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Uredništvo Glasila občanov občine Trebnje, Goliev 
trg 4, 8210 Trebnje
Ustanovitelj in izdajatelj: Občina Trebnje, Goliev 
trg 5, 8210 Trebnje

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

Uredništvo si pridržuje pravico do objave, neobjave, 
delne objave ali krajšanja nenaročenih prispevkov v 
skladu s prostorskimi možnostmi in uredniško poli-
tiko. Prosimo, da posamezni prispevki ne obsegajo 
več kot 1000 znakov s presledki in fotografijo v for-
matu JPG ali podobno. Fotografij neprimerne kako-
vosti za tisk ne bomo objavili, prav tako ne bomo 
objavili fotografij, pripetih v programu Word zaradi 
slabe resolucije.
Prispevki političnih strank in neodvisnih list ne sme-
jo presegati 750 znakov s presledki. Prispevkov, ki ne 
bodo podpisani s polnimi imeni avtorjev, ne bomo 
objavili. Prosimo, da ob prispevku vedno navedete 
tudi avtorja fotografije. Uredništvo si pridržuje pra-
vico, da neprimerne in žaljive vsebine ne objavi.
V Glasilu občanov se brezplačno objavi osmrtnica 
ali zahvala ob smrti pokojnih občank ali občanov 
občine Trebnje v obsegu 800 znakov s presledki. 
Spominskih objav ob obletnicah smrti se ne obja-
vlja. Poslanih slik za objavo ne vračamo.

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

Prispevke lahko pošljete po elektronski pošti na 
naslov: glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com ali jih 
v elektronski obliki (CD, DVD, USB) oddate v poštni 
nabiralnik uredništva na naslovu: Glasilo občanov, 
Goliev trg 4, 8210 Trebnje (prvi vhod desno za ob-
činsko stavbo).
Rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko je 
9. 2. 2016,  predviden izid pa 18. 2. 2016. Prispev-
ki, ki jih bomo v uredništvo prejeli po tem datumu, 
bodo uvrščeni v naslednjo številko, če bodo še ak-
tualni.

OBČINSKE NOVICE

Občina Trebnje na visokem 24. 
mestu med slovenskimi občinami 
Revija Moje Finance, ki izhaja pod okriljem časnika Finance, je v decembrski številki 
objavila rezultate obširne študije kakovosti življenja v slovenskih občinah in Trebnje 
se je uvrstilo na visoko 24. mesto med 211 občinami. Če pogledamo še uvrstitve 
sosednjih občin, je občina Mirna na 48. mestu, občina Šentrupert na 77. mestu in 
občina Mokronog-Trebelno na 89. mestu.
V reviji Moje finance lahko najdete še nekatere druge za vas zanimive podatke tako 
s področja financ, nepremičnin, kakor tudi čisto konkretno, kaj je potrebno v prvih 
mesecih novega leta storiti na davčnem področju.
V pisarni župana je na razpolago brezplačno približno 50–70 izvodov decembrske re-
vije Moje Finance. Vabimo vas, da se oglasite in preberete omenjeno revijo. 
Občina Trebnje se bo v letu 2016 posvetila odpiranju industrijske cone in spodbujanju 
gospodarstva, kar pomeni tudi več delovnih mest. Hkrati si prizadeva tudi za tesnejše 
povezovanje z občinama Ivančna Gorica in Grosuplje. S tema občinama naj bi tvorili 
jedro zgornje Dolenjske.
V letu 2016 bo izjemna priložnost za nadaljnjo hitro rast in uspešnost občin, ki imajo 
zdrave finance in močan gospodarski potencial.
Vsi, ki imate podjetniške ambicije ali o tem razmišljate, ste vabljeni na Občino k stro-
kovnim delavcem ter tudi k županu, da skupaj pregledamo možnosti različnih dejav-
nosti na področju občine Trebnje.

Alojzij Kastelic
Župan Občine Trebnje Evropska komisarka Violeta Bulc in župan 

Občine Trebnje Alojzij Kastelic

Slovenski župani na delovnem sestan-
ku z evropsko komisarko Violeto Bulc
Združenje občin Slovenije je v lanskem letu v sodelovanju z Evropsko komisijo v začetku 
novembra 2015 organiziralo dvodnevno izobraževanje v Bruslju z vpogledom v delovanje 
Evropske komisije ter s predstavitvami evropskih politik. Z vabilom na izobraževalni obisk 
želi Evropska komisija izboljšati sodelovanje s slovenskimi občinami.
V Bruselj se je tako napotilo okoli 25 predstavnikov slovenskih občin, med njimi tudi župan 
občine Trebnje, gospod Alojzij Kastelic. Med dvodnevnim izobraževanjem je bila posebna 
pozornost namenjena črpanju kohezijskih sredstev v obdobju 2014–2020, možnosti za ra-
zvoj regij v okviru programov EU ter novemu investicijskemu svežnju EU. 
Zadnji dan so se udeleženci srečali tudi z evropsko komisarko Violeto Bulc. Violeta, sicer 
Trebanjka, je županom slovenskih občin odkrito predstavila situacijo v Bruslju in možnosti 
črpanja sredstev iz posameznih skladov za posamezna področja. Poudarila je, da imamo 

največje možnosti črpanja sredstev za ra-
zvoj podeželja in v okviru  Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Jasno 
pa je povedala tudi, da v kolikor se na ome-
njenem ministrstvu ne bodo v doglednem 
času ustrezno organizirali, bodo tudi  tukaj 
možnosti za črpanje slabše. 
Dvodnevno delovno srečanje v Bruslju je 
bilo po mnenju udeležencev zelo dobro 
organizirano, za kar gre zahvala tudi Zdru-
ženju občin Slovenije in Predstavništvu 
Evropske komisije v Sloveniji. Po obisku se 
vsem odpirajo novi pogledi na možnosti za 
razvoj tako Slovenije kot tudi Evrope.  

Občinska uprava Občine Trebnje
Oddelek za splošne zadeve
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Poročilo o opravljenih postopkih na področju  
premoženjsko pravnih zadev v letu 2015
Na premoženjsko pravnem področju je 
bilo v letu 2015 sklenjenih 200 različnih 
pogodb.
Od teh 73 služnostnih pogodb za ureditev 
vaškega cevovoda Jezero, Lukovek, vodovo-
da Dolenja Dobrava, vodovoda Hudeje, ka-
nalizacije Blato in sekundarne kanalizacije 
Breza in Kamni Potok.
Sklenjenih je bilo 62 uskladitvenih pogodb, 
s katerimi je Občina v last pridobila  cca 
13.000  m2 površin, ki so del kategoriziranih 
ali nekategoriziranih poti.
Sklenjenih je bilo 10 menjalnih pogodb, s 
katerimi se je tudi uredilo grajeno javno 
dobro površin, ki so del cest, stranke pa so 
v zameno dobile zemljišča, ki niso več del 
javnih poti.
Sklenjenih je bilo 16 prodajnih pogodb. 
Prodana so bila 3 stanovanja. Stanovanje 
na Cankarjevi ulici 33 za 50.000,00 EUR, 
stanovanje na Gubčevi 18 za 26.000,00 
EUR in stanovanje na Gubčevi cesti 25, 
posamezni del 204 za 36.300,00 EUR. Vsa 
stanovanja so bila prodana dosedanjim  
najemnikom. Prodani sta bili tudi 2 garaži  
na naslovu Rimska cesta 5, ena za 7.800,00 
EUR, druga pa za  6.700,00 EUR.

 
Še vedno poteka tudi postopek prodaje 
prostega stanovanja na naslovu Gubčeva 
cesta 25, posamezni del št. 201. Več 
informacij je na voljo na spletni strani 
Občine Trebnje: www.trebnje.si.
Prodanih je bilo tudi nekaj kmetijskih zem-
ljišč. Občina je bila uspešna pri prodaji več-
jega števila kmetijskih zemljišč v k.o. Knežja 
vas in k.o. Škovec, ki jih je pridobila v last 
na podlagi sodne poravnave, ki je bila skle-
njena v postopku zaradi terjatve s področja 
doplačevanja domske oskrbe.  Kmetijska 
zemljišča so bila prodana za 44.000,00 
EUR, kar je več od višine terjatve.
Prodanih je bilo tudi nekaj zemljišč – kot 
opuščena  javna dobra.
Občina Trebnje je v letu 2015 pridobila tudi 
precej strateških nepremičnin. Za namene 
dograditve gasilnega doma Velika Loka je 
bila pridobljena parcela 1074/10 k.o. Veli-
ka Loka.
Za ureditev prizidka k Osnovni šoli Veliki 
Gaber je bila pridobljena parcela 575/48 
k.o. Veliki Gaber.
Pridobljeno je bilo tudi zemljišče ob stav-
bi KS Veliki Gaber: parcela 71/2 k.o. Veliki 
Gaber.

 
Na območju stare deponije so bila pri-
dobljena zemljišča: parcele 1005/11, 
1036/19, 1036/1, vse k.o. Medvedje selo.
Za izgradnjo vrtca Šentlovrenc sta bili pri-
dobljeni parceli 552/5 in 526, obe  k.o. Mali 
Videm.
V mestnem jedru so bila pridobljena na-
slednja zemljišča: 212/2, 214, 206/2, 16/2, 
84/2, 92, vse k.o. Trebnje.
Na Občini Trebnje že od leta 2012 samos-
tojno vlagamo elektronske zemljiškoknjižne 
predloge. V letu 2015 je bilo vloženih 215 
različnih  predlogov. Ti se nanašajo zlasti na 
pridobitev lastninske pravice, na postop-
ke vpisa stvarnih služnosti,  postopke za 
ureditev statusa grajenega javnega dobra 
in postopke vpisa prepovedi odtujitve in 
obremenitve zaradi zavarovanja terjatev 
s področja doplačevanja institucionalne-
ga varstva. V letu 2015 je država občinam 
s spremembo zakonodaje omogočila tudi 
samostojno pripenjanje listin, ki so podlaga 
za  vpis v zemljiško knjigo. 
V letu 2015 je bilo  kljub kratkemu roku 
izvedbe odmerjenih 40 km kategoriziranih 
občinskih cest.

Občinska uprava Občine Trebnje

Poročilo z 10. in 11. redne seje Občinskega  
sveta Občine Trebnje
Na 10. redni seji Občinskega sveta Občine 
Trebnje, ki je potekala 18. novembra 2015, 
je bilo predvidenih 15 točk, na 11. redni 
seji, ki je potekala 23. 12. 2015, pa 14 točk 
dnevnega reda. 

Kot smo poročali v poročilu z 9. redne 
seje, je mandat zaradi zaposlitve v Občin-
ski upravi Občine Trebnje prenehal članici 
Občinskega sveta, ge. Vidi Šušterčič, kot 
nadomestni član pa je bil na 10. redni seji 
potrjen g. Branko Veselič. Sledila so štiri 
imenovanja nadomestnih članov, in sicer 
je bila v Komisijo za statutarna vprašanja in 
lokalno samoupravo imenovana ga. Nataša 
Verbič, v Odbor za okolje, prostor in infra-
strukturo g. Damjan Smolič, v Svet javnega 
zavoda Doma starejših občanov Trebnje g. 
France Smolič, v Svet javnega zavoda Zdra-
vstvenega doma Trebnje pa ga. Majda Ga-
zvoda. 

V nadaljevanju so člani Občinskega sveta 
Občine Trebnje potrdili Predlog Odloka o  

 
spremembah Odloka o gospodarskih javnih 
službah v Občini Trebnje v 2. obravnavi in  
ravno tako tudi Predlog Odloka o programu 
opremljanja in merilih za odmero komunal-
nega prispevka za območje »Industrijska 
cona« Trebnje v 2. obravnavi. 
11. redna seja nam je med drugim prinesla 
sprejetje Odloka o programu opremljanja 
stavbnih zemljišč za območje OPPN za novo 
stanovanjsko sosesko DTR-016 SS v Dolu pri 
Trebnjem, ukinitev z odlokom v letu 2007 
ustanovljenega, vendar nikoli delujočega 
Javnega zavoda Romski zaposlitveni cen-
ter, sprejetje Pravilnika o spremembah in 
dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v 
vrtec in Sklep o določitvi cen programov 
v javnih vrtcih Občine Trebnje. Usklajen 
je bil tudi Načrt ravnanja z nepremičnim 
premoženjem Občine Trebnje za leto 2015, 
sprejet Sklep o vrednosti točke za izračun 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljiš-
ča v občini Trebnje za leto 2016, ki znaša 
0,00219€/m2, ter podano soglasje Društvu 
taborniki »Rod sivih jelš« k brezplačnemu  

 
najemu garaže na Gubčevi cesti 16a za pot-
rebe skladiščenja opreme. 
Občinski svetniki so se v nadaljevanju sez-
nanili še s Poročilom o delu Nadzornega 
odbora Občine Trebnje v letu 2015 in s Po-
ročilom o delu Sveta za preventivo in vzgo-
jo v cestnem prometu za leto 2015.

Na 10. in 11. redni seji so bile potrjene vse 
podtočke premoženjsko-pravnih zadev, na 
koncu obeh sej pa so obakrat sledile še 
stalne točke Odgovori na svetniška vpraša-
nja, Seznanitev z zapisniki sej delovnih te-
les Občinskega sveta in svetov zavodov ter 
Vprašanja in pobude članov sveta.

Za informacije glede sklica preteklih sej, 
gradiva na le-teh ter sklica in gradiva nas-
lednje seje Občinskega sveta Občine Treb-
nje obiščite spletno stran Občine Trebnje 
www.trebnje.si.

Občinska uprava Občine Trebnje
Oddelek za splošne zadeve
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Poročilo o izvedenih projektih z delovnega področja  
Oddelka za družbene in gospodarske dejavnosti
Na področju družbenih dejavnosti je bilo 
preteklo leto namenjeno predvsem prido-
bivanju planskih dokumentov. Za izgradnjo 
vrtca in obnovo šole v Velikem Gabru je bila 
na občinskem svetu sprejeta vsa investicij-
ska dokumentacija, v letu, ki prihaja, pa bo 
potrebno pridobiti še gradbeno dokumen-
tacijo in izvesti nakup za morebitna potreb-
na zemljišča.
Za gradnjo mrliške vežice v Selih pri Šum-
berku je bil potrjen investicijski dokument 
in pridobljeno gradbeno dovoljenje. Obči-
na je sedaj v fazi izbire izvajalca del. Dela 
bodo predvidoma izvedena v letu 2016.
V pripravi je idejna zasnova s tehničnim po-
ročilom za projekt Zagotavljanje prostorov 
za knjižnico, v letu 2016 pa se bo nadaljeva-
lo s pripravo potrebne dokumentacije, da 
se bo občina lahko prijavila na morebitni 
razpis za energetsko sanacijo javnih stavb.
 V letu 2015 se je nadaljevalo urejanje špor-
tnega igrišča pri CIK-u Trebnje, kjer smo 
skupaj s KS Trebnje uredili sodobno atlet-
sko stezo.
Pri investicijskem vzdrževanju šol smo za-
gotovili sredstva za obnovo dotrajane ku-
hinjske opreme tako v Trebnjem kot v Ve-
likem Gabru in za nabavo druge opreme za 
potrebe knjižnic in telovadnice. Zagotovlje-
na so bila tudi sredstva za sofinanciranje 
klimatske naprave za telovadnico v PŠ Dol. 
Nemška vas. 
Uspešni smo bili tudi na razpisu ministrstva 
za zdravje, kjer smo preko razpisa za urgen-
tno ambulanto Zdravstvenega doma Treb-
nje nabavili prenosni ultrazvok. 

 
Za urejanje in izboljšanje bivalnih razmer 
Romov je potekal projekt pridelave krom-
pirja in s tem uvajanje Romov za samoos-
krbo. Uredili pa smo tudi bližnjo okolico 
prostorov za Dnevno varstvo Romov.  
Uspešno je bil izvedena I. faza projekta 
Optimalizacija šolskih prevozov, kateri je 
bil izdelan posnetek stanja in predlogi za 
zmanjšanje števila šolskih avtobusov. Pro-
jekt optimalizacije bomo nadaljevali tudi v 
letu 2016. Pri tem seveda računamo tudi 
na pomoč šole in razumevanje staršev.
Na stanovanjskem področju smo podpisali 
pogodbo z novim upravljalcem, ki je uspeš-
no pričel z delom in v preteklem letu že iz-
vedel ogled vseh stanovanj in pripravil po-
pis najnujnejših vzdrževalnih del. Izvedli pa 
smo tudi prodajo štirih službenih stanovanj 
in dveh garaž. 
Veliko aktivnosti smo izvedli tudi na po-
dročju zagotavljanja prostorov za vrtec. V 
Šentlovrencu smo odprli nov oddelek vrtca 
za I. starostno obdobje, v Trebnjem pa smo 
odprli en oddelek in razvojni oddelek. Za 
zagotavljanje dodatnih prostorov za še en 
oddelek vrtca v Dobrniču smo pričeli z na-
črtovanjem in v pripravi je idejna zasnova 
za prizidek k obstoječemu vrtcu. 
V letu 2015 je občina na podlagi javnih raz-
pisov sofinancirala delovanje društev, ki 
delujejo na področju:
- socialnega varstva: Za izvedbo programov 
je bilo zagotovljenih 52.600 €, ki so bila do-
deljena 35 izvajalcem;
- športa: Prijavilo se je 24 izvajalcev progra-
mov, za katere je bilo zagotovljenih 79.500 €; 

 
- ljubiteljske kulture: 30 društvom je bilo 
razdeljenih 55.300 €, za kulturne programe 
in projekte;
- mladinskih organizacij: Za izvajanje pro-
gramov je bilo namenjenih 10.000 €, dode-
ljena pa so bila štirim mladinskim organi-
zacijam,
- kmetijstva: 10 društvom je bilo dodeljenih 
20.500 €, 32 nosilcem kmetijske dejavnosti 
33.460 €, podeljene so bile tudi 4 štipendi-
je bodočim nosilcem kmetijske dejavnosti 
v višini 120 € mesečno, 1 društvu pa je bilo 
dodeljenih 6.000 € za organizacijo in izved-
bo kmečke tržnice ter 2.000 € za ureditev 
stojnic;
- turizma: za sofinanciranje delovanja turi-
stičnih društev je bilo 8 društvom dodelje-
nih 11.500 € in za sofinanciranje vzdrževa-
nja turističnih poti 6 društvom 2.500 €.
V letu 2015 smo objavili razpis za podelje-
vanje štipendij in prejeli 65 vlog dijakov in 
študentov, podeljenih je bilo 16 štipendij. 
Višina štipendij za dijaka znaša 130 € me-
sečno, 165 € pa za študenta.
V letu 2015 smo prejeli 146 vlog za dode-
litev enkratne denarne pomoči, ki je bila 
odobrena 142 vlagateljem. Občina je za 
denarno pomoč namenila 33.600 €. V skla-
du z odlokom Občina preveri morebitne 
obveznosti do Komunale d.o.o., osnovnih 
šol, vrtca in upravičencem pokrije dolgove 
ustanovam, katere ustanovitelj je občina. 
Opažamo, da število vlog in upravičencev 
narašča. 
Na podlagi Odloka o denarnem prispevku za 
novorojence v občini Trebnje že od leta 2005 

OBČINSKE NOVICE
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ob rojstvu otroka starši prejmejo denarna 
sredstva, in sicer za prvorojenega 156 €, 
za drugorojenega 208 € in za tretjeroje-
nega in vsakega naslednjega 312 €. V letu 
2015 je občina prejela 132 vlog in za na-
grade ob rojstvu otrok namenila 30.680 €. 
V skladu s politiko aktivnega zaposlovanja 
in povečevanje zaposljivosti Občina Trebnje 
na področju javnih del sofinancira progra-
me javnih zavodov in društev, ki so izvajalci 
javnih del. V proračunu je bilo zagotovlje-
nih 79.000 €, zato je občina sofinancirala 
programe enajstim izvajalcem, in sicer:
v Centru za socialno delo Trebnje so bile za-
poslene štiri osebe za izvajanje programov 
pomoči Romom pri socializaciji in laične 
pomoči družinam; 
v Domu starejših občanov Trebnje so tri za-
poslene osebe izvajale program družabni-
štva, program za socialno vključevanje po-
sebej ranljivih skupin in pomoč na domu;
v Centru za izobraževanje in kulturo Treb-
nje sta dve osebi izvajali program pomoč 
Romom pri socializaciji in ena oseba pomoč 
v muzejih in galerijah;
v Knjižnici Pavla Golie Trebnje sta bili zapos-
leni dve osebi za izvajanje programa pomoč 
v knjižnici;

v Osnovni šoli Trebnje sta dve osebi izva-
jali program pomoč Romom pri socializa-
ciji, ena oseba nudi učno pomoč učencem 
in ena oseba izvaja dejavnost na področju 
športa, in sicer skrbi za urejenost športnih 
objektov;
na Javnem skladu RS za kulturne dejavnosti 
je dva meseca ena oseba izvajala program 
pomoč pri organiziranju kulturnih dejavno-
sti in prireditev;
na Zavodu za trajnostni razvoj Temeniške 
in Mirnske doline je ena oseba izvajala pro-
gram razvoj podeželja;
na Zvezi za razvoj romske manjšine – Pre-
porod je ena oseba izvajala program po-
moč Romom pri socializaciji;
v Ozari Slovenija je ena oseba izvajala pro-
gram socialnega vključevanja posebej ran-
ljivih skupin; 
v Turističnem društvu Čatež, kjer je zapo-
slena ena oseba za program razvoj pode-
želje;
na Občini Trebnje, kjer je ena oseba izvajala 
program na področju mladinske dejavnosti.

V letu 2015 je bilo v javna dela vključenih 
22 brezposelnih oseb, kar je pomemben 
prispevek k zmanjševanju števila brezpo-

Cestno in komunalno področje v letu 2015
Na cestnem področju sta bili v preteklem 
letu izvedeni rekonstrukciji lokalne cest 
Vrhtrebnje – Repče v dolžini cca 763 m in 
Železno – Volčja jama v dolžini cca 490 m 
do priključka na lokalno cesto Zagorica – 
Žužemberk. 

Izvedene so bile tudi preplastitve, v sklopu 
katerih je bilo urejeno štirikrako križišče v 
Šentlovrencu, lokalna cesta Dolenje Poni-
kve – Dečja vas v dolžini cca 250 m in parki-
rišče s 25 parkirnimi mesti pri podružnični 
osnovni šoli v Dolenji Nemški vasi.

V Dobrniču je bila izvedena I. faza projekta 
Izgradnje pločnika ob regionalni cesti Žu-
žemberk – Pluska v dolžini približno 305 m.
Urejena je tudi pešpot z javno razsvetljavo, 
ki povezuje vrtec Trebnje in dom starejših 
občanov z glavno cesto skozi Trebnje.

Na komunalnem področju je bilo zgrajenih 
in urejenih kar nekaj vodovodov. S strani 
Evropskega sklada za regionalni razvoj je bil 
sofinanciran projekt Zamenjave cevovoda 
na vodovodu Trebnje – dolina Temenice, ki 
se je v preteklem letu zaključil. Na podla-
gi tega projekta je bilo vgrajenih približno 
6.126 m novih cevi.

Zaključen je bil tudi medobčinski projekt 
izgradnje javnega vodovodnega sistema 
Zabrdje − Praprotnica, ki bo z 9.132 metri  
vodovodnih cevi, črpališčem z vrtino Za-
brdje, črpališčem z vrtino in vodno akumu-
lacijo Praprotnica in 200 m³ vodohranom 
Koren zagotavljal, da bodo imeli prebivalci 
na mejnem območju občin Mirna in Treb-
nje odslej dostop do kakovostne pitne vode 
iz javnega vodovodnega sistema.
 
Izvajala se je II. faza na vodovodnem omrež-
ju Belšinja vas, od konca naselja Belšinja 
vas do vodohrana v skupni dolžini približ-
no 320 metrov. Poleg trase vodovodnega 
omrežja je bilo na lokaciji starega vodohra-
na umeščeno črpališče.
 
Na področju urejanja vaških vodovodnih 
sistemov sta bili izvedeni prevezavi vaškega 
sistema Jezero in Lukovek na javni vodovo-
dni sistem ter zaradi dotrajanosti cevovoda 
zgrajen nov sistem Dolenja Dobrava. Sedaj 
se v občini Trebnje iz vaškega sistema oskr-
buje samo še naselje Dol pri Trebnjem.
Dokončana pa so bila dela za izvedbo razi-
skovalne vrtine Krtina z dostopno cesto ter 
izvedena raziskovalna vrtina z vzorčenjem 
ter črpalnim preizkusom, ki pa je pokazal,  
da vrtina ne dosega zadostne vodonosnosti.

 
Na področju kanalizacijskih sistemov se 
je v Dolenji Nemški vasi dokončala II. faza 
fekalne kanalizacije. Dela so bila izvedena 
do regionalne ceste, v letošnjem letu pa 
se bodo nadaljevala ob regionalni cesti in 
vključevala tudi izgradnjo pločnika.
 
Uredila se je tudi struga potoka Peklenšček, 
ki izvira v naselju Pekel in se kot levi pritok 
izliva v Temnico. V sam potok se izliva tudi 
veliko zalednih in izvirnih vod z območja 
Paradiža, Cviblje in Studenca ter meteorne 
vode. V izogib izlivu struge in posledično za-
litje kanalizacije ter travnikov ob večjih pa-
davinah je Občina Trebnje izvedla ponovno 
vzpostavitev pretočnega profila z odstranit-
vijo nanosa in formiranjem struge.

Na področju ravnanja z odpadki se na 1. 
etapi I. faze odlagališča nenevarnih odpad-
kov Globoko izvajajo zapiralna dela, konča-
la pa se je izgradnja 2. etape I. faze odlagal-
nega polja ter azbestno polje, ki zagotavlja 
ustrezen volumen za nadaljnjo odlaganje 
odpadkov do predvidoma leta 2021. 

Občinska uprava Občine Trebnje
Oddelek za okolje,  

prostor in infrastrukturo

OBČINSKE NOVICE
selnih občanov občine Trebnje in aktivi-
ranju občanov in socialni vključenosti ter 
razvoju delovnih sposobnosti težje zaposlji-
vih občanov občine Trebnje.
Tudi v letu 2016 bo Občina podprla večje 
število izvajanja programov javnih del sofi-
nanciranje pa bo potekalo v skladu v skladu 
z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi.

V letu 2015 je Občina Trebnje z namenom 
zmanjševanja problematike brezdomnih in 
bolnih mačk občanom sofinancirala stroške 
sterilizacij in kastracij za 120 živali v skupni 
višini 3.000 €. Akcija je bila izvedena s so-
delovanjem Društva Animals angels in Ve-
terinarske postaje Trebnje.

Glede na to, da je občinski proračun za leto 
2016 že sprejet, potrjeni so tudi letni pro-
grami za socialno varstvo, šport, mladino in 
kulturo, je občinska uprava že pričela s pri-
pravo razpisnih dokumentacij, javni razpisi 
pa bodo predvidoma objavljeni v Uradnem 
listu RS že konec meseca januarja 2016. 

Občinska uprava Občine Trebnje
Oddelek za družbene in gospodarske 

dejavnosti
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Trebanjski park bo dobil  
novo podobo
Inovativna praznična okrasitev trebanjskega Mestnega parka in 
brezplačno prireditveno dogajanje, poimenovano Prednovoletna 
pravljica v parku v Trebnjem, ki je bilo rezultat sodelovanja KS Treb-
nje, Občine Trebnje in JSKD Trebnje, je poskrbelo za pravo decem-
brsko vzdušje in v park privabilo številne občane, sneg v začetku 
januarja pa ga je še posebej čarobno obarval. 

KS Trebnje ima s parkom načrte tudi v letu 2016, saj se bodo lotili 
njegove celovite botanične prenove. Predsednik KS Trebnje, Dejan 
Smuk, nam je pojasnil, da je park, ki se nahaja v centralnem delu 
Trebnjega, na nek način ogledalo našega mesta, zato mu moramo 
posvetiti bistveno več pozornosti, kot se mu jo je posvečalo v pre-
teklem obdobju. Po informacijah, ki jih ima, se celovita botanična 
ureditev parka ni zgodila vse od njegovega začetka.

V KS Trebnje so k projektu ureditve pristopili strokovno in odgovor-
no in k sodelovanju povabili najbolj referenčno družbo v Sloveniji 
na tem področju – Arboretum Volčji Potok. »Že jeseni si je park ne-
kajkrat z menoj ogledala Andreja Kalan, univ. dipl. inž. kraj. arh. iz 
Arboretuma, nato pa je strokovni pregled drevnin opravil še Vasja 
Dornik u.d.i.gozd., strokovni sodelavec Arboretuma, ki je tudi prip-
ravil Strokovno mnenje o drevnini v Mestnem parku Trebnje sku-
paj z načrtom, ki predvideva odstranitev določenih drevnin zaradi 
slabega stanja oz. nevarnosti za uporabnike parka«, je še pojasnil 
Dejan Smuk. 

Iz strokovnega mnenja izhaja, da »so nekatera drevesa v parku 
nevarna za obiskovalce parka in za promet, njihovo zdravstveno 
stanje je slabo, zato jih je treba odstraniti. Preostala drevesa so 
potrebna obrezovanja po modernih arborističnih metodah, nekaj 
jih je treba povezati (da se prepreči odlom večjih vej ali sodebel). 
Nekatera drevesa v parku so bila že obrezana; vsa drevesa ob pro-
metnicah in tista, ki so bila poškodovana zaradi žledoloma. Obrezo-
vanje ni bilo strokovno, saj rez ni bila opravljena na razvejišču, zato 
so nastali štrclji, ki so se ponekod posušili. Na posameznih drevesih 
(brezah) so vidni trosnjaki gliv, ki nakazujejo trohnenje lesa in pro-
padanje drevesa.« 

V prihajajočem obdobju bo izdelan načrt nove zasaditve in uredi-
tve parka, ki se bo pričela v spomladanskem času. 

Mateja Kozlevčar

NAROČNIK:  KS Trebnje, Rimska cesta 33, 8210 Trebnje

OBJEKT: Inventarizacija drevja

PROJEKTANT: Vasja Dornik u.d.i.gozd
Andreja Kalan Lovšin, univ.dipl. inž. kraj. arh.

DATUM: December 2015

MERILO: ni v merilu

Volčji Potok 3, 1235 Radomlje
tel.: 01 831 23 45
faks: 01 831 07 75
www.arboretum.si
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Arhitekturni nasvet
Kaj vidiš?
Sklop dogodkov za uravnotežen razvoj mesta Trebnje
V zgodovinskem mestu želijo s pomočjo vključitve javnosti pripra-
viti jasno in vzdržno prihodnost za vse občane.

V četrtek, 11. februarja 2016, se bo v Trebnjem pričel dogodek Kaj 
vidiš?, v sklopu katerega bodo potekale različne javne aktivnosti 
za pridobitev informacij o zaznavi in uporabi prostora. 8-dnevno 
dogajanje bo potekalo pod vodstvom mlade interdisciplinarne 
ekipe Arhitekturni nasvet, ki bo na podlagi izsledkov dogodka ter 
obstoječih strategij in načrtov Občine Trebnje pripravila osnutek za 
uravnotežen razvoj mesta. 

Namen dogodka je dopolniti obstoječe razvojne predloge mesta z 
željami in potrebami občanov ter na podlagi tega pripraviti smer-
nice za uravnotežen razvoj mesta. V ta namen bodo na začetku 
dogodka potekale razne diskusije, delavnice in druge aktivnosti, 
na katerih bodo večplastno analizirani samo mesto ter uporabo 
in zaznavo mesta s strani uporabnikov. Poudarek bo na smiselnem 
povezovanju obstoječih lokalnih aktivnosti in iskanju prepoznavne 
identitete mesta, med konkretne cilje dogodka pa spadata ume-
stitev kulturnega centra in zasnova rekreacijskih poti v mestu in 
bližnji okolici.
Prvi dnevi dogodka Kaj vidiš? bodo namenjeni raziskovalnim dejav-
nostim in pridobivanju različnih informacij, preostali pa intenziv-
nemu delu in pripravi razvojnih smernic. Program bo pred samim 
dogodkom in med njim obogaten z drugimi manjšimi aktivnostmi 
tako v mestu kot preko spleta. Ugotovitve in predloge bo skupina 
Arhitekturni nasvet širši javnosti predstavila na zadnji dan dogod-
ka, tj. v petek, 19. februarja. Predstavitvi bo sledila diskusija z eval-
vacijo predlaganih smernic, s čimer se bo dogodek zaključil.
Arhitekturni nasvet je projekt Zavoda za uravnotežen prostorski ra-
zvoj Aksa, so. p. (Zavod ZUPR AKSA), v okviru katerega mladi stro-
kovnjaki v oblikovanje prostora z različnimi metodami in pristopi 
vključujejo javnost in druge zainteresirane skupine. Poleg tega or-
ganizirajo tudi različna arhitekturna in krajinskoarhitekturna sveto-
vanja ter razvijajo nove in inovativne pristope na področju urejanja 
prostora.

Zavod nadaljuje idejo participatornega oblikovanja prostora, ki se 
je začela poleti 2013 s projektom EASA013: Primer participacije, 
Žužemberk. Za ta projekt so organizatorji, večina katerih zdaj de-
luje v okviru Zavoda ZUPR AKSA, lani prejeli Plečnikovo medaljo 
za prispevek k bogatitvi arhitekturne kulture in tako postali eden 
najmlajših dobitnikov v zgodovini nagrade.

SOBOTNO GALERIJSKO DOPOLDNE: PUSTNA MASKA
6. FEBRUAR 2016 OD 10.00 DO 11.30

GALERIJA LIKOVNIH SAMORASTNIKOV TREBNJE

Vabljeni v družbo mentorice, umetnice in 
likovne pedagoginje Ane Cajnko, ki vam bo 
predstavila različne materiale, iz katerih 
lahko ustvarjate pustno masko. Otroci bodo 

ustvarjali maske iz filca in kosov blaga z dodatki. Kotizacija  
2 EUR vključuje davek in material. 

Prijazno vabljeni!
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Odmeva koncert 
»Zvoki saksofona 
in harmonike« 
Jan Gričar, Trebanjec in uspešen slovenski 
saksofonist, ki je svojo glasbeno pot začel 
na Glasbeni šoli Trebnje pri profesorju Da-
vidu Kocjanu, je praznični obisk doma iz-
koristil za koncert v domačem kraju, ki je 
izzvenel v nedeljo, 3. januarja 2016, v dvo-
rani Stik (bivši DM) v sodelovanju s trebanj-
sko izpostavo Javnega sklada RS za kulturne 
dejavnosti ter ob pomoči Občine Trebnje, 
Glasbene šole Trebnje in njegove družine.  
Duo Jan Gričar (saksofon) in Nejc Grm (kro-
matična harmonika) iz Gabrovke sta že dlje 
časa uigran glasbeni duo, ki navdušujeta 
občinstvo. Tudi v Trebnjem sta kljub slabe-
mu vremenu privabila številno množico na 
nedeljski koncert, ki je dodobra napolnila 
dvorano, kar je dokaz, da mlada glasbenika 
uživata podporo tudi v domačem kraju. Do-
godek je povezovala Kristina Gregorčič, ki ji 
je glasba tudi zelo blizu, ter ga obogatila s 
poezijo Franca Režuna.  
JSKD OI Trebnje

JAN GRIČAR spada med mlajšo generacijo 
uspešnih slovenskih saksofonistov. Sode-
luje z različnimi skladatelji, s katerimi si 
prizadeva obogatiti in razširiti saksofoni-
stični repertoar v različnih glasbenih stilih. 
Po šolanju na Glasbeni šoli Trebnje in po 
uspešno opravljeni maturi na Konservato-
riju za glasbo in balet Ljubljana v razredu 
profesorja Dejana Prešička je zaključil še 
študij saksofona z odliko »summa cum lau-
de« tudi na Akademiji za glasbo v Ljubljani, 
kjer sta bila njegova mentorja prof. Matjaž 
Drevenšek in prof. Miha Rogina. Vzpored-
no z magistrskim študijem na Akademiji 
za glasbo se je izpopolnjeval v Franciji na 

regionalnem konservatoriju v Versaillesu v 
razredu saksofonista Vincenta Davida, kjer 
je ob koncu študija prejel najvišjo oceno. 
Trenutno opravlja magistrski študij na slovi-
tem pariškem Superiornem konservatoriju 
za glasbo in ples v razredu svetovno znane-
ga profesorja saksofona Clauda Delangla. 
Redno nastopa na številnih glasbenih od-
rih po Sloveniji in v Evropi. Poleg solistične 
glasbene poti je tudi član tria Evterpa, Kvar-
teta saksofonov ColorFour, dua s pianistom 
Tomažem Hostnikom ter dua s harmonika-
šem Nejcem Grmom. 

Za izjemne dosežke je prejel Škerjančevo 
nagrado Konservatorija za glasbo in balet 
Ljubljana (2010), Prešernovo nagrado Uni-
verze v Ljubljani (2013) in Prešernovo nag-
rado Akademije za glasbo kot član Kvarteta 
saksofonov ColorFour (2014). Februarja 
2012 je kot zmagovalec avdicije prejel šti-

pendijo, ki jo podeljuje Yamaha Music Fou-
ndation of Europe. Bil je večletni prejemnik 
Zoisove štipendije, trenutno pa je štipen-
dist Ministrstva za kulturo.

NEJC GRM iz Gabrovke, kromatična harmo-
nika, je glasbeno pot začel v Glasbeni šoli 
Litija pod mentorstvom Dušana Drobniča 
ter nadaljeval šolanje na Konservatoriju 
za glasbo in balet v Ljubljani pri profesorju 
Ernöju Sebastianu s kromatično harmoni-
ko. Študij nadaljuje na Akademiji za glasbo 
v Ljubljani. Trenutno je študent 2. letnika 
magistrskega študija. Prvo leto ga je po-
učeval doc. Primož Parovel, zdaj pa študij 
nadaljuje v razredu doc. Luka Juharta. V 
preteklem študijskem letu se je v sklopu 
programa Erasmus izpopolnjeval na Sibe-
lius Academy v Helsinkih pri prof. Veliju 
Kujali. Sodeluje z različnimi komponisti v 
težnji, da bi našli nove glasbene razsežnosti 
za harmoniko tako v različnih komornih za-
sedbah kot pri solističnih skladbah. Izvedel 
je številne krstne izvedbe slovenskih kom-
ponistov, kot so Uroš Rojko, Matej Bonin, 
Simon Penšek, Matjaž Predanič, Alenja 
Pivko Kneževič, Iztok Kocen in drugi. Redno 
sodeluje v različnih komornih sestavih, naj-
bolj aktivno v duu s saksofonistom Janom 
Gričarjem ter v duu z violončelistko Kata-
rino Leskovar. Izpopolnjeval se je na semi-
narjih pri priznanih harmonikaših, hkrati 
pa tudi redno sodeluje v glasbenih ciklih v 
sklopu Festivala Ljubljana, Festivala Lent, 
Glasbene mladine Slovenije, Glasbene mla-
dine Ljubljanske, glasbenih nedelj v Unionu 
ter solističnih recitalov Akademije za glas-
bo. Med šolanjem se je uspešno udeleževal 
različnih tekmovanj.

Jan se udeležuje različnih tekmovanj, kjer dosega vidne rezultate. Leta 2008 je bil 
finalist tekmovanja Mladi evrovizijski glasbeniki na Dunaju, na katerem je kot solist 
v finalu nastopil z Dunajskimi simfoniki, leta 2014 pa polfinalist prestižnega tekmo-
vanja »Adolphe Sax 2014«, ki se vsaka štiri leta odvija v belgijskem mestu Dinant. Je 
prvonagrajenec tekmovanj: TEMSIG (2007, 2010), Mednarodno tekmovanje lesenih 
pihal Požarevac (100 točk – lavreat tekmovanja) (2009), Mednarodno tekmovanje 
Saksistra, Koper (2010), Mednarodno tekmovanje Marco Fiorindo, Nichelino, Italija 
(najmlajši zmagovalec v zgodovini tekmovanja) (2011), SVIREL, Štanjel (100 točk in 
absolutni zmagovalec disciplin pihal, trobil in tolkal) (2014). Druge nagrade je osvojil 
na tekmovanjih: Mednarodno tekmovanje Nova Gorica (2009 in 2013), Mednarodno 
tekmovanje saksofonistov (ISSAC), Columbus, Georgia, ZDA (2012). 
Radio Slovenija je Jana izbral za predstavnika na mednarodnem evroradijskem tekmo-
vanju New talent 2015.  Kot eden izmed treh finalistov se je predstavil na zaključnem 
gala koncertu v Bratislavski Filharmoniji, kjer je nastopil ob spremljavi Simfoničnega 
orkestra Slovaškega radia.
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»Sonce ino mesec, vse te drobne zvezde«
Zima je čas za to, da se umirimo. Dolge tem-
ne noči nam ponujajo priložnost, le izkoristiti 
jo moramo, pozabiti na veseli december, ki 
divja nekje zunaj in nas neizprosno stiska 
že od novembra. Pesmi, ki so jih za letošnji 
koncert zbrale Ragle, so govorile o soncu, 
luni in zvezdah. S poslušalci so jih delile 13. 
decembra, ko je po starem koledarju dan 
najdaljše noči v letu, god svete Lucije, Lučke, 
luči upanja, ki pomaga soncu premagovati 
temo – v dnevih, ki so tako kratki, da tudi v 
današnjem, naravi odtujenem svetu, pogre-
šamo sonce. Zazdi se nam, da le še pokuka 
na Zemljo in jo potem hitro zapusti. Takrat 
začnemo krasiti svoje domove z lučkami in 
okraski v obliki zvezd, lune in sonca. Obdamo 
se s simboli luči kot virom življenjske moči in 
nezavedno povežemo s podobami, ki so jih 
znali opazovati in častiti naši predniki. 
13. decembra je sonce vzšlo ob 7.31, zaš-
lo pa je med prvimi pesmimi koncerta, ki 
se je začel ob 16.00 v Kulturnem domu v 
Trebnjem. Ko se je koncert končal, je bila 
zunaj že noč, mlada luna pa tik nad obzor-
jem. Zašla je ob 18.35. Nanizani podatki z 
natančnostjo minut niti niso tako zelo po-
membni, vendar nas opozorijo, da se usta-
vimo, opazujemo, občudujemo, umirimo.

Verjetno so nekoč bolj opazili sonce, luno 
in zvezde. Stoletja nazaj so s kresovi na gri-
čih in gorečimi venci častili Kresnika. Verjeli 
so, da ima vsak človek na nebu zvezdo. Ko 
človek umre, se le-ta utrne. Ob rojstvu jo 
prižge in ob smrti ugasne angel. V pesmih 
luna sveti zaljubljencem, da najdejo pot do 
okna in je njihova zaupnica. S pesmijo so 
nekoč nagovarjali sonce, ga prosili, naj ne 
preneha sijati. Zvezde kažejo pot in ponuja-
jo upanje. Vedno pa ostaja strah pred sod-
nim dnem, ko bosta sonce in luna ugasnila.
Poslušalci so skupaj z Raglami doživeli zgo-

dnji zimski večer, kot je bil nekoč, z ljudsko 
pesmijo in pravljicami. Pri tem sta jima 
pomagala Luka Bregar kot pripovedovalec 
zgodb in Polonca Kastelic Sosnowska, ki je 
zgodbe ujela v igro svetlobe in senc.
V pravljicah je vse enostavno; jasno je, kdo 
je svetel, dober in kdo temen, slab. V na-
šem življenju je iskanje pravega pogleda na 
svet težje. Nekatere stvari pa so vedno na 
dlani. Do sodnega dne zvezd bo sonce vsak 
dan vzšlo in mesec bo vedno spreminjal 
svoj obraz.

Ivanka Višček 
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Čudovit koncert Občinskega  
pihalnega orkestra in Mažoret
Sobota, 26. 12. 2015 – Trebanjski godbeniki 
in Mažorete so ponovno pripravili božično- 
novoletni koncert, ki številnih obiskovalcev 
ni pustil ravnodušnih. Poleg raznovrstnega 
glasbenega programa je občinstvo z zani-
manjem prisluhnilo tudi povezovalcema 
Marti in Ivanu iz dramske skupine Plin.
Tudi letos se je koncert odvijal v športni 
dvorani Trebnje. Skrbno izbran program, ki 
vedno vsebuje skladbe vrhunskih ustvarjal-
cev, na koncerte privablja vedno več ljudi. 
Polna športna dvorana je bila pokazatelj, 
da bo večer zanimiv.
Tokrat je solo z godbeniki zaigral klarine-
tist Jernej Korbar in z Avsenikovim valčkom 
Pastirček dvignil pulz nemalo kateremu 
obiskovalcu. Tudi Vaške klepetulje, ki so 
jih izvedli ravno tako člani OPO Primož in 
Matej Kravcar ter Milan Žnidaršič, ki je tudi 
napisal priredbo, so bili neverjetna atrakci-
ja večera.
Koncert se je odvijal pod dirigentsko pali-
co Primoža Kravcarja. Za rdečo nit koncerta 
sta poskrbela Ina Meserko in Luka Bregar v 
paru kot Marta in Ivan, drugače znana čla-
na zasedbe P.L.I.N. Tradicionalni novoletni 
koncert je bil ljubezensko obarvan. Lahko 
smo slišali znamenite dalmatinske uspešni-
ce z dalmatinsko klapo Planta in nekaj do-
mačega z ansamblom Pogum.

 
Neverjetno lepe vložke so s svojimi točkami 
v program vnesle Mažorete. Vse skupine 
so z neverjetno energijo in bogatimi, že kar 
malo akrobatskimi vložki, pokazale, da niso 
zastonj dobile ogromno medalj, med njimi 
tudi evropsko zlato, ki sta ga jim priplesali 
juniorki Nuša Bedene in Ana Zarabec.
Godba je v letu 2015 v svoje vrste spre-
jela tudi nove člane, ki so jih na prireditvi 
predstavili.
Zbrane udeležence je najprej pozdravil in 
jim zaželel prijetno praznovanje tako dneva 
samostojnosti kot novega leta 2016 župan 
Alojzij Kastelic, ki je med drugim poudaril, 
da je godba ponos tako kraja kot občine, saj 
je mesto Trebnje ponesla tudi v svet.
Na koncu se je Simon Černe v imenu OPO 
zahvalil vsem, ki so na kakršen koli način 
prispevali svoj delček v mozaik njihovega 
koncerta.
Z lepim voščilom in skupno pesmijo ob 
prižganih kresničkah in svečah so se skupaj 
poslovili s Silvestrskim poljubom in že naz-
nanili velik prihajajoč dogodek, 90-letnico 
OPO, ki bo 1. in 2. julija v večnamenski dvo-
rani v Nemški vasi.
Še bo veselo, še se bo plesalo in pelo. Hvala 
vam za lep večer.

foto: Mojca Smolič 

Galerijska paleta
Ustvarjalno v leto 2016

Na slovenski kulturni praz nik, 8. februarja 
2016, bo v galeriji Dan odprtih vrat, ko si 
boste lahko od 10. do 18. ure brezplačno 
ogledali aktualne razstave. 
Kulturni praznik bomo počastili tudi z de-
lavnico. Z mentorico Matejo Vavtar bomo 
izdelovali lovilce sanj, z delavnico bomo 
začeli ob 10. uri. Prijave zbiramo do 3. 2. 
2016.
V četrtek, 18. februarja 2016, ob 18. uri 
vas vabimo na odprtje prve razstave v letu 
2016, razstave Joškina Šiljana, ki jo priprav-
ljamo v sodelovanju z avtorjem in Muzejem 
naivne in marginalne umetnosti iz Jagodi-
ne, Srbija. Avtorica razstave bo Maruša 
Stupica, u.d.i.a., članica Strokovnega sveta 
galerije. 
Razstavni program bomo nadaljevali s 
predstavitvijo enega od klasikov slovenske 
samorastniške umetnosti, tokrat posve-
čeno 70. obletnici rojstva Lucijana Rešči-
ča (1946–2003). Širok izbor njegovih del 
bo pripravil Aleksander Peršolja, pesnik, 
osebni prijatelj Lucijana Reščiča in izvrsten 
poznavalec  njegovega opusa, na ogled bo 
od 26. maja 2016. V času razstave boste 
več o avtorju in njegovih delih izvedeli na 
vodstvu po razstavi. Dela Lucijana Reščiča 
bodo na ogled tudi v njegovem rojstnem 
kraju, Šempetru pri Novi Gorici.
49. Mednarodni tabor likovnih samorastni-
kov bo potekal od 11. do 18. junija 2016. 
Na njem bomo s povabilom mlajši genera-
ciji umetnikov predstavili novejše dogaja-
nje v naivni umetnosti, raziskovali sodobne 
trende in izrazne možnosti ter odgovorili na 
vprašanje, kaj se v samorastniški umetnosti 
dogaja ta trenutek. 
Leto bomo zaključili z oktobrsko razstavo 
zbirke Janeza Gartnarja. Predstavitev del iz 
zasebne zbirke Janeza Gartnarja bo ponu-
dil enkraten vpogled v dušo poznavalca, ki 
je svoje življenje posvetil naivni umetnosti. 
Izbor bo vključeval pomembne slovenske 
in tuje umetnike, s katerimi je Janez Gar-
tnar ohranjal ne samo profesionalne, am-
pak tudi pristne osebne stike. Obenem nas 
bodo dela popeljala v jubilejno leto 2017, 
ko bomo organizirali že 50. Mednarodni ta-
bor likovnih samorastnikov.

Za obiskovalce bomo pripravili tudi pester 
program delavnic, predavanj in drugih do-
godkov. 

Lepo vabljeni! 

Sem psička manjše rasti, stara 7 mesecev. V zavetišče 
sem 9. 9. 2015 prišla zaradi mučenja, skupaj z mamo 
in s petimi bratci ter sestricami. Vsi so že v novih do-
movih, jaz pa še vedno čakam na topel in dober dom.

Če želite o meni še več informacij, pokličite v času 
uradnih ur (10.00–14.00 od ponedeljka do petka in v 
soboto 8.00–12.00) na tel.: 041 779 884 (Dušan), 031 
331 336 (oskrbnik) ali kontaktirajte na elektronski na-
slov: meli.center.repce@gmail.com.
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Božični koncert  
v Trebnjem
Konec leta se zvrstijo številni kulturni do-
godki in nekateri so se »prijeli«, tako da so 
vsako leto lepo sprejeti in obiskani. 

V trebanjski župnijski cerkvi je bil 25. de-
cembra ob 18. uri tradicionalni  23. božični 
koncert domačih vokalnih in inštrumental-
nih skupin. 

Po uvodnem nagovoru domačega župnika 
Miloša Koširja so nastopili: Občinski pihalni 
orkester, Predšolski pevski zbor Mavrica – 
Vrtec Mavrica Trebnje, Mlajši cerkveni me-
šani pevski zbor, Otroško-mladinski cerkve-
ni pevski zbor, Soreline, Zidaniški kvintet, 
Trebanjski oktet, harmonikarja iz Glasbene 
šole Trebnje, Mešani PZ Kres Čatež, Vo-
kalna skupina Črta, Oktet Lipa in Vokalna 
skupina Lilith. Povezovalka Barbara Pavlin 
je posamezne glasbene točke povezala z 
umetniško besedo Anice Zidar, ob koncu pa 
v imenu organizatorja Kulturnega društva 
Trebnje izrekla skupno voščilo ob božiču in 
dnevu samostojnosti. 

Koncert se je tudi letos zaključil s skupno 
pesmijo Sveta noč, ki  so jo ob spremljavi 
Občinskega pihalnega orkestra zapeli vsi.

Ivanka Višček

P.S. Ob koncertu so se zbirali prostovoljni 
prispevki za družino v stiski. Prilagamo tudi 
zahvalo družine Pintar, ki je letos prejela 
vaš dar. 

Prvi koncert MePZ Večerna zarja  
DU Veliki Gaber pod naslovom 
»Lepa pesem srce razvedri«

Kako majhen postaja ta svet,
kot da bil bi v dlani ujet.

Vem, tako malo je potrebno.
Le dlani odpreti, nekoga z veseljem, sočut-

jem in ljubeznijo objeti.
Tedaj spet večji, lepši, bolj optimističen 

postane ta naš mali svet.

Člani Mešanega pevskega zbora Večerna 
zarja Društva upokojencev Veliki Gaber pod 
vodstvom umetniškega vodja Staneta Fuxa 
smo svoj objem podelili vsem navzočim in 
našemu kraju na svojem prvem koncertu.
Izvedli smo ga v soboto, 28. novembra 
2015, v Domu krajanov Veliki Gaber, na 
predvečer nekoč tako zelo pomembnega in 
s kulturnimi dogodki obeleženega praznika. 
Brez zgodovine ne bi bilo sedanjosti, ki ju 
povezujemo prav starejši. 
Člani MePZ Večerna zarja smo veseli in hva-
ležni, da so se našemu vabilu odzvali gostje,   

 
Ženski pevski zbor KUD dr. Petra Držaja 
Veliki Gaber pod vodstvom zborovodkinje 
gospe Fani Anžlovar in Mešani pevski zbor 
Sončni žarek Društva upokojencev Šentvid 
pri Stični, ki ga vodi gospod Stane Fux.
Še posebej nas veseli, da je bila dvorana spet 
enkrat polna do zadnjega kotička pevcev, 
spoštovanih gostov in enako spoštovanih 
obiskovalcev od blizu in daleč, kar je največje 
plačilo, ki smo ga  prejeli za vloženi trud pri 
vsebinski in organizacijski pripravi koncerta.
Po končanem programu je sledilo veselo 
druženje. Razposajeno klepetanje vseh z 
vsemi z vmesnimi pevskimi vložki »po do-
mače« je še bolj ogrelo srca in nam potr-
dilo, da se je vredno potruditi in ustvarja-
ti tudi takrat, ko nam naša leta in počutje 
niso najbolj naklonjena.

Hvala vsem, ki nas podpirate.
Silva Korevec

Zahvala
Življenje nas preizkuša – našo vero, zaupanje. Da nam je lažje, poskrbite dobri ljudje.
Zahvaljujemo se za finančno pomoč, ki ste nam jo namenili od Bazarja mladih, Betle-
hemske lučke in Božičnega koncerta. Iskrena hvala mladim, ki ste se tako nesebično 
odrekli zaslužku od bazarja in našli pot, da z vašo pomočjo zažarijo očke naše Petre. 
Hvala tudi g. župniku Milošu Koširju in Kulturnemu društvu Trebnje. Z vašo pomočjo 
in s sredstvi vseh, ki ste prispevali, ste našo družino osrečili.
Hvala tudi vsem, ki nam stojite ob strani z molitvijo, svojo pozornostjo in pozitivnimi 
mislimi.

Družina Pintar
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S polko v svet 
V knjižnici v Velikem Gabru je publicist Aleksij Jercog predstavil 
knjigo S polko v svet – Glasbene poti bratov Avsenik, ki velja za naj-
aktualnejšo biografijo Avsenikovega ansambla. Vilko in Slavko Av-
senik sodita med tiste vse redkejše genialne glasbene ustvarjalce, 
ki bi sicer ne potrebovali nikakršne predstavitve ali poklona, kajti 
njune glasbene stvaritve so segle v srce milijonov poslušalcev širo-
kega alpskega prostora in čez, vsepovsod, kjer živita in se ohranjata 
slovenska beseda in duh. 

»Brez Avsenikov ne bi bilo vseh neštetih tovrstnih ansamblov, ne 
bi nastala narodno-zabavna glasba, ne bi se ob zvokih te glasbe 
sproščali in razvedrili, ta glasba ne bi postala izraz naše množič-
no zaznamovane kulture, brez katere bi nas tudi v tujini morda ne 
poznali; in navsezadnje bi bili tudi naša duša, naše srce in sploh naš 
vsakdan brez Avsenikovih melodij bolj prazni in manj bogati.« je 
povedal gost Aleksi Jercog. 

Večer je bil poln spominov, veselja, dobrega počutja ob prijetni 
glasbi. Za dobro vzdušje in glasbeno popestritev je poskrbel Gašper 
Štrus s svojimi učenci, ki je ta večer tudi predstavil svoje glasbeno 
ustvarjanje. Gašper Štrus poučuje diatonično harmoniko, je har-
monikar, ki deluje v ansamblu Fantje izpod Lisce in poučuje harmo-
niko v svoji glasbeni šoli. Pogovor z njim je vodila Mirjana Kavčič. 

Simona Pavc
Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Koncert Vinograd niškega 
pevskega zbora – Čatež
Veseli december je za nami. Veliko lepih besed, lepih želja in voščil 
smo izrekli svojcem, najbližjim, prijateljem, sosedom, sodelavcem. 
December je mesec, ko je na sporedu veliko družabnih in kultur-
nih dogodkov. V nedeljo, 27. decembra 2015, so trebanjsko kultur-
no dogajanje obogatili tudi pevci Vinogradniškega zbora iz Čate-
ža. Praznično razpoloženje so popestrili s prepevanjem v Marijini 
cerkvi na Zaplazu. Zapeli so prelepe božične pesmi in s tem oboga-
tili praznično razpoloženje, ogreli srca in dlani poslušalcev, ki so jih 
nagradili  z dolgim aplavzom po končanem koncertu.

Pevci se vam za obisk zahvaljujemo. V letu 2016 pa vam želimo 
obilo zdravja, uspehov in sreče!

D. Barle
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Igralci in igralke NK Bartog Trebnje tudi pozimi ne  
počivajo
Vse selekcije NK Bartog Trebnje tudi v letu 
2016 ne počivajo, ampak se že pridno 
udeležujejo treningov, turnirjev in tekem 
Zimske lige Dolenjske, Posavja in Bele kra-
jine.  Čeprav je sneg za kratek čas prekinil 
zunanje treninge, se  bomo takoj, ko bodo 
dovoljevale ugodnejše vremenske  razme-
re, vrnili k zunanjim treningom. Tudi letos 
bomo januarja in februarja organizirali 
tradicionalne dvoranske turnirje Krajevne 
skupnosti Trebnje, ki bodo letos že 5. leto 
zapored. Aktivna je tudi selekcija Male šole 
nogometa v Vrtcu Mavrica Trebnje, ki se 
vsako leto poveča za nekaj otrok in ta novi-
ca nam daje dodatno motivacijo pri našem 
delu z otroki. Nestrpno že tudi pričakujemo 
prve spomladanske nogometne priprave, ki 
se bodo letos odvijale na Debelem rtiču in v 
Novigradu. V tem duhu se bodo vse selekci-
je našega kluba pripravljale na spomladan-
ski del tekmovanja v MNZ Ljubljana.  
Športni pozdrav

Leon LOBE, NK  Bartog Trebnje Foto: arhiv Vrtca Mavrica Trebnje

TECHNOLOGY TO ENJOY

KASKO za  
1€/mesec **

 

Avto Slak

www.avtoslak.si

NOVI LeonST LOCO
12.999 €* 

-

** Prihranek najmanj 1.500 EUR in brezpla a vinjeta  veljata v primeru SEBON financiranja in zavarovanja preko skupine Porsche Finance Group 
Slovenia  o pogojih na www.porscheleasing.si.
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Leto je naokoli tudi za G&CC Trebnje
Z decembrom zaokrožamo zelo uspešno leto v našem klubu. Ponosni 
smo na vse rezultate, ki so jih dosegli naši mlajši in tudi starejši čla-
ni. Z mlajšimi člani in mladinci smo se v iztekajočem se letu udeleže-
vali turnirjev OŠ Pokala, Junior Toura in državnih prvenstev. Za člane 
pa smo imeli organizirano serijo turnirjev po Sloveniji, ki so štela za 
točke lige kluba in klubskega prvaka. V zim-
skem delu smo treninge prestavili v telo-
vadnice in z otroki pridno treniramo na OŠ 
Trebnje, Dobrnič, Dolenja Nemška vas in 
Veliki Gaber. Klubsko vadbo za otroke pa iz-
vajamo enkrat tedensko v telovadnici CIK-a 
in enkrat mesečno v centru Racman golf v 
Ljubljani.

 
V prihajajočem letu vam želimo veliko zdravja, sreče in uspeha, mi pa 
se že veselimo nove sezone in tekmovanj.

 
Srečno v letu 2016, 

vaš Golf&Country Club Trebnje

Mladi Trebanjci vse bolj 
uspešni tudi v tajskem boksu
−  KBV Fearless Fighters
V soboto, 28.11.2015, se je v Novem mestu odvijal 2. krog lige taj-
skega boksa, ki je bil v organizaciji novomeškega kluba Scorpion 
Gym pod vodstvom Iztoka Vorkapiča. Na prireditvi  so se borili tudi 
trije trebanjski borci iz Kluba borilnih veščin Fearless Fighters, tre-
ner kluba je Alen Štritof.

Prvi je nastopil David Zaplatar, ki je s soglasno sodniško odločitvijo 
3 : 0 premagal nasprotnika iz Črnomlja, ki mu je morala sodnica za-
radi Davidovih udarcev in izčrpanosti dvakrat šteti za nadaljevanje 
dvoboja. Sledil je nastop Gregorja Keka, ki je imel za nasprotnika 
srbskega reprezentanta, a je vseeno že od začetka borbe prevzel 
pobudo in diktiral tempo borbe, tako da je tudi on slavil s soglasno 
sodniško odločitvijo 3 : 0. 

Zadnji je nastopil mladi 18-letni borec Klemen Pekolj, ki pa je tokrat 
za las zgrešil zmago proti bolj izkušenemu nasprotniku z obale. Tudi 
Klemen se je odlično boril, celo dobil zadnjo rundo, ampak vseeno 
je bilo to premalo za zmago.

Časa za počitek ni veliko, v sredo že nadaljujemo s pripravami, saj 
se 12. 12. v Trstu borijo vsi zgoraj omenjeni fantje, v borbi pa bo 
tudi Veronika Grabnar.

Ekipa KBV Fearless Fighters

ŠPORT

a 

 

 

V sredo, 20. januarja 2016, ob 19.00 

v prostorih bivšega DM. 

 

Knjižnica Pavla Golie Trebnje v sodelovanju z Lions klub Trebnje 
 

vabi na predstavitev knjige 

Milene Miklavčič  
 

V knjigi se nahajajo zgodbe, ki so unikatne, še nikoli 
slišane, še nikoli zabeležene. O spolnosti naših 
prednikov imamo precej izkrivljene poglede, saj so 
bili mnogi, ki bi o tem morali pisati, verjetno v 
zadregi, ko je bilo treba odpirati vrata v spalnice 
dedkov in babic.  

Ko beremo knjigo Ogenj, rit in kače, moramo 
pozabiti na čas, v katerem živimo. Nekateri so bili 
ob branju pretreseni, ker niso mogli doumeti, da je 
bilo življenje nekoč tudi v resnici tako kruto, kot so 
ga preko izpovedi brali v knjigi. 

Po knjigi posnet dokumentarni film z istim 
naslovom bo predvajan na RTV Slo1 5. 01. 
2016, ob 20.55.  

 
  

 Več informacij na tel.  07/ 34 82 111 ali www.tre.sik.si 

Vstop prost, vljudno vabljeni!  

 

Andrej Novak 041 711 193 www.matrika.si  

Z vami že 15 let  

Geodetske storitve Projektantske storitve 
INŽENIRSKA GEODEZIJA  

 zakoličenje objektov  
 zakoličenje komunalnih vodov  
 izdelava geodetskih načrtov  
 geodetski nadzor in  
 spremljanje gradnje objektov  
 posnetki obstoječega stanja objekta  

 
KATASTER STAVB 

 vpis stavbe v kataster stavb 
 
REGISTER PROSTORSKIH ENOT 

 določitev hišne številke  
 

GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA (GJI) 

 vpis GJI v zbirni kataster GJI (izvedba meritev, vpis)  
 vpis spremembe podatkov GJI v katastru GJI 

 
ZEMLJIŠKI KATASTER  

 ureditev meje 
 izravnava meje 
 parcelacija - združitev ali delitev parcele  
 označitev (obnova) meje v naravi  
 sprememba bonitete zemljišč  
 

IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 

 načrti za pridobitev gradbenega 
dovoljenja za vse vrste objektov 
npr.: garaže, drvarnice, nadstreške, 
podporne zidove, ograje, kozolce, 
kmečke lope, kašče, silosi, obore, 
stanovanjske hiše, delavnice, proizvodnje 
hale… 

 legalizacija črnih gradenj  
 

IZDELAVA ENERGETSKIH IZKAZNIC 

IZDELAVA URBANISTIČNIH AKTOV (OPPN) 

IZDELAVA PROGRAMOV OPREMLJANJA 
(optimizacija odmere komunalnega prispevka) 

 

info@matrika.si  
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JAVNI RAZPIS
za podelitev priznanj 

»ŠPORTNIK LETA« v občini Trebnje 
in občini Mirna za leto 2015

Na podlagi Pravilnika za podelitev priznanj Športnik leta v občini Trebnje (Ur. l. RS št. 98 
z dne 18. 12. 2015) Športna zveza občin Trebnje in Mirna (TIM) poziva športna društva in 
klube, ostale izvajalce letnega programa športa in občane v občinah Trebnje in Mirna, da 
predlagajo kandidate za dobitnike priznanj 

Športnik leta za leto 2015.
Priznanja Športnik leta so najvišja priznanja v občinah Trebnje in Mirna, ki se podeljujejo 
za delo in dosežke na področju športa. Strokovni svet za izbor in podeljevanje priznanj 
najboljšim športnicam in športnikom ter športnim delavkam in delavcem vsako leto podeli 
največ tri športne nagrade Športnik leta, največ tri športne plakete, največ pet športnih 
znakov. Podeli se tudi priznanje Športnik leta po izboru navijačev, priznanje Mladi špor-
tnik/športnica in mlada športna ekipa, priznanje športni delavec leta, posebno priznanje 
za izjemen športni uspeh in jubilejno priznanje za okrogle obletnice delovanja športnih 
društev ali klubov. 
Prejemniki športnih priznanj občine Trebnje in občine Mirna so lahko posamezniki, šport-
ne ekipe ali organizacije.

Priznanja so:
1.   športnik leta
2.   športnica leta 
3.   športna ekipa leta 
4.   športni znak
5.   športnik leta po izboru navijačev
6.   športni delavec leta
7.   mladi športnik/športnica in mlada športna ekipa
8.   posebno priznanje za izjemne športne dosežke
9.   jubilejno priznanje  (društva, klubi)
10. plaketa za delo v športu

Celoten razpis je objavljen na spletnih straneh Občine Trebnje in Občine Mirna. Vse predlo-
ge za podelitev priznanj, razen za priznanje Športnik leta po izboru navijačev, je potrebno 
predložiti na obrazcu, ki je na spletni strani obeh občin, ali pri sekretarju Miranu Juraku 
(041/653-070).
Obvezne sestavine predloga so: naziv priznanja, za katerega se kandidat predlaga, ime in 
priimek oziroma naziv kandidata, naslov oziroma stalno prebivališče kandidata,
športni dosežek, delo ali jubilej, za katerega se kandidat predlaga za priznanje (za dosežke 
na tekmovanjih je potrebno priložiti ustrezen dokaz, na primer potrdilo panožne zveze), 
ime oziroma drugi podatki predlagatelja s podpisom pooblaščene osebe.
Za Športnika leta po izboru navijačev bo potekalo spletno glasovanje v času od 3. 2. do 16. 
2. 2016 do 18. ure, kar bo posebej objavljeno.
Pisni predlogi s prilogami morajo biti poslani na naslov: 
Športna zveza občin Trebnje in Mirna, Trubarjeva 2, 8210 Trebnje, 
ali na e-pošto: leon.lobe@sz-tim.si s pripisom »Za priznanje Športnik leta«, in sicer do 28. 
januarja 2016. Predlagatelje obveščamo, da bomo upoštevali le predloge, ki bodo poslani 
v skladu z razpisom do predpisanega roka.

Strokovni svet izvede najkasneje v roku enega meseca po zaključenem razpisu javno prire-
ditev Športnik leta in razglasi prejemnike najvišjih športnih priznanj občin Trebnje in Mirna. 
Prireditev Športnik leta bo v četrtek, 18. 2. 2016, ob 18. uri v Kulturnem domu v Trebnjem. 
Poleg kandidatov nas bo tudi letos pričakal bogat športno-kulturni program. Vabljeni k čim 
večjemu odzivu. 
Športni pozdrav 

Športna zveza Trebnje in Mirna

Pika Nogavička 
in gusar Val – 
Potovanje na 
otok zakladov

Vabljeni na 5. predstavo 
abonmaja Levček, ki bo
v četrtek, 11. februarja, 

ob 17.00 
v Kulturnem domu Trebnje.

Pogumni gusarski kapitan Val je našel 
strgan starodavni zemljevid, ki vodi 
do otoka zakladov. V pristanišču vkrca 
posadko in skupaj odpotujejo na otok 
Taka Tuka, misleč, da jih na otoku čaka 
Zamorski kralj, ki ima manjkajoči del 
zemljevida. Na veliko presenečenje 
vseh pa ga pričaka najbolj zabavna, 
najmočnejša in vseh ukan polna Pika 
Nogavička. Ne samo, da Pika prelisiči 
kapitana, celo njegovo ladjo si sposo-
di in z otroki odpluje na otok Čunga 
Lunga. A tudi gusar Val, vajen morja in 
ukan, ima svoj skrivni načrt.
Konca ne smemo izdati, lahko samo 
povemo, da je srečen.
Predstavo bo izvajal Zavod Enostavno 
Prijatelji.
Čas trajanja: 35 minut.

Predstava je primerna za otroke, sta-
rejše od 3 let. 
Vstopnice za izven bodo na voljo pol 
ure pred predstavo. Vsak obiskovalec 
potrebuje svojo vstopnico, cena vsto-
pnice je enaka za vse obiskovalce in 
znaša 4,5 €.
Predstavo je omogočila Občina Treb-
nje.
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IZOBRAŽEVANJE

Na CIK-u delovno v novo leto 
Na CIK-u že tretje leto uspešno sodelujemo v vseslovenskem projektu CMU – Cen-
ter medgeneracijskega učenja, kjer v različnih aktivnostih združujemo različne 
generacije ljudi. Tako smo se od septembra do konca koledarskega leta 2015 na 
delavnicah in predavanjih spoznali s prostovoljnimi gasilci, z arhitekturno dedišči-
no, učili smo se angleško, plesali različne plese sveta, izdelovali božične okraske in 
pekli božični kruh ter izvedli še mnogo drugih aktivnosti. Vse delavnice in preda-
vanja potekajo v Občinah Trebnje, Mirna, Mokronog-Trebelno in Šentrupert ter so 
brezplačne, zato vabimo vse, da se nam pridružite. Utrinke si lahko ogledate na 
naši spletni strani www.ciktrebnje.si ali na naši facebook strani.

17. decembra 2015 smo organizirali delavnico v sklopu projekta EIS-ALP, v kate-
rem CIK skupaj s še 9 partnerji iz Evrope sodeluje že več kot 2 leti. Na delavnico 
smo povabili učitelje, ki poučujejo v programu Osnovna šola za odrasle v zaporih 
na Dobu. Preizkusili smo aplikacijo, ki je bila razvita posebej za potrebe projek-
ta, in module e-usposabljanja učiteljev. Delavnica je bila namenjena predvsem 
samoevalvaciji učiteljev. V mesecu januarju in februarju sledita še dve delavnici, 
s katerima bomo zagotovili boljšo usposobljenost vseh, ki delajo z ranljivo ciljno 
skupino, tj. z zaporniki. Več o delavnici in projektu si lahko preberete na spletni 
strani www.ciktrebnje.si ali na uradni spletni strani projekta www.eisalp.eu. 

Tanja Vrčkovnik,
koordinatorka izobraževanja

 
 

 

 

 

 

Otroka lahko vpišete v naslednje enote: 

 VIDEK 

Slakova ulica 5, Trebnje 

 OSTRŽEK 

Slakova ulica 5, Trebnje 

 KEKEC 

Kidričeva ulica 2, Trebnje 

 MAVRICA 

Režunova ulica 8, Trebnje 

 GUBČEVA 

Gubčeva 21 in 23, Trebnje 

 MOJCA 

Goliev trg 4, Trebnje 

 DOBRNIČ 

Dobrnič 2, Dobrnič 

 ŠENTLOVRENC 

Šentlovrenc 17, Velika Loka 

 ROMANO  

Vejar 121, Trebnje 

 

Vse o vpisu lahko izveste tudi na 
številkah: 07 3481 185 ali 031 744 
929. 

 
VABI K VPISU ZA ŠOLSKO 

LETO 2016/2017 
 

 

Vpis bo potekal od 1. 2. do 10. 2. 2016, na upravi 
vrtca, na Režunovi ulici 12, in sicer: 

 v ponedeljek, 1. 2. 2016, od 8. do 17. ure, 
 v torek, 2. 2. 2016, od 8. do 16.30 ure, 
 ostale dneve od 7.30 do 15.30 ure. 

 
Naše enote si lahko ogledate in jih obiščete v dnevih od 1. 2. 
do 10. 2. 2016, med 9.00 in 11.00 uro. 
 
Obrazec za vpis dobite na upravi vrtca, pri svetovalni delavki in na naši spletni strani: 
www.vrtec‐trebnje.si. 
 
Starši  lahko podate vlogo za vpis v vrtec  le v en  javni vrtec v Občini Trebnje. Vloga 
velja le za šolsko leto, za katerega bo bila vložena. 
 
Vlogo oddajte pravočasno,  ker velja  zakonsko določilo, da vrtec najprej obravnava 
vse vloge, ki jih prejme v objavljenem roku. Vloge za vpis otroka, vložene oz. oddane 
na pošto po preteku roka za redni vpis, bodo obravnavane šele, ko bo vrtec vključil 
vse otroke s čakalnega seznama.  

Če bo v vrtec vpisanih več otrok, kot  je v vrtcu prostih mest, bo o vlogah odločala 
komisija.  

Prednost pri sprejemu  lahko uveljavljajo starši,  če ob vlogi predložijo pisno mnenje 
Centra  za  socialno delo o ogroženosti otroka  zaradi  socialnega položaja družine  ali 
odločbo o usmeritvi otroka s posebnimi potrebami.  

Vloge  za premestitev: v  času  vpisa  lahko  starši  že  vključenih otrok  vložijo  vlogo  za 
premestitev  otroka  iz  ene  v  drugo  enoto  znotraj  enega  javnega  vrtca  ali  vlogo  za 
premestitev med vrtcema. 

 

 

Vlasta Starc, mag. medk. menedž., l. r. 

Ravnateljica vrtca 

   

 



Dolenjski Pan-Jan postal 
Škodin trgovec leta 2015!
Laskavo priznanje Škodin trgovec leta za leto 2015je prejelo družinsko 
podjetje PAN-JAN d.o.o. Trebnje, s salonoma v Trebnjem in Ivančni Go-
rici. Konkurenco je sestavljalo osemnajst pooblaščenih prodajalcev po 
vsej Sloveniji, komisija pa je odločila, da si ta naziv najbolj zasluži prav 
Pan-Jan, sicer prvo podjetje, ki je v Sloveniji postavilo salon vozil Škoda, 
zgrajen po najnovejših smernicah tovarne vozil Škoda. 

Direktorica Anita Prijatelj

Omenjena salona vozil se nahajata v 
Trebnjem in Ivančni Gorici, direktorica 
podjetja Pan-Jan d.o.o. Anita Prijatelj pa s 
ponosom pove, da je omenjeno priznan-
je zanje in za njihovo delo pomeni veliko 
potrditev. »Pri nas so stranke vedno na 
prvem mestu in zato se vseskozi trudimo 
ne le za njihovo zadovoljstvo, temveč za 
izjemno zadovoljstvo. Menim, da je to pri-
znanje pravi odraz tega truda, hkrati pa 
tudi dokaz zaupanja v nas in naše stori-
tve,« je zadovoljna Prijateljeva.
PAN-JAN je sicer družinsko podjetje z 
dolgo, 25-letno tradicijo. Leta 1991 sta 
ga ustanovila Jelka in Janez Šalehar, leta 
1995 pa je postalo uradni zastopnik za 
prodajo in servisiranje novih vozil znamke 
Škoda. Dandanes podjetje zaposluje več 
kot 40 uslužbencev, poleg zastopstva za 
prodajo Škodinih vozil pa je od leta 2009 
tudi pooblaščeni prodajalec vozil Kia. 
V ponudbi imajo tudi široko paleto rabl-
jenih vozil ter na dveh poslovnih enotah, 
v Trebnjem in Ivančni Gorici, nudijo šte-
vilne storitve, kot so tehnični pregledi 
in servisiranje ter celo upravne storitve 
podaljšanja registracij vozil, sprememb 
lastništva ter sklepanja zavarovanj. V 
Trebnjem lahko pri njih koristite tudi 
avtokleparske in avtoličarske storitve.
Vsekakor je naziv Škodin trgovec leta 
2015 veliko priznanje za trdo delo in vi-
soko kakovost storitev, ki jih ponuja pod-
jetje PAN-JAN d.o.o. Trebnje, zaposleni pa 
obljubljajo, da bodo svojim strankam tudi 
v prihodnje nudili storitve najvišje možne 
kakovosti ter tako še naprej skrbeli za nji-
hovo izjemno zadovoljstvo.
Naj omenimo, da je bil Pan Jan tudi glavni 
sponzor na letošnjem „Zaključku Simbio-
ze Giba 2015“, ki je potekal v organizaciji 
Športne zveze občin Trebnje in Mirna in 
Občine Trebnje! Hvala Pan Jan in iskrene čestitke za priznanje!

PanJan oglas A4.indd   1 14.1.2016   16:25:26
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5. tradicionalno 
srečanje starost-
nikov KS Štefan
V nedeljo, 29. novembra 2015, je v prosto-
rih velike dvorane Prostovoljnega gasilskega 
društva Občine potekalo 5. tradicionalno 
srečanje starostnikov nad 70 let iz celot-
ne Krajevne skupnosti Štefan, ki se ga  je 
udeležilo 17 krajanov naše krajevne skup-
nosti. Navzoče starostnike sta pozdravila 
predsednik TŠKD Štefan, g. Miro Šalehar, 
in predsednik KS Štefan, g. Dean Verbič. Za 
vse prisotne starostnike je bilo organizirano 
predavanje o zdravem prehranjevanju, ki ga 
je imela dr. Darinka Strmole. Letošnje obda-
rovanje in kulturni program so pripravili do-
mači otroci pod vodstvom mag. Irene Višček 
in g. Uroša Primca. Po končanem kulturnem 
programu so članice TŠKD Štefan  poskrbele 
tudi za pogostitev, za nadaljevanje prijetne-
ga druženja ob zvokih domače harmonike 
pa je kot vsa pretekla leta poskrbel domačin 
g. Leopold Klančar. Ob tej priložnosti želimo 
vsem krajanom in krajankam KS Štefan vse 
dobro v prihajajočem letu 2016.

Leon Lobe, TŠKD Štefan
Foto: Uroš Primc

Blagoslov konj 
v KS Štefan pri 
Trebnjem

Na  sončno soboto, ko smo obhajali praznik 
sv. Štefana in praznovali dan slovenske sa-
mostojnosti, je v Štefanu pri Trebnjem po-
tekal vsakoletni tradicionalni blagoslov konj. 
V podružnični cerkvi godujočega svetnika in 
zavetnika konj je mašo za domovino daro-
val trebanjski duhovni pomočnik g. Slavko 
Kimovec, ki je opravil tudi blagoslov konj. 
V prelepem vremenu se je ob podružnični 
cerkvi v Štefanu zbralo prek 50 konjenikov 
Konjerejskega društva Trebnje in rekordno 
število domačinov in ostalih obiskovalcev, 
ki so s svojim obiskom temu kraju in običa-
ju dali poseben pečat. Za postrežbo in dob-
ro voljo so poskrbeli sosedje, domačini ter 
člani Turističnega, športnega in kulturnega 
društva Štefan, ki so nekaj dni kasneje na 
prostem organizirali tudi prehod v novo leto 
2016 ter tako poskrbeli za družabno dogaja-
nje v našem kraju. 

Turistični pozdrav
Leon Lobe, TŠKD Štefan

Foto: Marko Šalehar

Marijo nosijo
V času božične devetdnevnice so včasih 
nosili od hiše do hiše kip Marije. Ob pri-
hodu do hišnega praga je zbrane pričakal 
gospodar z družino. To je bilo po običaju v 
večernem času, ko je bilo delo že postorje-
no. Nosilci so ga povprašali, ali hoče preno-
čiti Marijo. Po pripovedovanju starejših se 
nihče ne spomni, da bi jo kdo zavrnil. Ob 
prihodu v hišo so zbrani molili rožni venec. 
Nato so bile na vrsti Litanije Matere Božje, 
ki so se lahko pele, če so bili prisotni pevci. 
Na ta način so še bolj približali betlehemski 
čudež. Za tem so zadonele lepe Marijine 
pesmi. Ko so zlasti moški začutili žejo, jih 
je gospodar povabil za mizo. Zahvalil se je 
za dar, ki ga je hiša prejela, in ob tej priliki 
prosil Marijo, naj hišo reši vsega hudega v 
prihajajočem letu. To je čas, ko po krščan-
skem načelu odpustimo drug drugemu vse 
zamere. Naslednji večer je gostitelj skupaj 
z družino in sovaščani odnesel kip Marije k 
sosedu. Tako se je ta obred ponavljal devet 
dni. V nekaterih krajih se ta običaj redno 
opravlja. Veseli nas, da se ponovno obuja v 
gabrovski fari, in sicer pod zavetjem podru-
žnične cerkve Sv . Martina v Biču. Marsikdo 
se ob tem lahko zamisli, kako lepo je bilo 
včasih, ko je sosed zjutraj ogovoril, a ne čez 
plot – betonko ali žično ograjo: »Bogdaj so-
sed, kako si kaj?«

Mirko Gliha

Sprejem Marije pri mladi družini Sever

Srečanje starejših
Rdeči križ Trebnje nas je povabil na predno-
voletno srečanje v Dom starejših občanov 
Trebnje. Tako smo se zbrali v nedeljo, 22. 
novembra, popoldne. Bilo nas je kar lepo 
število – okoli 70. Veselo smo bili presene-
čeni nad prikupnimi mažoretkami, dobrimi 
recitatorji OŠ Trebnje in harmonikašema 
–  očetom in sinom. Po končanem progra-
mu so nas postregli z odličnim kosilom, na 
mize so postavili tudi krožnike z dobrim 
pecivom. Z igranjem na harmoniko nam je 
krajšal čas gospod Glivar. Tako smo prežive-
li prelep popoldan.
Rada bi se zahvalila vsem članicam in čla-
nom odbora RK, ki so žrtvovali nedeljsko 
popoldne in nas  resnično razveselili.

Meta Bukovec
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Z Božičkom 
v čarobnem gozdu
ZKD Trebnje in JSKD OI Trebnje sta se odzvala pozivu Ob-
čine Trebnje in prevzela organizacijo že tradicionalne pri-
reditve Z Božičkom v čarobnem gozdu. Našemu vabilu k 
sodelovanju pri praznični okrasitvi Mestnega parka Treb-
nje so se odzvali: Vrtec Mavrica Trebnje in enote Kekec 
(oddelki Barvice, Gosenice, Murenčki, Žirafe, Zmajčki 
in Levčki),  Romano (oddelek Zvezdice),  Mavrica (od-
delka Sončni žarki in Metulji), in enota Miška Dobrnič 
(oddelek Škorenjčki). Iz Velikega Gabra so se okraše-
vanja udeležili OŠ Veliki Gaber – Vrtec Sončnica pri 
OŠ Veliki Gaber (skupina Kužki) in učenci podaljša-
nega bivanja 2. razredi. Mestni park so z združenimi 
močmi okraševali tudi učenci podaljšanega bivanja 
na OŠ Trebnje in učenci iz podružničnih šol Dobr-
nič (5. razred) in Dolenja Nemška vas. Skupno je 
park v petek, 18. decembra, ob 11.00 napolnilo 
preko 300 otrok, ki so se poleg krašenja zabava-
li ob programu Zavoda Bufeto. Dogodek je bil 
odlična priložnost za predstavitev plesne de-
javnosti na OŠ Veliki Gaber, z ljudskimi plesi 
in plesi sveta so se predstavili učenci, ki de-
lujejo v dveh skupinah pod vodstvom men-
torice Tanje Korošec. Zbrane je pozdravil 
tudi župan Občine Trebnje Alojzij Kastelic. S 
skupnimi močmi so otroci priklicali Božička, 
ki se je zaradi zanj težjih vremenskih raz-
mer (snega do takrat še nismo dočakali) 
odločil, da otroke obišče kar na losu. 

JSKD OI Trebnje in ZKD Trebnje
foto arhiv JSKD OI Trebnje

Fotoreportaža
Slike iz predstav:
KS Dobrnič, Knežja vas in Svetinja
KS Dolenja Nemška vas
KS Sela pri Šumberku
KS Šentlovrenc in Čatež
KS Trebnje in Račje selo
KS Veliki Gaber
KS Velika Loka in Štefan

DRUŽABNI DOGODKI

Muca Copatarica
V enoti Romano smo veseli december praznova-
li tudi z Muco Copatarico. V vrtec smo povabili 
starše otrok, ki so se odzvali kar v lepem številu. 
Dan smo popestrili s peko palačink, harmoniko in 
plesom. Muca Copatarica nas je prijetno presene-
tila in zabavala, zato se ob tej priložnosti iskreno 
zahvaljujemo ga. Danici Sila za obisk naših otrok.

Helena, Aljana, Vida

Dedek mraz 
obdaril 770 otrok  
v občini Trebnje
Tudi v letu 2015 je Občina Trebnje v sode-
lovanju s posamezno krajevno skupnostjo 
povabila dedka Mraza, ki je v času od 26. 
do 28. decembra 2015 obiskal in obdaro-
val otroke od 1. do 5. leta starosti.  Vseh 12 
krajevnih skupnosti in Občina Trebnje so fi-
nancirali darila za skupaj 770 otrok. Izvedbo 
projekta je Občina Trebnje na podlagi raz-
pisa zaupala  Zvezi kulturnih društev Treb-
nje v sodelovanju s trebanjsko območno 
izpostavo Javnega sklada RS za kulturne de-
javnosti.  Na osmih lokacijah: Kulturni dom 
Dobrnič, Velika Loka, Šentlovrenc, dvorana 
KS Veliki Gaber in dvorana Prostovoljnega 
gasilskega društva Sela pri Šumberku ter  
športna dvorana Dolenja Nemška vas in 
Trebnje (2 predstavi) je potekala predsta-
va v izvedbi Zavoda Bufeto, kjer se je iz ča-
robne skrinje vključil še dedek Mraz, ki je 
po zaključku predstave ob pomoči palčkov 
Gustija, Kala in Flokija izročil darilo vsake-
mu povabljenemu otroku (darila so bila po-
imensko označena). Dedek Mraz je imel ob 
skrbni pomoči in preudarnosti posamezne 
krajevne skupnosti zelo praktična in bogata 
darila, ki so jih bili otroci upravičeno veseli.  
Želimo, da bi dosedanjim dobrotnikom us-
pelo razveseliti najmlajše tudi v letu 2016. 

ZKD Trebnje in JSKD OI T
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ZAHVALE

Tako kot reka v daljavo se zgubi,
odšel si tiho, brez slovesa,
za seboj pustil si spomin
na naša skupna srečna leta.
Le srce in duša ve,
kako boli, ko več te ni ... 

ZAHVALA

Z bolečino v srcu sporočamo, da nas je v 26. letu mnogo prezgodaj 
za vedno zapustil sin, brat, nečak in bratranec UROŠ OMAHEN iz 
Stranj pri Velikem Gabru 1.
Ob njegovi izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prija-
teljem, sosedom in sodelavcem za izrečena sožalja ter podarjeno 
cvetje in sveče. Zahvaljujemo se tudi pogrebni službi Perpar, pev-
skemu zboru iz Šentvida pri Stični ter duhovniku za lepo opravljen 
obred.
Iskrena hvala vsem, ki ste nam stali ob strani in ki ste našega drage-
ga Uroša pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

Pošle so ti moči,
zaprla trudne si oči,
zdaj tiho, mirno spiš,
bolečin, trpljenja ne trpiš.

ZAHVALA

V 87. letu nas je zapustila naša draga mama, babica, 
prababica, tašča, sestra in teta ANA ZUPANČIČ 
(30. 1. 1929–6. 12. 2015), rojena Čebular, po domače Žurmanova mama iz 
Pristavice 14. 
Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, so-
sedom in znancem za izrečena pisna in ustna sožalja, za darovano cvetje, 
sveče in sv. maše ter spremstvo na njeni zadnji poti. 
Hvala župniku Janez Jeromenu za lepo opravljen obred in sveto mašo, pog-
rebni službi Perpar, citrarki Evi Medved in pevcem skupine Prijatelji iz Šen-
tvida pri Stični za lepo odpete žalostinke.
Hvala izrekamo tudi dr. Humarju, patronažni sestri Mojci Mihevc ter pomoč-
nici iz DSO Trebnje, Vidi Blatnik.
Iskrena hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeno zadnjo pot. Vsa dobrota in 
toplina bo ostala vedno z nami.

Žalujoči: vsi njeni

Prazen dom in dvorišče,
naše oko zaman te išče,
ni več tvojega smehljaja,
utihnil je tvoj glas,
bolečina in samota sta pri nas.
Zato pot nas vodi tja,
kjer sredi tišine spiš,
a v naših srcih še živiš.

ZAHVALA

V 90. letu starosti nas je za vedno zapustil naš dragi oče, stari oče, 
brat, stric in tast HENRIK URBIČ (1926–2015)iz Hudej 6.   
Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prija-
teljem, sosedom in znancem za izrečena pisma in ustna sožalja, za  
sv. maše ter spremstvo na njegovi zadnji poti. Posebna zahvala g. 
župniku Milošu Koširju za nagovor in lepo opravljen obred, pogreb-
ni službi Mariji Novak, govornici, trobentaču ter pevcem za zapete 
žalostinke. Vsem še enkrat iskreno hvala.

Žalujoči: vsi njegovi

Mineva življenje, 
živijo spomini, 
naj končno se duša
spočije v tišini.
(Feri Lainšček)

ZAHVALA

V 91. letu nas je zapustila naša draga mama 
ANA ULJANČIČ roj. ZUPANČIČ iz  Artmanje vasi 11 pri Dobrniču.
Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, so-
sedom in vsem, ki ste nam v trenutku slovesa stali ob strani, daro-
vali cvetje, sveče ter svete maše.
Zahvaljujemo se tudi gospe Olgici, dr. Katarini Žirovnik-Kuster in me-
dicinskima sestrama  Marjeti in Majdi iz ZD Trebnje.
Hvala tudi gospodu župniku Florijanu Božnarju za lepo opravljen 
obred,  pogrebni službi Saša Novaka iz Straže za organizacijo pogre-
ba ter pevcem za zapete žalostinke.
Hvala vsem, ki ste našo mamo spoštovali in cenili ter jo pospremili 
na njeni zadnji poti.                     Žalujoči: vsi njeni
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CENTRALA PODJETJA STEINBAUER V ENNSU pri LINZU (Avstrija)

Polna moč tudi v proizvodnji: popolnoma 
avtomatiziran 8-delni podajalnik

25
VEČ

VEČ  NAVORA
MOČI

DO

Zahtevna STEINBAUER vbrizgalna elektronika

Cenena elektronika

031 204 333

STEINBAUER optimizacija moči kot primerjava:
V čem je razlika?

CHIP TUNING

, Obrtniška ulica 4, 8210 Trebnje

Na trgu je veliko ponudnikov optimiranja 
moči, vendar le redki dobavitelji vedo kaj 
pravzaprav počnejo. 

Vendar kje je razlika med elektroniko, ki stane 
80 EUR in tisto, ki stane 1.000 EUR? Kot proiz-
vajalec in dobavitelj elektronik za povečanje 
moči, vam želimo pojasniti nekaj stvari. 
Razložili vam bomo razliko pri trenutno naj-
pogosteje uporabljanem dizelskem motorju s 
Common-Rail sistemom vbrizga.

V osnovi deluje dizelski motor s presežkom 
zraka. Ta presežek zraka izkoriščamo pri opti-
mizaciji moči tako, da mu dovajamo več (dizels-
kega) goriva. Pri vsakem vbrizgalnem ciklu je v 
zgorevalno komoro vbrizgano več goriva. Do-
vajanje večje količine goriva lahko dosežemo 
na dva načina: s prilagoditvijo časa vbrizga ali 
s povečanjem tlaka goriva v skupnem vodu 
(Common Rail). V teh dveh načinih je velika in 
odločujoča razlika – tako v razvoju in proizvod-
nji, kot tudi v vplivu na delovanje motorja.

Oglejmo si delovanje cenejše elektronike, ki sp-
reminja tlak v Common Railu:
S pomočjo zelo enostavne elektronike sp-
reminjamo električno napetost, ki daje po-
datek o tlaku. Motorni računalnik misli, da je 
tlak v Common Railu prenizek in nato preko 

visokotlačne črpalke goriva, zvišuje tlak. Zaradi 
povišanega tlaka tako v zgorevalno komoro v 
istem času vbrizgamo več goriva. Motor deluje 
s povečano močjo.

Pri tem načinu tuninga je potrebno upoštevati, 
da v zgorevalno komoro pri vsakem vbrizgal-
nem ciklu vbrizgamo več goriva. Ne glede na 
to ali gre za pilotni, glavni ali korekcijski vbrizg 

način prihaja do bistveno višjih zgorevalnih 
-

re trdnih delcev in ostale motorne sklope (npr. 
turbo polnilnik...)

Povsem drugače deluje naša vbrizgalna elek-
tronika. Že na začetku našega razvoja smo se 
odločili za podaljševanje časa vbrizga, čeprav 
je testiranje, razvoj in predvsem proizvodnja 
bistveno zahtevnejša.

Za doseganje zdravega, 20% optimiranja moči, 
povečujemo izključno glavni vbrizg. Pilotne-
ga in korekcijskega vbrizga, ki je namenjen 

-
mo. Zgorevalna temperatura in temperatura 
izpušnih plinov sta bistveno nižji od tistih, ki jih 
doseže motor z uporabo elektronike, ki vpliva 
na tlak v skupnem vodu. Na ta način lahko za-
gotovimo »zdravo povečanje moči«.

 

Z zajemom različnih signalov med delovanjem 
motorja kot npr. položaj stopalke plina, tem-
peratura izpušnih plinov, tlak turbo polnilnika, 
lahko izpeljemo povečanje moči, ki je povsem 
odvisno od delovanja motorja in se mu tudi 
dinamično prilagaja. Motor tako razvija več 
moči le takrat, ko jo potrebujemo.

Povečanje moči je pri osebnih avtomobilih tudi 
časovno omejeno. Na ta način motor razvije 
dodatno moč, ki jo potrebujemo pri prehite-
vanju ali vzponih in ni prekomerno obremen-
jen pri daljših vožnjah pod polnim plinom na 
avtocesti.

Omeniti želimo tudi to, da so vse naše elekt-
ronike podvržene testiranju elektromagnetne 
skladnosti (EMV). To testiranje je osnova za iz-
delavo potrdila o ustreznosti izdelka. Potrdilo je 

potrebno za vpis povečanja moči v homologa-
cijski karton vozila. Ne brez razloga, smo danes 
največji sistemski dobavitelj za praktično vse 
uveljavljene ponudnike tuninga na mednarod-
nem trgu.

 

Kot trgovec se boste seveda sami odločili kate-
ro vrsto povečanja moči boste ponudili svojim 
kupcem oz. vgradili v njihova vozila. Lahko vam 
samo priporočimo, da se najprej prepričate 
kaj in na kakšen način elektronika deluje in kaj 
povzroča. Preizkusite in primerjajte nas in mor-
da boste postali tudi vi eden tistih, ki verjamejo 
v več kot 17-letne izkušnje v razvoju strojne in 
programske opreme.

NEPOSREDNO NA VAŠEM VOZILU
TAKOJŠNJI PODATKI O MOČI 

ELEKTRONIKE 

MERJENJE MOČI PRI 
UPORABNIKU

DOSEŽIMO SKUPAJ VEČ!

Spletno (ONLINE) iskanje vozil

www
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POLITIČNE STRANKE

Kjer vsi molčijo, ko se je treba upreti
Na 11. seji OS so bila grobo kršena pravila delovanja. Župan pred-
log sklepa ni želel dati na glasovanje: »Občanom občine Trebnje 
se vložena sredstva v infrastrukturo pri odmeri komunalnega 
prispevka upoštevajo enako kot v primeru stanovanjske soseske 
DTR-016SS.« Pri tem se je poslužil tudi grožnje z odstranitvijo na-
šega svetnika, ki je v skladu s pravili sklep predlagal.
Za izbrane odpustki, za preostale bo odmera v enakih primerih 
bistveno drugačna. A niso vsi občani enaki? Pravila veljajo za 
vse in žalostno je, da se je le Gregor Kaplan postavil v bran spo-
štovanju demokratičnega dela v OS in enake obravnave vseh 
občanov. Le kako so lahko vsi svetniki ostali tiho?
To, kdo se mora sramovati, prepuščamo vaši presoji.

DSD Trebnje

Migranti, ki ne spoštujejo evropskih zakonov in vrednot, ne so-
dijo v Evropo.
V preteklih dneh smo lahko slišali, kaj se je zgodilo v Nemčiji, 
ko je večja skupina migrantov izkoristila gostoljubje Evropejcev 
in prizadela nedolžne državljane Nemčije z nadlegovanjem, ro-
panjem, celo s posilstvom. V SLS najostreje obsojamo ta spre-
vržena početja in upamo, da bo storilce dosegla roka pravice 
in zaslužena kazen. Zaradi varnosti Slovenk in Slovencev je ta 
trenutek toliko bolj pomembno, da kljub nekaterim naspro-
tovanjem ohranimo ograjo na meji in vse, ki želijo prestopiti 
slovensko schengensko mejo, identificiramo in tako ugotovimo, 
ali so med njimi tudi kriminalci in skrajneži, ki želijo zlorabiti 
naklonjenost evropskih državljanov.

Pred nami je novo leto, leto  novih načrtov in izzivov. Nova Slovenija 
je vsako leto močnejša. Je stranka vsebine in ne stranka političnega 
prestiža, praznih parol in gesel. 
V letu 2016 se bomo še nadalje trudili za spoštovanje krščanskih vred-
not, boljši davčni in zdravstveni sistem ter vsestranski gospodarski raz-
voj Slovenije. Strokovnjaki menijo, da imamo resnično dobre predloge 
za nižje davke in da NSi dela korake naprej tudi na področju zdravstva.
Na izid referenduma o spremembi Zakona o zakonski zvezi in družinskih 
razmerjih ob koncu leta 2015 se je predsednica NSi Ljudmila Novak 
odzvala z besedami: “To je velik poraz za vlado. Vsem državljanom, 
ki so odšli na referendum, se iskreno zahvaljujem. Prišel je čas, da se 
v Sloveniji posvetimo resnim težavam, kot so demografska slika, za-
poslitev mladih in okrevanje gospodarstva.”

Uspešno delo v Občinskem svetu
Kot največja svetniška skupina v Občinskem svetu se zelo dobro za-
vedamo odgovornosti in jo tudi v celoti sprejemamo. Ta se ne kaže 
v dolgih in brezplodnih govorih, ki so pretežno namenjeni samop-
romociji, ampak v kratkih, jedrnatih in konstruktivnih razpravah. 
Pomembno je, da ostale občinske svetnice in svetnike poslušamo 
in jih tudi slišimo. Zavestno dopuščamo znotraj naše svetniške sku-
pine različnost mnenj, kar nas samo bogati, in seveda posledično 
tudi različna glasovanja. Vse razprave in glasovanja morajo temelji-
ti na spoštovanju zakonitosti. To je osnova za delo v prihodnje brez 
bremena preteklosti. Tudi v letošnjem letu bomo ravnali enako, in 
to vse s ciljem: najboljše za naše občanke in občane.

Spoštovane krajanke in krajani.

Ob prehodu v novo leto je primeren čas, 
da se ozremo nazaj, ocenimo prehojeno 
pot in se zazremo v prihodnost.
V letu 2015 smo začeli s 616 registrirani-
mi brezposelnimi in novembra dosegli število 529, kar je za vse 
brezposelne še vedno preveč, a vendar je padajoči trend števila 
brezposelnih dober in si želimo, da bi se nadaljeval še naprej.
V letu 2015 je veliko trebanjsko podjetje med ponovnim uspe-
šnejšim poslovanjem zamenjalo lastnika in želimo si, da bi se 
potrdile županove besede, da je to najbolje, kar se je lahko 
zgodilo, pri tem imamo v mislih ohranjanje delovnih mest in 
izboljšanje položaja zaposlenih.
Eno največjih svetovnih gospodarstev se ohlaja in želimo si, da 
bi bilo naše gospodarstvo bolje pripravljeno, če bodo posledi-
ce ohlajanja gospodarstva dosegle tudi naše kraje. 

Srečno in zdravo v letu 2016 vam vošči ObO SD Trebnje!

Soustvarjajte 
Glasilo občanov preko
www.mojaobcina.si/trebnje 

Pred časom smo se pridružili portalu MojaObčina.si, ki si je 
zadal cilj združiti lokalna glasila v državi in na enem mestu po-
nuditi največji izbor lokalnih novic, torej tistih novic, ki jih le 
stežka najdemo v osrednjih medijih. Portal za Občino Trebnje  
najdete na naslovu www.mojaobcina.si/trebnje 
Spletno stran si lahko ogledate tudi na pametnih mobilnih na-
pravah, o dogajanju v občini pa ste lahko obveščeni tudi preko 
tedenskega obvestilnika.

Vaše prispevke za februarsko številko Glasila občanov priča-
kujemo do 9. februarja 2016.

Uredništvo Glasila obcanov 
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KRAJEVNE SKUPNOSTI, DRUŠTVA

OZS Trebnje 
dobila novo-staro 
vodstvo
Konec lanskega leta so potekale volitve v or-
gane vodstva Območno obrtno podjetniške 
zbornice  Trebnje. Zbornico bo še naprej vo-
dil Marjan Krmelj, ki je na tem položaju že 
kar nekaj časa. Tudi člani UO so v glavnem 
v isti sestavi. Očitno so obrtniki zadovoljni z 
njihovim delom. Ob tem je potrebno pouda-
riti, da je članstvo neobvezno. Organizacija 
naj bi z raznimi seminarji, informacijami  in 
svetovanji  pomagala motorju trebanjskega 
gospodarstva, t. j. samostojnim podjetni-
kom. Tako imenovana mikro podjetja so tudi 
v evropskem merilu priznana kot nosilec 
zdravega gospodarstva. In zakaj? Zato ker je 
v teh podjetjih čutiti fleksibilnost in prilago-
dljivost trgu, odgovornost, poštenost tako 
do delojemalcev kot tudi države. Ko bere-
mo, kako neko podjetje ni plačevalo prispev-
kov po več let, se preprosto sprašujemo: Le 
kako je to mogoče? Samostojni podjetnik 
z VSEM svojim premoženjem odgovarja za 
zdravo in likvidno poslovanje. Le kaj vidi vla-
da slabega v tem, če nek obrtnik v pokoju 
opravlja svojo dejavnost, plačuje cesarju, kar 
mu pripada, in skrbi za dostojno preživetje 
družin zaposlenih? Želimo bogato državo. To 
pa je le tista, ki ima bogate državljane. Druge 
formule jaz ne vidim.
Novoizvoljenim organom želimo obilo uspe-
ha.

Mirko Gliha 

Predstavitev SPVCP
Na zadnji seji OS Občine Trebnje v  letu 2015  
sta župan in občinski svetnik g. Zajc dala po-
budo, da se javnosti širše predstavi  SPVCP.
Začnimo kar pri razlagi kratice, ki pomeni 
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem pro-
metu. Kakšna je naša naloga? Da načrtu-
jemo in usklajujemo naloge preventive in 
vzgoje v cestnem prometu na lokalni ravni. 
Svet ima 8 članov. Imamo tudi komisijo, ki  
rešuje probleme na terenu, ki jih opazijo  
občani. Sestavljena je iz treh članov. V njej 
so  predstavniki iz vrst Policije, ZŠAM in 
AMD Trebnje. Tako imamo predstavnike re-
presivnih, preventivnih in vzgojnih institucij. 
Koordinatorka je ga. Janja Fink (janja.fink@
trebnje.si). Kaj smo počeli v preteklih deve-
tih mesecih, od kar je Svet ustanovljen?
Uspeli smo  namestiti še zadnji defibrila-
tor v KS Veliki Gaber. V letu 2016 bodo te-
čaji za rokovanje s temi napravami. Tu ima 
glavno zaslugo  dr. Šalda, ki je tudi član Sve-
ta. Uspeli smo postaviti ogledalo v Biču. V 
KS Veliki Gaber smo ob sodelovanju KS in  
 

 
ZŠAM uspeli popraviti dohod  po pločniku v 
šolo ob avtobusni postaji  ter obnoviti talne 
označbe za nemoteno obračanje šolskih 
avtobusov. V sodelovanju z Medobčinskim 
inšpektoratom za redarstvo se redno od-
zovemo na vse prijave občanov, ko opazijo 
povečanje nevarnosti v cestnem prometu. 
Tesno sodelujemo pri prometni vzgoji naših 
malčkov. Ob prvih šolskih dneh v  sodelova-
nju z ZŠAM in s Policijo Trebnje omogočamo 
varno pot v šolo vsem udeležencem v prome-
tu. Sodelujemo pri  nacionalnih akcijah. Na 
sejah skrbimo za redno poročanje članov o 
trenutnem stanju nevarnosti. Redno ukrepa-
mo ob morebitnih prijavah občanov na kršit-
ve  varnosti v prometu na področju lokalnih 
cest. Še bi lahko naštevali,  a raje prepustimo 
prostor občankam in občanom, da se obrnejo 
na nas, v kolikor imajo težave, ki jih bomo re-
šili v skladu z našimi pristojnostmi.
Naša skupna želja je, da bi bilo v letu 2016 
manj nesreč.

Mirko Gliha

Ob žegnanju v Paradižu
Kapelica Janeza Evangelista v Paradižu po-
staja vse bolj znamenje, ki povezuje. Jaslice 
v kapelici je postavila Saša Petročnik Trlep 
s Čateža pod Zaplazom. 27. 12. 2015 je bilo  
tradicionalno slovesno žegnanje.  
Blagoslovu, ki ga je opravil domači du-
hovnik Slavko Kimovec skupaj z bogoslov-
cem Tadejem, je sledila Ivankina beseda o 
šentjanževem in šentjanževcu. Nastajajoči 
večer, ožarjen z baklami, pa je zazvenel še ob 
pesmih Sorelin.
Sosedje in prijatelji, ki so tudi tokrat prišli v 
lepem številu, so se pogostili ob Janezovem 
bograču in dobrotah, ki so jih prinesli s seboj.
Sv. Janeza Evangelista upodabljajo včasih s 
kelihom in kačo, včasih pa z orlom, ki je pris-
podoba njegovega evangelija. Po njegovi za-
slugi je šentjanževec postal slovenska obre-
dna pa tudi poslovilna pijača. Šentjanževec 
sta pila ženin in nevesta, ko sta se na poročni 
dan poslavljala od dekliškega in fantovskega 
stanu. To vino so pili fantje, ko so odhajali k 
vojakom, čašo šentjanževca je naročila vesela 
družba v gostilni pred odhodom domov. Pili 
so ga med bedenjem pri umrlem, dajali so ga 
porodnicam, bolnikom in umirajočemu. 
Da je šentjanževec tako cenjena pijača, 
je pripomogla tudi stara ljudska legenda: 
Na smrt obsojeni kmet je čakal na izvršitev 
obsodbe. Vprašali so ga, katera je njegova 
zadnja želja. Obsojenec si je zaželel kozarec  
šentjanževca, preden bi se poslovil od tega  
sveta. Rabelj mu je želel izpolniti to zadnjo 
željo in odpravil se je na pot, da bi dobil ko 
zarec želenega vina. Medtem ko je rabelj iskal  

 
šentjanževec, je sodnik ugotovil, da je na 
smrt obsojeni kmet nedolžen. Pomilostil ga je 
in kmet je odkorakal izpod vislic. 
Na god sv. Janeza blagoslovljeno vino 
šentjanževec bomo spili ob posebnih prilo-
žnostih.

I. Višček

Razmere v zdravstvu
V samostojni Sloveniji še nobeni vladi ni uspelo poseči v zdravstveni sistem in zaščititi 
pacientovih pravic. Vse je ostalo samo na papirjih; za papir pa vemo, da prenese vse.
Namesto da bi pacientom nudili čim boljšo oskrbo, se njihov svet vrti le okoli financ. 
Toda danes ne bomo govorili o tem, ampak se bomo v tem prispevku dotaknili samo 
ene pereče teme, to je fizioterapija. Poznam primer pacientke, ki bi za uspešno okre-
vanje po operaciji noge potrebovala intenzivno fizioterapijo. Namen fizioterapije je, 
da se mora začeti v čim krajšem možnem času po posegu, da zmanjša bolečine, izbolj-
ša gibljivost uda in mehča notranjo brazgotino.
V občini Trebnje imamo obnovljen, sodoben zdravstveni dom z vrhunsko fizioterapev-
tsko ambulanto, nimamo pa zadosti fizioterapevtov, zato bolniki na obravnavo čakajo 
tudi do 6 mesecev, ali pa jih pošiljajo na terapije v Šmarješke Toplice ali v Dolenjske 
Toplice. To pa pacientom povzroča nemalo težav. Zaradi svoje omejene gibljivosti ne 
morejo uporabiti javnega prevoza in tudi avtomobila ne morejo voziti, zato so odvisni 
od pomoči drugih, kar zagotovo vpliva na njihovo psihično zdravje. Človek se vpraša, 
zakaj plačujemo prispevke za zdravstveno zavarovanje in dodatno zdravstveno zava-
rovanje, če nam kratijo pravice do hitrega in uspešnega zdravljenja, kadar ga potre-
bujemo. Nekateri si lahko privoščijo samoplačniške storitve, večini pa finance tega ne 
dopuščajo in si teh storitev ne morejo privoščiti. Ob vsem tem se človek vpraša, koliko 
sta vredna človeško življenje in zdravje. Očitno danes ni nikomur več mar.
Menim, da si vsi zaslužimo kvalitetno zdravstveno oskrbo brez čakalnih vrst.
V gospodarstvu vsak dan slišimo, da je kupec kralj; sprašujem se, kdaj bodo v zdravstvu 
paciente obravnavali na enak način.

Jože Grozde
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Tokratni sponzor križanke je ansambel Nemir s sedežem na Rožni ulici 1, 8230 Mokro-
nog . Za vas so pripravili nagrade, in sicer 1. nagrajeni 3x CD ansambla NEMIR v vred-
nosti 30,00 €, 2. nagrajeni 2x CD ansambla NEMIR v vrednosti 20,00 € in 3. nagrajeni 
majico ansambla NEMIR ter trakec za ključe v vrednosti 10,00 €.

Ansambel NEMIR deluje od leta 2006. Od začetka so delovali kot tri- ali štiričlanska 
zasedba, danes pa delujejo v šestčlanski zasedbi.  V letošnjem letu bodo praznovali 
10. obletnico delovanja ansambla s posnetimi kar 42 lastnimi skladbami. V ta namen 
bodo v novembru priredili tradicionalni 6. Nemirni koncert. Njihove skladbe temeljijo 
na štiriglasnem fantovskem petju ob spremljavi tria. Največji vzorniki so jim bili in so 
še vedno Lojze Slak, Fantje vseh vetrov, Poljanški itd.               

Geslo križanke in svoj naslov pošljite na Glasilo občanov, Goliev trg 4, 8210 Trebnje ali 
na elektronski naslov: glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com najkasneje do srede, 9. 3. 
2016. Gesel, prejetih po tem datumu, ne bomo mogli upoštevati.

Pravilno geslo križanke iz 
decembrske številke je: 
ELEKTROMATERIAL.

Prejeli smo  88   pravilnih rešitev. Na seji  
7. 1. 2016 smo izžrebali nagrajence. 
1. nagrado, svetilko v vrednosti 25,00 €, 
prejme Milena Saje, Velika loka 71, 8212 
Velika loka, 
2. nagrado, svetilko v vrednosti 15,00 €, 
prejme Vojko Blatnik, Grmada 3, 8210 
Trebnje in  
3. nagrado, svetilko v vrednoti 10,00 €, 
prejme Muren  Bogdan, Mleščevo 2d, 1295 
Ivančna Gorica. 

Nagrade lahko dvignete v Trgovini IST 
d.o.o.,  Štefan 2, 8210 Trebnje.



Datum Ura Prireditev Lokacija

18. 1. 2016 9.00–10.00 Delavnica CMU: Prihaja pust – ustvari si svojo masko CIK Trebnje, učilnica 8

20. 1. 2016 19.00 Predstavitev knjige Milene Miklavčič:  
Ogenj, rit in kače niso za igrače Dvorana STIK (Goliev trg 1)

20. 1. 2016 10.00–12.00 Predavanje CMU: Pomen razstave Rastoča knjiga OŠ Veliki Gaber

23. 1. 2016 9.00–18.00 Nadaljevalni seminar za mažorete –  
državno izobraževanje

Športna dvorana PŠ Dolenja 
Nemška vas

23. 1. 2016 17.00 Predstava: Le kdo še verjame v pravljice? 
Laura Kovač, MGS KRESNIČKE. Sekcija Trebnje. Kulturni dom Trebnje

25. 1. 2016 17.00 Pravljična urica Knjižnica Pavla Golie Trebnje
25. 1. 2016 19.00 Predavanje Tamara Vonta: Moj Camino Knjižnica Pavla Golie Trebnje

26. 1. 2016 9.00–11.30 Predavanje UTŽO: Med nebom  in zemljo –  
o svoji knjigi in doživetju ob udaru strele; Vera Vardjan CIK Trebnje, predavalnica

27. 1. 2016 15.00 Pravljična urica Knjižnica Pavla Golie Trebnje

30. 1. 2016 8.00 5. tradicionalni nogometni turnir KS Trebnje (selekcija 
U-10) Športna dvorana OŠ Trebnje

2. 2. 2016 9.00–11.30
Predavanje UTŽO: Refleksoterapija – samopomoč 
(demonstracije na stopalih, dlaneh, ušesih in obrazu);  
Pavla Zupančič in Nada Tomažin Dokl

DSO Trebnje

5. 2. 2016 19.00 Prešernovanje  
(KUD Popotovanje Frana Levstika Čatež) Kulturni dom Čatež

6. 2. 2016 18.00
Medobčinska proslava ob slovenskem kulturnem 
prazniku Občin Mirna, Mokronog-Trebelno, 
Šentrupert in Trebnje

Upravno-kulturno središče 
Mokronog

6. 2. 2016 10.00–11.30 Sobotno galerijsko dopoldne: PUSTNA MASKA Galerija  likovnih 
samorastnikov Trebnje

8. 2. 2016 10.00–18.00 Dan odprtih vrat z brezplačnim ogledom aktualnih 
razstav

Galerija  likovnih 
samorastnikov Trebnje

8. 2. 2016 10.00 Delavnica Izdelajmo lovilca sanj z mentorico Matejo 
Vavtar. Prijave obvezne.

Galerija  likovnih 
samorastnikov Trebnje

11. 2. 2016 18.00 5. predstava abonmaja Levček: Pika Nogavička  
in gusar Val – Potovanje na otok zakladov Kulturni dom Trebnje

13. 2. 2016 8.00 5. tradicionalni nogometni turnir KS Trebnje  
(selekcija U-12) Športna dvorana OŠ Trebnje

15. 2. 2016 19.00 Motivacijsko predavanje: Tečem svojim ciljem naproti, 
Marjana Žnidaršič Knjižnica Pavla Golie Trebnje

16. 2. 2016 9.00–11.30 Predavanje UTŽO:  PROSLAVA – Igrivost vsestranskega 
pisatelja Slavka Pregla; Jože Zupan Predavalnica CIK Trebnje

17. 2. 2016 9.00–10.00 Delavnica CMU:  Bodimo inovativni z velikonočnimi 
okraski CIK Trebnje, učilnica 8

18. 2. 2016 18.00 Odprtje razstave Joškina Šiljana Galerija  likovnih 
samorastnikov Trebnje

20. 2. 2016 8.00 5. tradicionalni nogometni turnir KS Trebnje (U-8 
selekcija) Športna dvorana OŠ Trebnje

23. 2. 2016 9.00–11.30 Predavanja UTŽO: Himalaja, Pakistan, Turkmenistan, 
Uzbekistan in Kirgizija; Julija Krajšek CIK Trebnje, predavalnica

Napovednik dogodkov v občini Trebnje v januarju in februarju 2016

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).


