Putt igrišča, ki ga je potrdila Pitch & Putt zveza Slovenije. Menimo, 
da bo novoustanovljeni klub pomagal k razvoju golfa v ožji in širši 
okolici in bo v sodelovanju s partnerskim klubom G&CC Trebnje 
razvijal dejavnosti na področju šole golfa pri otrocih, mladih in od-
raslih. Hkrati pa bo s pomočjo Pitch & Putt zveze Slovenije omo-
gočil igrišču Blato možnost izvajanja tekmovanj na najvišji ravni 
na slovenskem in mednarodnem območju. Obiščite našo spletno 
stran www.cipin.si, na kateri lahko najdete informacije o včlanitvi 
in programu ali nam pišete na info@cipin.si.

ČipIn golf klub Trebnje
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Rudi Bregar, prejemnik 
Bloudkove plakete za 
življenjsko delo v športu 
Rudi Bregar je letos eden izmed prejemnikov Bloudkove plakete za 
življenjsko delo v športu, ki jo je dobil za 30-letno delo na projektih 
Levstikove poti. Gre za najvišje državno priznanje Republike Slove-
nije na področju športa. Rudi Bregar je bil za omenjeno priznanje 
predlagan s strani občin Litije, Šmartno pri Litiji in Trebnje. Ob tej 
priložnosti se Rudi Bregar zahvaljuje vsem podpornikom Levstiko-
ve poti, vsem Levstikovim občinam, preko 250.000 pohodnikom iz 
celega sveta in pa nenazadnje vsem donatorjem in sponzorjem, ki 
so v vseh teh letih pripomogli k izvedbi projekta. Posebno zahvalo 
je namenil prof. dr. Matjažu Kmeclu za njegove strokovne nasvete 
in pomoč ter vsem ostalim, ki so kakorkoli pripomogli k izvedbi.

Obrazložitev: Bloudkovo priznanje za življenjsko delo v športu
Predlagatelji: Občina Šmartno pri Litiji, Občina Litija in Občina 
Trebnje

Rudolf Bregar je organizator množične mednarodne pohodniške 
prireditve Popotovanje po Levstikovi poti, ki je leta 2016 praznova-
la že 30 let neprekinjenega izvajanja. Mednarodna pohodniška pot 
je, kot izpričuje tudi delo Frana Levstika Popotovanje od Litije do 
Čateža, kulturno-zgodovinska pot in velja za eno najpomembnejših 
pohodniških prireditev v Sloveniji in Evropi. V vseh letih se je poho-
da v organizaciji Bregarja s sodelavci udeležilo najmanj 250.000 po-
hodnikov. Pri tem je dogodek obogatil z raznovrstno turistično po-
nudbo, kulturnim dogajanjem ob poti in koncem v Čatežu. Bregarju 
je s tem projektom uspelo združiti šport oziroma pohodništvo s 
kulturo in dokazati, da hoja kot oblika rekreacije ni brezglavo te-
kanje po naravi, temveč gre za nove načine ozaveščanja o pomenu 
ohranjanja kulturne in naravne dediščine.

Področno prvenstvo v 
nogometu za mlajše dečke
V torek, 2. 3. 2017, smo se udeležili področnega tekmovanja v dvo-
ranskem nogometu za mlajše dečke, ki je potekalo v Črnomlju. 
Pričakovanja niso bila velika, saj smo v igri imeli veliko težav s pre-
nosom žoge iz obrambne polovice v napadalno.
V prvi tekmi so se naši učenci pomerili z OŠ Semič in jo premagali 
po izvajanju kazenskih strelov. Redni del se je končal 1 : 1 (1 : 1). Za 
1 : 0 je zadel Luka Jurak. Kazenski strel sta zadela Tit Zakošek in Luka 
Jurak. Nasprotniku pa je oba kazenska strela ubranil Dejan Kralj. 
V tekmi za uvrstitev v polfinale so se pomerili z OŠ Dolenjske To-
plice in jo prav tako premagali po kazenskih strelih. Redni del se je 
končal brez golov. Kazenski strel sta zadela Tit Zakošek in Domen 
Slavič, dva kazenska strela od treh pa je ubranil Dejan Kralj.
V polfinalu so se pomerili z OŠ Podzemelj in na koncu izgubili z 0 : 2.
V tekmi za tretje mesto so se učenci pomerili še z domačini OŠ Loka 
in prav tako izgubili z 0 : 2.
Naši učenci so na koncu osvojili 4. mesto, kar je lep dosežek.
OŠ Trebnje so zastopali: Kevin Štamcar, Dejan Kralj, Tit Zakošek, 
Matevž Pušlar, Peter Kotar, Domen Stražišar, Luka Jurak, Domen 
Slavič in Žiga Kresal.

Smiljan Pristavnik, OŠ Trebnje

Petanka se je na Čatežu 
dobro prijela
Lani sem o tej igri (http://www.trebnje.si/media/uploads/glasilo-
obcanov/glasilo_obcanov/Glasilo%20September%2016%20-%20
internet.pdf, stran 21) napisal nekaj besed. 
Vseskozi je bil naš cilj registracija v Zvezi društev petanke Slovenije 
(www.zdps.si), kar smo tudi storili, in licencirali 14 igralcev. Letos 
bomo lahko igrali na vseh uradnih tekmah Zveze. Spomladi bomo 
Čatežani organizirali dve tekmi (več v razpisih spodaj). 
Lani sem na pol v šali na pol zares dejal, da bomo Čatežani (zdaj 
nas igra že krepko čez 20) čez nekaj let največji klub v Sloveniji, 
naš Božo pa, da moramo biti tudi najboljši. Morda pa res čez leta, 
Božo, morda. Lepo je, da nas je toliko, pogrešamo pa mlade. Večina 
zdajšnjih vrhunskih igralcev v Sloveniji je potomcev staršev, tudi 
starih staršev, ki so pred leti začeli z igranjem petanke, zato vabimo 
vse mlade, tudi mlade po srcu, da se nam pridružijo, še vedno jo 
organizirano igramo vsak četrtek po 17. uri in vsako nedeljo po 16. 
uri na osrednjem vaškem trgu. 
Čatežani smo odločeni, da kot prvi na tem koncu dokončno posta-
vimo naš kraj, našo občino in Dolenjsko na petankarski zemljevid 
Slovenije. 

Dare Erdeljc

POD OKRILJEM ZDPS ŠRD ČATEŽ PRIREJA TOUR TROJK V SOBOTO, 
8. 4., S PRIČETKOM OB 9. URI NA VAŠKEM TRGU. Nelicencirani 
igralci lahko nastopijo le s plačilom prijavnine 10 €.
Prijave so možne samo preko spletne strani www.zdps.si - tekmo-
vanja-prijave na tekmovanja do srede, 5. 4., do polnoči. Tekmoval-
no registracijska komisija bo sporočila način poteka tekmovanja.
Vabimo vas k ogledu ene izmed najbolj atraktivnih športnih iger.

ŠRD ČATEŽ PRIREJA DRUŽABNI TURNIR TROJK »CVIČKOVA PRIN-
CESA« V IGRANJU PETANKE V SOBOTO, 15. 4., S PRIČETKOM OB 9. 
URI NA VAŠKEM TRGU. Prijavnina je 10 € na osebo. V prijavnino je 
vračunan zajtrk s pijačo dobrodošlice, kava in kosilo. Najboljše štiri 
ekipe prejmejo unikatne pokale in praktična darila. Prijave so mo-
žne do 13. 4. na spletni strani www.zdps.si prijave na tekmovanja, 
na telefon 051/444-321 ali 051/360-475.
P.S. Če bi radi igrali, pa nimate ekipe, se vseeno lahko prijavite, 
morda pa vam lahko najdemo soigralce.
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INTERVJU Z IRENO BLAZNIK

»Kar se glede smisla za umetnost in estetiko tiče, mis-
lim, da tu ni razlik med moškimi in ženskami. Razlike 
so le v posameznikih,« pravi Irena Blaznik.
V mesecu marcu ─ mesecu, ki slavi ženske, vse od dneva žena v prvi 
polovici in materinskega dneva v drugi polovici ─ smo si za sogovornico 
seveda izbrali žensko. 
Irena Blaznik je žena, mama, babica in uspešna samostojna kulturna 
ustvarjalka, mojstrica oblikovanja ekskluzivnih izdelkov iz gline. Izde-
luje unikatno keramiko, ki krasi domove tako Trebanjcev kot domove 
po vsej državi in tudi izven naših meja. Njena edinstvena keramika je 
prepoznavna po rjavi barvi, estetiki in uporabnosti. 

Kaj vas je popeljalo v svet umetnosti? In kaj je bil tisti prvi ustvarjalni 
stik z glino?
V svet umetnosti so me v bistvu že v zgodnjem otroštvu popeljale 
ilustracije, ki sem jih občudovala ob listanju slikanic. Imela sem že svo-
je najljubše ilustratorje. Od njih sem se učila risanja, ko sem preriso-
vala punčke, princeske, rožice … in oni so me dejansko popeljali v svet 
umetnosti, ki ga danes dojemam kot širok pojem. Kot otrok sem bila 
zelo ustvarjalna. Poleg tega, da sem rada risala, sem se zgodaj naučila 
tudi plesti, kvačkati, vezti in šivati za svoje punčke, tako da sem se tudi 
z glino srečala kar zgodaj. V spominu imam, kako sva z očetom iskala 
glino, da sem potem izdelovala figurice.
Kaj vse ustvarjate in od kod črpate ideje? Kaj vas navdihuje?
Izdelujem zelo širok nabor izdelkov iz keramike; od različnih oblik vaz, 
vrčev za vino, skodelic za kavo, pladnje za sadje, posodice za drobno 
pecivo ali suho sadje, lončke za rože, okrasne keramične plošče, okvirje 
za slike, nakit, svečnike … Največ idej dobim ob samem ustvarjanju 
in tako mi lahko že sama ideja da navdih za novo. Vendar vseeno ni 
tako preprosto. Pridejo trenutki brez idej, takrat delam utečene stvari. 
Navdih najdem predvsem v drobnih stvareh, včasih tudi v stvareh, od 
katerih ničesar ne pričakujem.
Kako poteka dan samostojne kulturne umetnice? Delate po urniku 
ali po trenutnem navdihu?
Svoj delovni dan prilagodim trenutnim potrebam, odvisen je od naročil 
in od drugih dejavnikov. Trenutno sem dopoldne varuška enoletnemu 
vnuku, tako da ustvarjam popoldne in zvečer, vmes skuham in še kaj bi 
se našlo, saj dela v gospodinjstvu nikoli ne zmanjka. Kmalu se bo začelo 
tudi delo na vrtu, kar me tudi sprošča in navdaja z zadovoljstvom, ker 
vso zelenjavo pridelam sama. Tudi za ozimnico.
Vaši izdelki so unikatni, v vsakega prelijete obilo energije, časa in tudi 
kanček svoje duše in prav v tem se vaši izdelki razlikujejo od tistih 
industrijskih. Ali se vam zdi, da Slovenci cenimo umetnost, s katero 
se ukvarjate? 
Res je, v vsak izdelek je vloženega veliko dela, predvsem pa veliko po-
zitivne energije. Lahko bi rekla, da ima vsak izdelek kanček moje duše, 

kar se čuti, ker res delam z veseljem in ljubeznijo. Lahko bi to ponazo-
rila z delom na vrtu, saj ima solata, ki si jo posejal s svojimi rokami, jo 
zalival in negoval, čisto drug okus kot tista industrijska. Ravno tako je 
z izdelki, ki so narejeni ročno, pa ne mislim s tem samo svojih izdelkov. 
Slovenci znamo ceniti umetnost, tudi umetnost, s katero se jaz ukvar-
jam. Mogoče bi morala še država imeti malo več posluha za domače 
ustvarjalce.
Kako iščete trg za prodajo svojih izdelkov?
Prodaja je vse večji problem. Svoje izdelke prodajam v majhnih trgovi-
nah z izdelki domačih ustvarjalcev, ki pa ne morejo konkurirati velikim 
trgovcem, ki z agresivnim marketingom poberejo smetano. Majhne 
trgovinice pa životarijo in se zapirajo. Svojo keramiko prodajam tako 
tudi na domu ali pa direktnim naročnikom.
Na mladih svet stoji. Tudi najmlajšim omogočate kakovostne izkušnje 
s področja oblikovanja gline, saj večkrat vodite delavnice za otroke, 
na katerih razvijajo fine motorične spretnosti, izdelovanje lastnega 
izdelka pa spodbuja njihovo kreativnost. Kako je delati z najmlajši-
mi? Kako sprejemajo umetnost in kako se zanimajo za ustvarjanje?
Z mladimi je prijetno delati. Imela sem že kar nekaj delavnic in vse 
so bile dobro obiskane, kar pomeni, da mladi radi ustvarjajo z glino. 
Potrebno jih je pravilno usmeriti in malo spodbuditi. Kreativnosti jim 
pa tako ne manjka. Pri tem pa seveda razvijajo tudi motorične spo-
sobnosti.
Bliža se mednarodni dan žena. Se vam zdi, da po zastopanosti v 
umetnosti, s katero se ukvarjate, ženske prevladujejo? Imamo mor-
da ženske več smisla za umetnost in za estetiko?
Glede zastopanosti žensk, ki se ukvarjajo z oblikovanjem gline, je mo-
goče res več žensk kot moških. Mislim, da je to predvsem zaradi ma-
teriala, ki ga je fizično lažje oblikovati kot na primer kamen ali kovino 
in to ženskim rokam bolj leži. Kar se pa glede smisla za umetnost in 
estetiko tiče, pa mislim, da tu ni razlik med moškimi in ženskami. Raz-
like so le v posameznikih.
Se vam zdi, da ste v svojem poklicu kot ženska v prednosti pred moš-
kim spolom ali je ravno obratno? 
Kot ženska v svojem poklicu ne vidim prednosti, prej obratno. Ženska 
svoj poklic namreč težko postavi na prvo mesto, pred družino.
Ali preko gline izražate tudi svojo ženskost? Se vaš svet lepega s tem 
samo še širi in širi in nima več meja?
Večkrat sem se preizkušala v ugibanju, ali je avtor določenega dela 
moški ali ženska, in prišla do zaključka, da nikjer ni lažje ugotoviti spol 
izdelovalca kot ravno v keramiki. Tudi v mojih izdelkih se čuti ženska 
energija. Ljudje smo socialna bitja in poleg osnovnih potreb potrebu-
jemo tudi duhovno hrano, ki jo najdemo v lepih stvareh. Lahko jo naj-
demo v lepi besedi, glasbi, plesu, slikarstvu, naravi … Imeti moramo 
odprte oči in srce, da vse to vsrkamo. 

Ireni Blaznik se zahvaljujemo za čas, ki si ga je vzela, da je nastal ta 
intervju.

Mateja Kozlevčar
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ZAHVALA

Iskreno se zahvaljujemo za hitro posredovanje vsem gasil-
cem PGD Trebnje, ki ste bili 14. februarja na intervenciji v 
zgodnjih jutranjih urah na Rožnem Vrhu. Hvala vsakemu po-
sebej, ker ste ukrepali tako strokovno in požrtvovalno. Hvala 
tudi vsem, ki ste nam takoj priskočili na pomoč pri sanaciji 
škode. Ko spoznaš, da v nesreči nisi sam, je pot veliko lažja. 

družina Grmovšek

Na rednem občnem zboru Območnega združenja ZVVS Trebnje, ki 
je bil v soboto, 11. marca, so člani veteranske organizacije dobili v 
roke zbornik Temeniška in Mirnska dolina med vojno za Sloveni-
jo leta 1991 z glavnim naslovom ZGODBE IN PRIČEVANJA I. del. V 
zborniku so opisana predvsem dogajanja na omenjenem območju 
s posebnim poudarkom na Medvedjeku, kjer so teritorialci zausta-
vili kolono oklepnikov. V njem so pripovedi tako krajanov z obmo-
čja kot tudi doživetja teritorialcev. Zbornik, ki obsega 200 strani in 
je natisnjen v nakladi 300 izvodov, bo tudi v prodaji.

Šola zdravja v Trebnjem 
praznovala prvi rojstni dan
17. februarja je minilo leto dni od delovanja Šole zdravja v Trebnjem.
Začetek ni bil najbolj spodbuden, saj se nas je na prvem srečanju 
zbralo le sedem. A vztrajnost in dobra volja, ki je sijala z naših ob-
razov, predvsem pa veselo razpoloženje vseh udeleženk po vajah ─ 
vse to je privabljalo nove in skupina se je počasi večala. Sedaj šteje 
devetnajst članic. Občasno pa se nam pridružita še dva telovadca 
in tedaj je smeha še več.
Ob petkih zjutraj slaščičarna Julija zasije v oranžni barvi, ker se po 
telovadbi odpravimo tja na druženje ob kavici. Ob njej obdelamo 
aktualne teme, izmenjamo marsikatero izkušnjo in napravimo 
načrt za naslednji teden.
Maja smo se udeležile srečanja skupin Šole zdravja Dolenjske in 
Bele krajine na Mirni, avgusta pa Vseslovenskega srečanja skupin 
v Piranu.
Ob svetovnem dnevu srca so se nam na igrišču pridružili tudi otroci 
iz vrtca Mavrica, skupina Konjički. Skupaj smo telovadili, ob zaključ-
ku pa smo si izmenjali priložnostna darilca. Me smo jih obdarile s 
piškoti v obliki srčkov, oni pa nas z jabolki. Prepričana sem, da je 
bila prijetna izkušnja tako za ene kot druge.
Pred božičem smo se po telovadbi odpravile na Račje selo, kjer 
smo v prijetnem vzdušju in ob okusni pogostitvi v gostilni Kavšek 
ter presenečenju naše Angelce naredile kratko inventuro pretekle-
ga obdobja ter dolgoročne načrte za naslednje leto.
Prepričane smo, da so dnevi, ki jih pričnemo s telovadbo, lepši in 
bogatejši, saj dela čez dan opravljamo z več energije, na težave 
znamo gledati tudi optimistično, smo gibčnejše ter pozitivnih misli, 
zato v en glas kličemo: NAJ ŽIVI ŠOLA ZDRAVJA!

Marija Šušteršič

Skrb za naše bližnje ostarele
Marec je mesec prebujanja narave in praznovanj: dan žena, muče-
niki, gregorjevo, materinski dan; mogoče pa tudi priložnost, da se 
posvetimo ostarelim staršem in starim staršem. Kljub pomladne-
mu prebujanju statistika sporoča, da se prebivalstvo stara, tudi v 
naši občini. Starostniki imajo veliko možnosti aktivnega preživljanja 
prostega časa: izobraževanje, rekreacija, pohodništvo in drugo. Žal 
prepogosto zbolevajo za različnimi oblikami kronično napredujoče 
možganske bolezni – demence. Vzrok za nastanek bolezni ni znan. 
Bolj znana oblika je Alzheimerjeva demenca in starostna doba obo-
lelih se pomika vedno nižje. 
Družina in okolica pogosto ne razumeta sprememb, ki se dogajajo 
z njim ljubo osebo, in jo zaradi bolezni počasi »izgubljajo«. Bolezen 
ne spremeni samo bolnika, ampak tudi njegovo družino. 
Svojcem je na voljo za informacije in pomoč zdravstveno osebje, 
splet, v trebanjski knjižnici je nekaj zanimivih knjig, društvo Spo-
minčica ter srečanja, ki jih organizirajo v domu starejših občanov. 
Obolelim z demenco namenimo pozornost, potrpljenje, razumeva-
nje, predvsem pa veliko ljubezni, ki jo potrebujejo.

Marjeta Grebenc Kepa
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Kurenti v KS Knežja vas
Zima je bila kar dolga, zato smo komaj čakali kurente, da jo preže-
nejo. Obiskali so nas v petek, 17. 2. 2017, v Dolenjih Selcah. 
Zbrali smo se pred Vaškim središčem in jih komaj čakali. Prišlo je 
veliko domačinov z otroki iz cele krajevne skupnosti. Po uri čakanja 
so le priplesali. Zvok mogočnih zvoncev je oznanjal njihov prihod. 
Čeprav je bilo hladno, je njim bilo vroče. Kurentova oprava jih je 
namreč še kako grela. Skupaj smo tudi zaplesali, se poveselili in 
družili ob kozarčku dobre kapljice. 

V vas so prinesli dobro voljo in lepe spomine. Najbolj se jih bodo 
zapomnili otroci, saj so bili nekateri še nezaupljivi do njih. Veselje 
in dobro voljo naj prinašajo še naprej, odženejo pa naj zimo …

Anita Barle

Prvo pustovanje članov 
DU Trebnje
Letošnji pust smo si člani DU Trebnje zamislili nekoliko drugače in 
USPELO NAM JE.

Tudi manjše število udeležencev ni bilo ovira, da se ne bi 24. 2. 
2017 zbrali v gostilni Rakar in se poveselili. Vsakdo si je naredil ne-
kaj »pustnega«, čeravno moram izpostaviti nekaj mask, ki so si s 
svojo izvirnostjo in nastopom prislužile veliko pohval in občudo-
vanja. Vrteli smo se ob zvoku harmonike prijaznega Grege ─ Pike 
Nogavičke ─ in se v polnem številu v nadvse dobrem razpoloženju 
družili do večernih ur.

K tako dobremu vzdušju je pripomoglo dobro kosilo s prijazno 
postrežbo. Poslovili smo se ob šanku s ŠENTJANŽEVCEM, kamor 
nas je prijazno povabil gospod Rakar. Hvala vam!
Razšli smo se z željo, da se naslednje leto zopet srečamo. Že sedaj 
vabimo vse, ki ste tokrat ostali doma.

Spomnimo naj vse ŽENE na srečanje v gostilni Meglič, ki bo 15. 
marca 2017 ob 16. uri.
NA SVIDENJE! 

DU Trebnje
 

Ptujski kurenti ponovno 
v Trebnjem
Prišel je čas veselja, zabave – pusta. Da je pust širokih ust takšen, 
kot je v navadi, so poleg zanimivih pustnih mask nepogrešljivi tudi 
ptujski korenti, ki preganjajo zimo. Tako, kot je sedaj že v navadi, 
so nas ponovno na »tadebeli« četrtek obiskali Korenti Petovio Ptuj. 

Najprej so obiskali Dom starejših občanov Trebnje, nato pa so pot 
nadaljevali skozi Trebnje, vse do mestnega parka. Z njimi smo več 
kot uspešno pregnali zimo iz naših krajev. Da pa je bilo druženje še 
bolj veselo, smo poskrbeli še za pustne dobrote – krofe. 

Hvala vsem, ki ste se nam pridružili in hvala tudi slaščičarni Julija 
ter gostilni Meglič. Trebanjski turisti vam želimo obilo veselih dni 
še naprej.

TD Trebnje,
Maja Jarc

predsednica
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Društvo podeželskih žena 
TAVŽENT ROŽA dobilo 
novo vodstvo
DPŽ Tavžent roža je imelo 11. 2. svoj redni letni občni zbor. Ker 
je vodstvo predlagalo odstop, so dekleta in žene staknile glave in 
hitro poiskale primerno kandidatko za novo predsednico. Predla-
gana je bila Nada Zorec iz Zagorice pri Velikem Gabru. Kandidatka 
ni imela nobene prave konkurence, zato so jo članice soglasno pod-
prle. V uvodnem nagovoru se je novo pečena predsednica zahvalila 
svojim predhodnicam za uspešno dosedanje delo. Takoj je odločno 
napovedala določene spremembe delovanja društva v bodoče. Kot 
se spodobi, je predsednica dobila novo tajnico Štefanijo Gliha iz 
Ceste pri Velikem Gabru. Finance naj bi še naprej vodila prekaljena 
blagajničarka Ana Opara. Kaj bo prineslo novo vodstvo, ki prihaja 
iz skrajno zahodnega dela občine, bomo lahko kaj kmalu okusili. 
Društvo je znano po tem, da rado pomaga pri raznih prireditvah 
z bogato obloženimi mizami. Po teh dobrotah se jih vsi najlažje 
spomnimo. Le kdo si ne bi želel čim prejšnjega snidenja z njimi? 
Želimo jim čim bolj uspešno nadaljevanje tradicije.

Mirko Gliha

Problem mrliške vežice v 
Sela Šumberku
Na posvetu svetniških skupin pri županu je bila tudi razprava o 
mrliški vežici v omenjeni KS. Kot samostojni svetnik stranke DeSUS 
sem podal v razpravo razmislek smiselnosti investicije 160.000 € 
za 3 pogrebe, ki se povprečno opravijo na letni ravni. Objekt bo 
potrebno tudi vzdrževati. Tega se premalo zavedajo krajani in tudi 
nekateri svetniki. Moj predlog je bil, da se najprej uredi cesta do 
kraja, v naslednjem mandatu mrliška vežica. Prisotni so se v glav-
nem strinjali. Pomembno je povedati, da NIHČE ni bil proti. Ker 
me na ta kraj vežejo posebne čustvene vezi mojih staršev, ki sta tu 
preživljala težke vojne čase, mi ni vseeno, kaj se z njim dogaja. Na 
dan se je pojavila LAŽNA novica, da je bil Mirko Gliha, predstavnik 
stranke DeSUS, proti gradnji mrliške vežice. Zelo sem razočaran, 
da je del svetnikov na seji spremenil odločitev. Ne vem, ali je tako 
spremembo vetra povzročila prisotnost dveh predstavnikov KS na 
seji OS. Bojim se, da se nekateri svetniki zavedajo, da so pred nami 
volitve. Sela Šumberk, od Boga pozabljen kraj, je odličen rezervat 
za nabiranje volilnih točk. To sem povedal tudi na seji. Ker nisem 
pokvarjen politik, še vedno mislim, da bi bilo potrebno najprej ure-
diti infrastrukturo, ki jo dnevno uporabljajo vsi krajani. Cesta do 
vasi je v tako slabem stanju, da ogroža varnost v prometu. Upora-
bljajo jo vsi krajani, tudi po večkrat dnevno. Mrliško vežico pa hvala 
Bogu ne. Lepa slovenska pesem pravi: »Kaj mi nuca planinca, če ne 
morem do nje«.

Mirko Gliha OS 
Stranke De SDUS

Maša ob godu sv. Antona
17. januarja, na god sv. Antona Puščavnika, ki je živel od leta 251 
do 356, zavetnika živinorejcev, pastirjev, mesarjev, priprošnjika zo-
per ogenj v hlevu, proti kugi in kužnim boleznim govedi, smo se 
zbrali v župnijski cerkvi Marijinega vnebovzetja v Trebnjem. Mašo 
v zahvalo in priprošnjo za zdravje živine je daroval domači župnik, 
g. Jože Pibernik.
Po končani sv. maši smo se pred cerkvijo še malo zadržali, se pogo-
vorili in ogreli ob toplih napitkih ter okrepčali z domačimi dobro-
tami. Vsem, ki ste sodelovali pri sv. maši in pogostitvi, se v imenu 
Govedorejskega društva Trebnje lepo zahvaljujem in upam, da se v 
tako velikem ali še večjem številu v ta namen zberemo spet nasled-
nje leto. Upam, da bo maša ob godu sv. Antona Puščavnika postala 
tradicionalna.

Anton Kukenberger

 

Letni občni zbor ZŠAM 
Trebnje
V nedeljo, 6. 3., so se v Galaksiji Trebnje zbrali člani ZŠAM Trebnje. 
Na letnem občnem zboru so pregledali dosedanje delo in finančno 
stanje. Od kar se je ZŠAM Trebnje odcepilo od matičnega združe-
nja, se je le-to popravilo. Kljub velikemu znižanju članarine, kar je v 
današnjih časih kar težko slišati, si je društvo opomoglo od finanč-
ne podhranjenosti. Nabavili so kar nekaj novih osnovnih sredstev, 
nujnih za nemoteno delovanje. Ob tej priliki so podelili tudi častne 
značke za večletno zvestobo članstvu. Za 50 let članstva je iz rok 
vodstva prejel častno značko g. Anton Lavrič. To je obenem tudi 
dokaz za dolgo prehojeno pot združenja. Zbrane je nagovoril tudi 
predsednik SPVCP Občine Trebnje. Zahvalil se je za sodelovanje. V 
nagovoru je poudaril, da si ne more predstavljati delovanja SPV- 
ja brez ZŠAM. Združenje si želi v svoje vrste čim več novih članov. 
Mladim želijo omogočiti predstavitev poklicev, ki združujejo njiho-
ve vrste, kajti vse premalo se odločajo za poklice, kot so avtomeha-
nik, avtoklepar ali voznik. To so poklici, za katera so delovna mesta 
zagotovljena. Pregovor pravi: »Vsak poklic ima zlata tla, če ga z ve-
seljem opravljaš.«
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Prometna varnost in 
sprememba zakonodaje
Na cesti in v pogovoru dostikrat lahko slišimo: »Ta je bolan! Poglej, kako 
vozi.« ali pa »Prestar je, da še sede za volan!« In kje je tukaj resnica? Smo 
se kdaj vprašali, kaj od tega je res?
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Trebnje in Krajevna skup-
nost Veliki Gaber sta v ta namen organizirala predavanje z naslovom Pro-
metna varnost in sprememba zakonodaje. Svoje bogato znanje so z nami 
delili:
• Predstavnik policije gospod Janez Šenica, ki je nanizal nekaj nazornih 
primerov prometnih nesreč in kršitev cestno prometnih predpisov. Vse 
skupaj podkrepljeno s statistiko ni tako zelo rožnato. Težava je le v tem, 
ker so se podatki nanašali zgolj na območje občine Trebnje, vsi pa vemo, 
da živimo v eni občini in se preko treh ali še več dnevno vozimo na delo v 
drugo občino. Statistični podatki so zgolj in samo podatki, vse dokler ne-
sreča ne doleti nas, takrat postanemo del številk tudi mi in to je tragedija. 
• Predstavnik AMD gospod Anton Dim nam je predstavil nekaj novosti, ki 
jih prinašajo novi cestno prometni predpisi in katere bomo morali v roku 
parih let uvesti tudi v naši državi. Obiskovalci smo si z zanimanjem ogledo-
vali nove prometne znake in nekateri so prav posrečeni. Skupaj smo prem-
leli nekaj prometnih »cvetk« tudi iz našega okolja, predvsem smo se veliko 
ustavljali pri krožnem križišču v Trebnjem (center Trebnjega). Krožišča so 
na splošno za nekatere voznike težak izziv, predvsem če jih je potrebno 
pravilno in predvsem varno izpeljati. Ne govorimo samo o starejši popula-
ciji voznikov. Mladi in nestrpni vozniki ter mnogokrat neprilagojena hitrost 
še vedno botrujejo premnogim nesrečam na naših cestah. Na žalost pa 
tudi alkoholizirani vozniki vijugajo po naših cestah in izzivajo usodo. Sicer 
naj bi bilo takih voznikov manj kot v preteklih letih, vendar pa tisti, ki »pih-
nejo«, pihnejo zelo veliko. 
• Zdenko Šalda, dr. med.,spec. mdpš se je dotaknil področja, kdaj nismo 
primerni, da sedemo za volan. V tem primeru ne govorimo le o alkoholu. 
Tudi drugi dejavniki močno vplivajo na naše zaznavne sposobnosti. En de-
javnik je gotovo starost voznika. Govorimo na splošno, kajti predavatelj je 
poudaril, da je ne malo izjem, ki potrjuje pravilo, da so starejši vozniki lah-
ko tudi varni vozniki in uspešno opravijo vse preglede in teste. Vendar pa 
čas vseeno naredi svoje in zavedati se moramo, da z leti kontinuirano pada 
naša sposobnost zaznavanja okolja in se reakcijski čas podaljšuje. Za volan 
naj ne bi sedli tudi vozniki pod vplivom drog in drugih substanc s podob-
nimi učinki. Nekatere skupine tablet, ki nam jih lahko predpiše zdravnik, 
nam ravno tako preprečujejo varno vožnjo in ne sodijo »za volan«. Veliko 
bolnikov se na žalost ne zaveda, da njihovo zdravstveno stanje ni primerno 
za varno vožnjo. Ne malo zgoraj naštetih dejavnikov botruje vse pogostej-
šim kršitvam vožnje na avtocesti po nasprotno vozečem pasu.
Ja, človek se zamisli (ali pa bi se vsaj morali vprašati): »Kaj pa jaz? Sem 
še varen voznik?« Težko je, ker si danes ne znamo predstavljati življenja 
brez avtomobila. Če je nekdaj vozilo veljalo za prestiž, je to danes nuja, 
ki si ji skoraj ne moremo odpovedati. In brez avtomobila se kljub vsem 
prevoznim sredstvom in ponudnikom prevozov naš doseg sveta bistveno 
zmanjša. 
Predavateljem hvala za res nadvse zanimiv večer, vsem vam, ki prebirate ta 
članek, pa varno in srečno vožnjo.

Mladinski gasilski kviz
V soboto, 4. 3. 2017, je v organizaciji MK GZ Trebnje in PGD Dobrnič 
potekal 12. gasilski kviz mladine. Iz PGD Občine smo se ga udeležili 
s kar petimi ekipami. Priprave so bile dolge in naporne, vendar se 
je ves trud zelo obrestoval, kar pripovedujejo tudi naslednji rezul-
tati: pionirji so dosegli 1. mesto, gasilci pripravniki 2. in 3 mesto, v 
kategoriji mladincev pa je bila konkurenca zelo dobra, zato so osvo-
jili zadovoljivo 5. in 21. mesto. Na regijsko tekmovanje, ki bo 18. 3. 
2017 prav tako v prostorih PGD Dobrnič, so se tako uvrstile kar 3 
ekipe. Mentorji smo zelo ponosni na našo mladino in se skupaj z 
otroki veselimo novih uspehov ter že pridno vadimo, da bodo svoje 
znanje samo še utrdili. Čestitke vsem ekipam!

Predsednica MK PGD Občine
Karmen Smolič

Uspešni mladi gasilci 
PGD Trebnje
V PGD Trebnje tedensko izvajamo vaje za gasilsko mladino skozi vse 
leto. Takoj po novem letu smo se začeli pripravljati na gasilski kviz. 
Priprave so vključevale osvajanje teoretičnega znanja iz prve pomoči, 
poznavanja gasilskega orodja, iz tekmovanj, gasilske zgodovine ipd. 
Vaditi je bilo potrebno tudi praktično, saj na tekmovanju štejeta tudi 
hitrost in spretnost. Predvsem je pomembno sodelovanje, čemur 
mentorji dajemo velik poudarek. 4. marca smo se s petimi ekipami 
udeležili kviza v Dobrniču in dosegli lepe rezultate: ekipa pionirjev je 
med 19 ekipami dosegla 5. mesto, ekipa pripravnikov 4. mesto (od 
9), izmed 33 ekip mladincev so naši gasilci dosegli 20. in 10. mesto, 
ekipa v postavi Lea, Mark in Jožef pa je osvojila odlično 2. mesto in s 
tem uvrstitev na regijsko tekmovanje. Resno delo se torej obrestuje, 
zato vabimo, da se nam otroci med 7. in 16. letom pridružijo na vajah 
vsako sredo ob 18.00. Z gasilskim pozdravom »Na pomoč«!

Mladinska komisija PGD Trebnje
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Pred nami je spet novo proračunsko obdobje. Občina Trebnje je pripravila 
predlog proračuna, ki je razvojno naravnan, zato ga naša stranka podpira. 
Končno se bo gradila komunalna in cestna infrastruktura v novi industrijski 
coni. To pomeni novo priložnost za podjetnike za širitev industrije, pred-
vsem pa je pomembno, da bodo zagotovljena nova delovna mesta. Denar 
je namenjen za vsa področja: za rekonstrukcije cest, križišč in krožišč, za 
pločnike in most, za investicijska vzdrževanja in novogradnjo kanalizacij, 
nove čistilne naprave … Poleg infrastrukture in vseh rednih dejavnosti, 
ki se financirajo iz proračuna, od financiranja društev, športa in športnih 
objektov, je pomembno poudariti tudi predvidena sredstva za vrtce, tako 
novogradnje vrtcev kot širitve te tako pomembne dejavnosti. 
Končno se bo začelo premikati tudi v mestu Trebnje: priprava projektov 
za ureditev Golievega trga, širitev pokopališča, širitev križišča proti poko-
pališču z odstranitvijo dotrajane hiše, preselitev skladiščnega objekta Ko-
munale na novo lokacijo, priprava projektov za nov kulturni dom … Vse 
to poleg urejanja cest in druge infrastrukture mestu prinaša nov razcvet.

Stranka modernega centra SMC

Draga dekleta, žene, matere, tete, babice!

Pred nami je mesec, ko se prebuja pomlad, ko se ženijo ptički in tudi 
mesec dveh velikih praznikov: dneva žena in materinskega dneva.
Mesec, ob katerem vam v imenu DROT-a želimo povedati, da vas ceni-
mo in spoštujemo, da smo vam hvaležni za neprecenljivo vlogo v na-
šem okolju. Povedati, da se zavedamo, da kljub napredku in razvoju 
tudi danes ne moremo govoriti o popolni enakopravnosti. Priznati si 
moramo, da se tudi v naši skupnosti še vedno prevečkrat soočamo s 
prastarimi predsodki in stereotipi. Zato vam obljubljamo, da bomo no-
sili te misli v sebi vsak dan v letu in ne le meseca marca ter se trudili, 
da bo vaš trud spoštovan in cenjen in da bodo vaše ideje našle pot za 
uresničitev. Da se bomo trudili biti racionalni, a hkrati čuteči, socialno 
občutljivi, povezovalni, prodorni in drzni, da si bomo postavljali visoke 
cilje, ubirali prave poti in se ne ustrašili ovir – vse tako, kot to počnete 
in živite iz dneva v dan VE, spoštovane občanke.

Skupščina ZL-DSD Trebnje in proračun za 2017/18
Na skupščini ZL-DSD Trebnje je bila dobra udeležba in veliko veselje je vi-
deti, da se naše članstvo povečuje. Z delom na lokalni ravni je članstvo zelo 
zadovoljno. V OS smo ostali edini opozicijski deležnik, ki se nikoli ne prikloni 
zavoljo trenutnih interesov ali lastnih koristi, kar za preostale ni mogoče tr-
diti. Občani so za nas na prvem mestu. Tudi zato so vsi udeleženci podpisali 
peticijo podpore za izgradnjo vrtca v Šentlovrencu. Glede proračuna pa iz-
ražamo nezadovoljstvo, saj le-ta ni razvojni in ne izraža nikakršne strategije 

razvoja občine 
Trebnje, ampak 
dolgoročno ob-
čino siromaši.

OO ZL-DSD 
Trebnje

Na obisku pri poslancu EEP 
g. Francu Bogoviču

Prvi vikend v marcu smo člani SLS Trebnje skupaj z RO Dolenj-
ska obiskali Evropski parlament v Bruslju, kjer nas je sprejel 
poslanec Franc Bogovič in nam predstavil delovanje evropskih 
inštitucij ter svoje delo. Žal je na poti odpovedalo srce našemu 
ustanovnemu članu in dolgoletnemu funkcionarju v nekdanji 
skupni občini gospodu Vinku Tomažinu. Z žalostjo v srcih se mu 
zahvaljujemo za opravljeno delo in za zagnanost, ki jo je prena-
šal tudi na ostale člane. Ohranili ga bomo v trajnem spominu.

člani OO SLS Trebnje

OKVIRNI PROGRAM OBISKA
REGIJSKI OBISK PREDSEDNIKA SD 
mag. DEJANA ŽIDANA V TREBNJEM 
IN MIRNI, DNE 20. 3. 2017

ura program opombe
13.00 Odhod iz Ljubljane
13.40 Prihod v Trebnje: obisk kmetije 

kmeta leta 2016
Vabljeni: direktor KZ, vodja pospeševanja 
prodaje, župan Trebnjega 
(priskrbljen narezek)

14.40 Odhod 
14.50 Obisk podjetja REM d.o.o. (srebr-

na gazela 2016):
– Srečanje z vodstvom podjetja
– Ogled proizvodnje

Vabljeni: župan Trebnjega 

15.50 Odhod 
16:00 Ogled podjetja DANA d.o.o:

– Srečanje z vodstvom podjetja
– Ogled proizvodnje

17.00 Zaključek ogleda
17.00 Okrogla miza: V prostorih Dana d.o.o.
18.10 Odhod iz Mirne
18.30 Prihod v Gradišče
18.30 Srečanje s članstvom območne 

organizacije SD Trebnje

Nekaj besed o proračunu

Ko bo ta članek objavljen, bo proračun že sprejet ali morda ne, če s predlaganim 
proračunom ne bo zadovoljna več kot polovica svetnikov. Ker gre za dveletni 
proračun, naj bi proračun veljal do naslednjih lokalnih volitev. Da je predvolilno 
naravnan, bo marsikdo potrdil. Neenotno bo tudi mnenje o njegovi kakovosti in 
da ne govorimo o enakomerni oz. neenakomerni vključenosti vseh delov naše 
občine. Dejstvo je, da bi proračun moral biti že pripravljen, ker četudi bo šlo vse 
gladko, pred aprilom ne bo možno začeti z investicijskimi aktivnostmi. Potem 
pa je potrebna še razna dokumentacija, soglasja … in že so tu počitnice. Tako je 
spet veliko možnosti za kritiziranje, kar je včasih upravičeno, včasih pa tudi ne. 
SLS si prizadeva za vključenost vseh delov naše občine oz. za to, da bi od vsake-
ga proračuna imeli koristi vsi krajani naše občine, ker zavedati se moramo, da 
pravi odraz razvitosti države oz. občine se ne meri po razvitosti središč, ampak 
po enakomerni razvitosti središč in odročnih krajev. Tem krajanom je potrebno 
zagotoviti ustrezno infrastrukturo, dostopnost prevozov šolskih otrok, mrliških 
vežic … Urejene ceste, šolski prevozi idr. so za oddaljene kraje oz. krajane dob-
rina, ki jo še kako cenijo, za ljudi iz večjih krajev pa nekaj samoumevnega. Toda 
če pogledamo s pozitivne plati, se naša občina lepo razvija in razvoj je opazen. 
Ljudje pa moramo tudi malo pokritizirati, kajti če bi bili z vsem zadovoljni, tudi 
napredka ne bi bilo.

Alojz Špec
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Dan žena, materinski dan

Pri sprejemanju proračuna niso bili upoštevani predlogi odbora 
za okolje in prostor, še posebej pri adaptacijah in rekonstrukci-
jah cest. Pričetek gradnje mrliške vežica v Sela Šumberku se bo 
ponovno zamaknil še za eno leto. 

Prisrčne čestitke ob DNEVU ŽENA 

in najlepše želje vsem mamicam za MATERINSKI DAN. 

Občinski odbor 
Slovenske demokratske stranke Trebnje

10. kongres stranke DeSUS ni prinesel večjih sprememb v 
vodstvu. Z večino glasov je bilo vodenje stranke ponovno zau-
pano g. Karlu Erjavcu. Stranka bo tudi v bodoče zagovarjala zaš-
čito najšibkejših členov naše družbe. Osnovna naloga stranke 
je v svoje vrste pridobiti čim več mladih. Na ta način jim želimo 
omogočiti, da svoje predloge posredujejo Vladi RS. Povezava z 
ZDUS-om bo omogočila večjo moč pri pogajanjih glede zahtev 
zvišanja pokojnin. Več ko nas bo, bolj bomo slišani in uslišani. 
OO stranke DeSUS vabi vse člane in simpatizerje stranke na le-
tni občni zbor, ki bo 24. 3. ob 17. uri v gostili Šelogo.

Predsednik OO DeSUS
Stano Peruš tel: 031 573 515

ISKRENE ČESTITKE OB 
MATERINSKEM DNEVU!

Občinski odbor NSi Trebnje

Lepo vabljeni! Vstopnine ni.

Materinski dan
za vso družino

Gledališka skupina 
Kresničke nam bo 

predstavila igro Družina.  
Šopek prazničnih pesmi  

bo dodal Otroško 
-mladinski  
cerkveni  

zbor.

Vabimo vas  
na tradicionalno 
prireditev ob 
materinskem dnevu, 
ki bo 25. 3. 2017 ob 
19. uri v Kulturnem 
domu Trebnje. 
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Akcijo sofinancirajo FIHO, AVP in Summit Avto.

V znamenje solidarnosti  
z vsemi, ki trpijo  
zaradi alkohola.

w w w.breza lkohola .s i

dni 

brez 
alkohola
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Noč v korakih mirnega je sna
vzela, kar življenje da.
Pot zdaj tvoja vodi tja,
kjer tvoj dragi sin je že doma. 

Z A H V A L A

V 82. letu starosti nas je za vedno zapustil naš dragi mož, ata, stari ata, 
tast, brat in stric ALOJZIJ PEKOLJ iz Dobrniča 12.

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijate-
ljem, vaščanom in znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje in 
sveče ter podarjene svete maše. Posebej se zahvaljujemo gospodu 
župniku Milošu Koširju za vse obiske na domu, za lepo izbrane besede 
in opravljen obred. Iskrena hvala gasilcem PGD Dobrnič in govorniku 
Silvu Perparju. Hvala tudi Pogrebni službi Novak, pevcem in vsem, ki 
ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

Obveščamo vas, da se spominske zahvale ne bodo  
objavljale. Zahvale sprejemamo samo v elektronski  

obliki v besedilu in sliki do predpisanega roka.  
Ročno napisane zahvale bodo zavrnjene.

Smo družinsko podjetje Oklešen, ki se s pog-
rebno dejavnostjo ukvarjamo 25 let. Ob letoš-
njem jubileju smo se odločili, da na Trubarjevi 
12, v Trebnjem, odpremo našo podružnico. Na 
željo svojcev pokojnih pa se lahko oglasimo 
tudi na domu. Poskrbeli bomo, da bo zadnje 
slovo potekalo dostojno, kot želijo domači v 
težkih trenutkih. 

Trudimo se biti najboljši in najugodnejši.

Pogrebna dejavnost - več kot
le organizacija slovesa

Ne jokajte ob mojem grobu
privoščite mi večni mir
izčrpal svoje sem moči
zaprl trudne sem oči

V 82. letu starosti nas je za vedno zapustil dragi 
mož, oče in ded JOŽEF STRMOLE, po domače 
Durlov Jože iz Gornjih Prapreč.

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, pri-
jateljem in znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče ter 
sv. maše. Zahvaljujemo se osebju ZD Trebnje za pomoč in podporo ob 
uri njegovega slovesa. Zahvaljujemo se vsem, ki ste ga pospremili na 
njegovo zadnjo pot.
Iskrena hvala g. župniku Florjanu Božnarju, pevcem ter pogrebni služni 
Novak. Zahvaljujemo se tudi gospe Renati Novak za poslovilne besede 
ob odprtem grobu. Iskrena hvala vsem, ki ste ga cenili in imeli radi in 
ga boste ohranili v lepem spominu.

Njegovi domači

Delo, skrb, družina
tvoja je bila vrlina.
Ostali so sledovi
tvojih pridnih rok,
ki jih cenil bo naš rod.
Nam ostala bo praznina
in velika bolečina.

Z A H V A L A
V 74. letu starosti nas je zapustil naš ljubljeni mož, oče, dedi, pradedi, tast, brat, 
stric in svak AVGUŠTIN PIŠKUR iz Žubine, Veliki Gaber.
Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem, ki ste nam pomagali v težkih trenutkih, nam izrekali sožalje, darovali 
cvetje, sveče in darove za maše.
Iskrena hvala osebju ZD Trebnje, še posebej dr. Elizabeti Žlajpah, medicinski 
sestri Zdenki Stušek in patronažni sestri Majdi Gačnik za vso oporo in pomoč 
v času njegovega življenja. Zahvala gospodu župniku za vse molitve in lepo 
opravljen obred, pogrebnemu zavodu Perpar za organizacijo pogreba, pev-
skemu zboru Šentviški Slavčki za poslovilne pesmi in ga. Jožici Štrempfelj za 
ganljive besede slovesa.
Hvala vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

Kako je prazen dom, dvorišče,
naše oko zaman te išče,
ni več tvojega smehljaja,
le trud in delo tvojih pridnih rok ostaja.

Z A H V A L A

Zapustila nas je draga mama, babica in prababica 
ALOJZIJA STRUNA, roj. Perpar po domače Ko-
tarčkova Lojzka iz Pristavice 10 pri Velikem Gabru (1937–2017)

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sovaščanom, prija-
teljem, znancem in vsem, ki ste nam kakorkoli pomagali in stali ob strani 
v teh težkih trenutkih. Hvala za izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče in 
svete maše. 
Zahvaljujemo se gospodu župniku Janezu Jeromnu za lepo opravljen 
obred, gospema Dragici Eržen in Joži Štrempfelj za lepe poslovilne bese-
de, cerkvenemu pevskemu zboru za sočutno zapete žalostinke in pogrebni 
službi Perpar za pogrebne storitve. 
Iskrena hvala vsem, ki ste se poslovili od naše drage mame, jo pospremili 
na njeni zadnji poti ter jo boste ohranili v lepem spominu.

Vsi njeni
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ZAHVALE

Zdaj se spočij, izmučeno srce, 
zdaj se spočijte, zdelane roke.
Zaprte so utrujene oči.
Le moja drobna lučka še brli.
(S. Makarovič)
 
V 74. letu nas je nepričakovano hitro zapustila žena, 
mama, stara mama, sestra, teta MARIJA PINTAR,  
Tratnikova Mari iz Velike Loke.

Z A H V A L A
Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste jo v tako velikem 
številu pospremili na njeni zadnji poti. 
Hvala za cvetje, sveče, darovane svete maše in izrečena sožalja. Prisrčna 
hvala za izbrane besede ob slovesu. 
Zahvaljujemo se župniku Jožetu Erjavcu, pevcem mešanega pevskega zbo-
ra Strune, pogrebni službi Novak in vsem, ki ste nam kakorkoli pomagali v 
težkih trenutkih.
Hvala vsem, ki se je spominjate in postojite ob njenem grobu.

Žalujoči: vsi domači

Pravijo, da je čas, ki da, 
je čas, ki vzame, 
je čas, ki celi rane, 
in je čas, ki nikdar ne mine, 
ko zasanjamo se v spomine. 

Z A H V A L A

V 89. letu starosti nas je za vedno zapustila naša 
draga mama in babica MARIJA ZOREC, po domače Žefranova Minka iz Za-
gorice pri Velikem Gabru 2. 
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, znancem in prijate-
ljem, ki ste se ji poklonili in jo tako lepo pospremili k njenemu večnemu 
počitku na pokopališču v Velikem Gabru. Zahvaljujemo se vsem, ki ste nam 
izrekli iskreno sožalje, darovali sveče in cvetje ter sv. maše. Posebna zah-
vala sosedom Nadi, Tonetu, Branki in Viljemu, ki ste nam pomagali in stali 
ob strani v težkih trenutkih. Zahvaljujemo se tudi KD Gombišče in Društvu 
upokojencev Veliki Gaber za izredno lepa govora ter gospodu župniku Flor-
janu Božnarju, pogrebni službi Perpar in Šentviškim pevcem za lep obred. 
Še enkrat iskrena hvala vsem. 

Žalujoči: vsi njeni

 Ni te več na vrtu
ne v hiši, nič več glas
se tvoj ne sliši.
Če lučko na grobu upihnil bo vihar,
v naših srcih je ne bo nikdar.

Z A H V A L A

Mnogo prezgodaj nas je v 58. letu zapustil naš dragi mož, oče, tast in 
dedek MARJAN ZUPANEC iz Iglenika pri Veliki Loki 8.
Ob boleči izgubi in nenadnemu slovesu se iskreno zahvaljujemo vsem 
sorodnikom, vaščanom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, 
podarjene sveče, cvetje, svete maše in denarno pomoč in vsem, ki ste 
ga pospremili na zadnjo pot.
Posebna zahvala TPV Velika Loka, vulkanizerstvu Boštjan Vovk, kolek-
tivu Gorec, Elektro Ljubljana d.d., gospodu župniku ter pogrebni službi 
Mariji Novak za lep obred.
Zahvala tudi vsem, ki ste nam stali ob strani v težkih trenutkih. Ohranili 
ga bomo v lepem spominu.

Žalujoči: žena Tilka, sin Primož in Gregor z družino

Z A H V A L A

Ob odhodu v večnost MARIJE ZORI BUKOVEC iz Mrzle Luže 

pri Veliki Loki se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste jo spoštovali, 

imeli radi in karkoli dobrega zanjo storili.

Zahvaljujemo se njenim sosedom, prijateljem, sorodnikom in 

duhovnim oskrbnikom, osebju ZD Trebnje in Splošne bolnišnice 

Novo mesto, socialnim delavkam DSU Trebnje, še posebej pa 

prinašalkam kosila in negovalkam, ki so Zori ob vsakem obisku 

poleg strokovne pomoči podarjale tudi svojo srčnost, vedrino 

in veselje do življenja.

Vsi njeni
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JUBILEJI - OKROGLIH 90 LET ...

Francke Bizjak
Čas je prazen prostor, ki ga izpolnijo šele misli, dogodki in 
občutenja. 16. februarja smo ta prostor zapolnili z obiskom v DSO 
Trebnje, kjer je praznovala svoj okrogli jubilej ─ 90 let ─ naša sokra-
janka Francka Bizjak.
Francka je na svet prijokala v kmečki družini v Zabrdju pri Mirni. 
Ker je bilo v družini 8 otrok, je morala Francka kot dveletna deklica 
zapustiti svoj dom. Odšla je k teti v Škovec pri Veliki Loki. Tam so jo 
imeli zelo radi. Bila je brhko dekle, zato se je vanjo kasneje zagledal 
sosed Stane, s katerim sta si ustvarila dom in družino. Vse življenje 
je doma gospodinjila in skrbela za svoje drage.
Leta 2002 je ovdovela in do leta 2013 živela sama. Pri obešanju 
perila je padla. Ker je potrebovala pomoč, je takrat odšla v dom. 
Pravi, da se v družbi sostanovalcev prav dobro počuti. Vesela je 
obiskov svojih treh otrok, 7 vnukov in 6 pravnukov. Ob njenem pra-
zniku smo jo obiskale predstavnice DU in RK Velika Loka. Pričakala 
nas je urejena in nasmejana gospa, ki prav dobro skriva svoja leta. 
Kljub vedremu nasmehu pa so od ganjenosti pritekle tudi solze sre-
če ─ tako njej kot tudi nam. Ob druženju sta hitro in prijetno minili 
2 uri, nato smo se poslovile in gospe Francki še enkrat zaželele obi-
lo trdnega zdravja.

DU in RK Velika Loka

Jožefe Mežan
V četrtek, 23. 2. 2017, je praznovala svoj osebni praznik gospa Jo-
žefa Mežan iz Trebnjega. Ob tej priložnosti sta jo obiskali članici 
Krajevne organizacije Rdečega križa Trebnje Anka Marolt in Mateja 
Zajc ter ji čestitali.
V Gradišču pri Trebnjem se je kot zadnji izmed petih otrok mame 
Zofke in očeta Matija Čelik rodila hči Jožefa. Ko je bila stara tri te-
dne, je oče odšel za delom v Ameriko, po sedmih letih pa se je 
nepričakovano vrnil. Med vojno je spoznala prvega moža Ivana 
Šaleharja iz Blata. Z Ivanom sta se leta 1951 poročila in si ustva-
rila družino v Gradišču. Rodili so se jima štirje otroci: Janez, Miro, 
Marjan in hči Jožica.  Leta 1969 je postala vdova mladoletnih otrok. 
To so bila njena najtežja leta. S pomočjo sosedov in otrok je s te-
žavo  obdelovala veliko kmetijo. Vnovič se je poročila leta 1979 z 
vdovcem Alojzom Mežanom ter odšla živet na njegovo domačijo 
na Kamni Potok. Svojo domačijo je zapustila sinu. Z Alojzom sta se 
zelo razumela,  tudi njegovi otroci so jo lepo sprejeli. Leta 2005 pa 
je vnovič postala vdova. Sedaj živi pri hčeri Jožici in zetu Metodu 
v Trebnjem. Zelo se razveseli vsakega obiska, najbolj pa je vesela, 
ko  jo obiščejo njeni sinovi in vnuki. Ima osem vnukov in štirinajst 
pravnukov. Njeni otroci radi povedo, da je zelo dobra mama.
Gospa Mežan, še enkrat vam iz srca čestitamo in vam želimo še 
veliko zdravja in zadovoljstva v krogu vaših najdražjih! 

Vlasta Rajkovič
Predsednica KORK Trebnje

Jožefe Mrvar
 
5. 1. 2017 je Jožefa (Pepca) Mrvar iz Dolenjega Podboršta pri Treb-
njem praznovala 90. rojstni dan. Jožefa se je rodila leta 1927 na 
Dolenjih Ponikvah. Leta 1952 sta si z možem kupila staro hišo, jo 
prenovila in se na Podboršt tudi preselila, kjer živi še danes.
V zakonu se jima je rodila edina hči Jožica. Leta 2015 je Jožefa osta-
la sama, saj je njen mož umrl v 91. letu starosti.
V pripovedi rada seže daleč nazaj v otroštvo in mlada leta ter da-
našnji mladini razlaga tegobe tistega časa. Zelo rada obdeluje ze-
lenjavni in cvetlični vrt ter sama skrbi za hišo in njeno okolico. Pri 
svojih letih je še vedno zelo aktivna, saj sama opravlja gospodinjska 
opravila ter sama skrbi zase.
Ob praznovanju so jo obiskali in se z njo poveselili številni soro-
dniki, prijatelji ter vaščani, ki so ji zapeli in zaigrali nekaj domačih 
pesmi.
 
Domači, prijatelji ter vaščani ji želijo še veliko zdravih in pozitivno 
naravnanih let ter ji sporočajo, da jo imajo radi.
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RAZVEDRILO

Tokratni sponzor križanke je Podjetje DOMA-KO d.o.o. Mirna, Glavna cesta 14. Za vas so prip-
ravili nagrade, in sicer: 1.nagrada: vzglavnik Optimo in obesek za ključe, 2.nagrada: vzglavnik 
Lovilec sanj, 3.nagrada: majica Posteljni sistemi Optimo.
Podjetje DOMA-KO d.o.o. Mirna že 25 let na slovenskem trgu trži spalne sisteme avstrijskega 
podjetja Optimo. DOMA-KO je izkušeno in vitalno podjetje, ki ima sedež na Mirni, na Glavni 
cesti 14, kjer se nahaja tudi spalni studio z največjo izbiro posteljnih sistemov Optimo v Slo-
veniji. (V tej stavbi domuje še Krajevna knjižnica Mirna.) Optimo spada med vodilne evropske 
proizvajalce spalnih sistemov. Začetek njihove proizvodnje sega v leto 1954. Poleg ležišč in pos-
teljnih vložkov izdelujejo še vzglavnike in dvižne mehanizme za nego. Pri razvoju vključujejo 
najnovejša spoznanja iz ergonomije in raziskav spanja. Podjetje stavi na znanstveni know-how 
najboljših kompetenčnih centrov, kot sta Ergonomski inštitut München in Spalnomedicinski 
raziskovalni center Regensburg. Optimovi spalni sistemi so izdelani tehnično dovršeno in okolju 
prijazno. Njihov trajnostni postopek proizvodnje zagotavlja obzirno uporabo resursov visoko-
kakovostnih surovin. DOMA-KO poleg spalnih sistemov Optimo trži še tri ugledne evropske bla-
govne znamke izdelkov za spanje: spalne sisteme Austroflex, vodne postelje BluTimes in odeje 
Goldeck. Tudi izdelke teh treh blagovnih znamk DOMA-KO razstavlja v spalnem studiu na Mirni.
Geslo križanke in svoj naslov pošljite na Glasilo občanov, Goliev trg 4, 8210 Trebnje ali na elek-
tronski naslov: glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com najkasneje do ponedeljka, 3. 4. 2017. Ge-
sel, prejetih po tem datumu, ne bomo mogli upoštevati.

Pravilno geslo križanke iz februarske 
številke Glasila je: DOBROTE DOLENJ-
SKE.

Prejeli smi 65 pravilnih rešitev in dve 
nepravilni. Na seji 6. 3.2017 smo izžre-
bali 3 nagrajence:
1. nagrajena: Milena Saje, Velika Loka 
71, 8212 Velika Loka,
2. nagrajena: Nika Todorov, Dečja vas 
24, 8210 Trebnje in 
3. nagrajena: Joži Rostohar, Šmaver 
88A, 8211 Dobrnič.

Za dvig nagrad se oglasite v Trgovini 
Dobrote Dolenjske v Trebnjem.



Datum Ura Prireditev Lokacija
15. 3. 2017 15.00─19.00 Brezplačno energetska svetovalna pisarna ENSVET Prostori Občine Trebnje
16. 3. 2017 18.00 Glasbeni recital – učenci Glasbene šole Trebnje Galerija likovnih samorastnikov Trebnje
18. 3. 2017 8.00─12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje
18. 3. 2017 8.30─12.00 Eko tržnica Mercator center Trebnje
18.–19. 3. 2017 10.00–17.00 ZAČETNI LIKOVNI TEČAJ 1 – Tečaj risanja z Ano Cajnko Galerija likovnih samorastnikov Trebnje

18. 3. 2017 10.00─16.15 Območna plesna delavnica:  
Plesalnica vrtalnica s Tino Valentan, 2. del CIK Trebnje

18. 3. 2017 19.00 Letni koncert Že PZ KUD dr. Petra Držaja Veliki Gaber Večnamenska dvorana KS Veliki Gaber
19. 3 2017 16.00 Čatež 'ma talent Kulturni dom Čatež
20. 3. 2017 17.00 Ure pravljic – Trebnje Knjižnica Pavla Golie Trebnje
22. 3. 2017 15.00 Ure pravljic – Veliki Gaber Knjižnica Veliki Gaber
22. 3. 2017 15.00─19.00 Brezplačno energetska svetovalna pisarna ENSVET Prostori Občine Trebnje
22. 3. 2017 19.00 Predstavitev knjige: Svet ni meja (Tomaž Humar) Knjižnica Veliki Gaber
24. 3. 2017 16.00 in 16.30 Beremo s tačkami OŠ Trebnje
24. 3. 2017 19.00 RK Trimo Trebnje: RK Istrabenz plini Izola Športna dvorana OŠ Trebnje
25. 3. 2017 8.00─12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje
25. 3. 2017 8.30─12.00 Eko tržnica Mercator center Trebnje

25. – 26. 3 2017 10.00─17.00 ZAČETNI LIKOVNI TEČAJ 2 –  
Tečaj slikanja: barva in ustvarjalnost z Ano Cajnko Galerija likovnih samorastnikov Trebnje

25. 3. 2017 19.00 Koncert ob 15-letnici delovanja MoPZ vinogradnikov Čatež Kulturni dom Čatež
25. 3. 2017 19.00 Materinski dan Kulturni dom Trebnje
27. 3. 2017 19.00 Gojenje jagodičevja Knjižnica Pavla Golie Trebnje
29. 3. 207 15.00─19.00 Brezplačno energetska svetovalna pisarna ENSVET Prostori Občine Trebnje

31. 3. 2017 17.00 Pomladna ladja – Območna revija otroških in mladinskih 
pevskih zborov Športna dvorana Dobrnič

31. 3. 2017 18.00 Predstavitev naravnih preparatov za vinogradnike,  
kmetovalce in vrtičkarje Kulturni dom Dobrnič

31. 3. 2017 20.00 RK Trimo Trebnje: RD Dobova Športna dvorana OŠ Trebnje
1. 4. 2017 7.00 7. Dobrodelno 12-urno kolesarjenje po občini Trebnje Območje Občine Trebnje
1. 4. 2017 8.00─12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje
1. 4. 2017 8.30─12.00 Eko tržnica Mercator center Trebnje

1. 4. 2017 10.00 Sobotno galerijsko dopoldne:  
Moj papir je lahko origami z Nino Kolar Galerija likovnih samorastnikov Trebnje

3. 4. 207 17.00 Ure pravljic ─ Trebnje Knjižnica Pavla Golie Trebnje
5. 4. 2017 15.00 Ure pravljic – Veliki Gaber Knjižnica Veliki Gaber
5. 4. 2017 15.00─19.00 Brezplačno energetska svetovalna pisarna ENSVET Prostori Občine Trebnje
8. 4. 2017 8.00─12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje
8. 4. 2017 8.30─12.00 Eko tržnica Mercator center Trebnje

8. 4. 2017 10.00 Sobotni STIKino: Sinhronizirani animirani družinski film 
Ježek in vran na Sirovi dirki Dvorana Stik (bivši DM)

8. 4. 2017 20.00 RK Trimo Trebnje: RK Slovenj Gradec Športna dvorana OŠ Trebnje
12. 4. 2017 15.00─19.00 Brezplačno energetska svetovalna pisarna ENSVET Prostori Občine Trebnje

13. 4. 2017 18.00 Glasbeni recital – trobentač Matej Kravcar in  
sopranistka Iris Bečaj Galerija likovnih samorastnikov Trebnje

Napovednik dogodkov v občini Trebnje 
v marcu in aprilu 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).


