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OBČINSKE NOVICE
Kostanjev
piknik s predsednikom vlade
dr. Mirom Cerarjem
Poletje je že daleč za nami in jesen je čas spravila pridelkov. Leto je
bilo za kmetijstvo sicer težko in polno neljubih dogodkov, od zmrzali, suše, toče. V Občini Trebnje pa sta bila leto in tudi mandat, ki
se počasi končuje, izjemno plodna. Skratka optimizem je povsod
viden, tudi na vladni in državni ravni.
Konec oktobra je bil na povabilo SMC in predsednice lokalnega odbora Vide Šušterčič pri nas na obisku predsednik vlade Miro Cerar,
ki ga je spremljal tudi prometni minister Peter Gašperšič. Pridružili
so se vsi pomembnejši predstavniki gospodarstva in vsi župani sosednjih občin. Vida Šušterčič, ki je sicer tudi občinska urbanistka,
je na kratko predstavila množico uspešnih občinskih projektov,
ki so v izvajanju in tudi načrte za prihodnost. Poudarila je, da so
ključnega pomena investicije v gospodarskem sektorju. V občini
Trebnje ta trenutek gradi nove kapacitete TPV Velika Loka, TEM
Čatež, Eurotek Bič, Armič Trebnje in pred investicijo sta tudi REM
ter Trimo v industrijski coni, ki smo jo pred nedavnim opremili tudi
v deležu z EU sredstvi.
Predsednik vlade Miro Cerar je zbrane pozdravil in izjemno optimistično orisal stanje in prizadevanje vlade. Neverjetni zasuk pri
investicijah tujih vlagateljev (Magna, Yaskawa itd.) in posledično
znižanje brezposelnosti za tretjino. Zadolženost države se po letih
ponovno znižuje. Investicije v infrastrukturo se pospešeno pripravljajo, tako bo tudi v Trebnjem v naslednjih letih urejena H1 (zdaj
obvozna cesta Trebnjega) in tudi viadukt Štefan, ki bo omogočal
hitro navezavo na AC. Skratka po začetnih težavah sta SMC in vlada opravili izjemno delo. Miro Cerar je tudi priznal, da so sedanji
koalicijski partnerji težavni. Ne želi si ideoloških sporov in raznih
neproduktivnih razprav. Povedal je, da bo tudi spomladi popeljal
SMC na nove volitve z umirjeno sredinsko držo. Hkrati pa je zagotovil, da se ne pusti usmerjati raznim interesnim skupinam in zato
doživlja tudi toliko napadov raznih medijev. Tako optimističnega
in odločnega predsednika vlade še nisem videl ter verjamem, da
je sedaj najboljši kandidat za naslednji mandat, kar jih Slovenija
premore. Zdi se mi precej podoben bivšemu predsedniku Janezu
Drnovšku po umirjenosti, strpnosti, delavnosti in inteligenci.
Po kratkih pozdravnih nagovorih ministra Gašperšiča in poslancev
smo do besede prišli tudi župani. Župani smo se strinjali, da če želimo trdno in razvojno Slovenijo, moramo dobre gospodarje pre-
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poznati in jih tudi podpreti. Iskanje neprestano novih obrazov je
neproduktivno in celo škodljivo. Na ta način nam vlada druga vrsta
uradnikov, ki pa bolj skrbijo zase, kot za razvoj in ljudi. Složno smo
se zavzeli, da lokalne skupnosti v čvrsti povezavi z močno vlado
lahko naredimo največ za razvoj Slovenije.
G. Miro Cerar, s hčerko in partnerico, je najprej planiral eno uro
za obisk, potem pa se je zadržal do poznih večernih ur in dejal, da
je takih iskrenih in prijateljskih stikov z ljudmi premalo. Ob odhodu
je dejal, da se vidimo tudi prihodnje leto in se zahvalil za izjemno
gostoljubnost Dolenjcev.

Uredništvo si pridržuje pravico do objave, neobjave, delne objave ali krajšanja nenaročenih prispevkov v skladu s prostorskimi možnostmi in uredniško politiko. Prosimo, da posamezni prispevki ne
obsegajo več kot 1000 znakov s presledki in fotografijo v formatu JPG ali podobno. Fotografij neprimerne kakovosti za tisk ne bomo objavili, prav
tako ne bomo objavili fotografij, pripetih v programu Word zaradi slabe resolucije.
Prispevki političnih strank in neodvisnih list ne smejo
presegati 750 znakov s presledki. Prispevkov, ki ne
bodo podpisani s polnimi imeni avtorjev, ne bomo
objavili. Prosimo, da ob prispevku vedno navedete
tudi avtorja fotografije. Uredništvo si pridržuje pravico, 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 objavlja. Poslanih slik za objavo ne vračamo.

Alojzij Kastelic
Župan Občine Trebnje

V Glasilu občanov se proti plačilu v skladu s sprejetim cenikom objavljajo tudi oglasi, ki so pripravljeni
za tisk, torej oblikovani in v primernih formatih: PDF
v kakovosti za tisk in CMYK-formatu. Če kakovost ni
ustrezna, se objavo oglasa zavrne. Naročnik oglasa
je 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 občinsko stavbo).
Rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko je
4. 12. 2017, predviden izid pa 13. 12. 2017. Prispevki, ki jih bomo v uredništvo prejeli po tem datumu,
bodo uvrščeni v naslednjo številko, če bodo še aktualni.
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OBČINSKE NOVICE
Občinski podrobni prostorski načrt za »TRGOVSKI OBJEKT«
Trebnje je zaradi svoje lege z dobrimi prometnimi povezavami zanimivo za gradnjo večjih
trgovskih objektov. Na podlagi pobude za gradnjo trgovskega objekta med lokalno cesto
skozi Trebnje, železniško progo in zahodno od
ceste, ki vodi do Mercator centra, se je začel
pripravljati Občinski podrobni prostorski načrt
(OPPN). Z OPPN je predvidena gradnja trgovskega objekta z ureditvijo zelenih, prometnih,
infrastrukturnih in drugih utrjenih površin. Poleg tega je predvidena tudi rušitev obstoječih
objektov, ki se nahajajo v območju OPPN.
Ob pripravi prostorskega akta je Občina Trebnje konstruktivno sodelovala. Sedanje semaforizirano križišče se bo rekonstruiralo zaradi
boljše pretočnosti prometa. Predvideva se
gradnja krožnega križišča. Ob železniški progi
se varuje nepozidan pas zemljišča, namenjen
bodoči povezovalni mestni prometnici. Predvidena je tudi rekonstrukcija vseh komunalnih
vodov, ki potekajo s severnega dela že pozidanega območja.
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN
poteka do 23. novembra 2017 v prostorih Občine Trebnje. Gradivo si lahko ogledate tudi na
občinski spletni strani in podate pripombe ali
predloge.

Poročilo z 25. redne seje
Občinskega sveta Občine
Trebnje
Župan je sklical 25. redno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje,
ki je potekala v sredo, 4. oktobra 2017, od 16.00 do 19.10 v veliki
sejni sobi Občine Trebnje, kjer je bilo prisotnih 19 članic in članov
Občinskega sveta Občine Trebnje.
Na dnevni red je bilo umeščenih 19 točk.
Občinski svet je na 25. redni seji izvedel tajne volitve za elektorje
in v drugi obravnavi potrdil Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje
programa predšolske vzgoje in varstva v Občini Trebnje, ki predstavlja način reševanja problematike predšolske vzgoje in varstva.
Uspešen razpis in podelitev koncesije bosta za občino pomembni
pridobitvi dodatnih prostorskih in kadrovskih kapacitet.
Med točkami v obravnavi sta bila tudi Odlok o spremembah in
dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2017
– rebalans II, ki je bil sprejet (z upoštevanjem dveh predlaganih
amandmajev) in Predlog sprememb in dopolnitev Načrta ravnanja
z nepremičnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2017.
Občinski svet je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega
prispevka za območje »Industrijska cona Trebnje« v prvi obravnavi
in Odlok o spremembah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki
v Občini Trebnje, s katerim se trajno določi tritedensko frekvenco
odvoza mešanih komunalnih odpadkov.
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Vida Šušterčič
Občina Trebnje

Sprejet je bil tudi Odlok o spremembah odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest v občini
Trebnje, katerega namen je odprava pomanjkljivosti v postopkih
izborov vzdrževalcev javnih poti posameznih krajevnih skupnosti
in poenostavljanje le-tega. Bistvena sprememba sprejetja Odloka
je, da bo vzdrževanje vseh občinskih cest izvajal isti vzdrževalec.
Prav tako je Občinski svet podal soglasje k cenam socialnovarstvene storitve »pomoč družini na domu«, potrdil nove cene programov v javnih vrtcih občine Trebnje in potrdil podaljšanje delovanja
dveh začasnih oddelkov Vrtca Sončnica Veliki Gaber.
Občinski svet je potrdil Dokument identifikacije investicijskega
projekta (DIIP) za Obnovo šolskega igrišča pri OŠ Veliki Gaber – izvedba tartan, junij 2017 in Dokument identifikacije investicijskega
projekta (DIIP) za »Nakup hiše Lesjak- Čatež«.
Občinski svet se je seznanil s Poročilom o izvrševanju proračuna
Občine Trebnje v prvem polletju leta 2017, z Regijskim izvedbenim
načrtom na področju socialnega varstva za obdobje 2017–2020 za
jugovzhodno statistično regijo in s sklepoma in odločbo za izplačilo
sredstev iz proračunske rezerve za namene škode ob požarih.
Občinski svet je obravnaval tudi točke: Pregled in potrditev zapisnika 24. redne seje, Odgovori na svetniška vprašanja, Seznanitev z
zapisniki sej delovnih teles Občinskega sveta in svetov zavodov ter
Vprašanja in pobude članov sveta.
Vse informacije glede sklica in vsebine sej Občinskega sveta Občine Trebnje so na voljo na spletni strani Občine Trebnje, http://
www.trebnje.si/, na kateri si lahko ogledate posnetke sej in preberete gradiva in zapisnike preteklih sej.
Občinska uprava
Oddelek za splošne zadeve
3

OBČINSKE NOVICE
Zamenjava vodovoda
na Gubčevi cesti
Občina Trebnje je v mesecu juliju podpisala pogodbo za izvedbo
zamenjave vodovoda na delu Gubčeve ceste v Trebnjem. Investicija se je izvajala vzporedno s projektom »DOLB Trebnje center«.
Na dolžini 285,57 m so bile položene duktil cevi es DN 100. Izbrani
izvajalec Komunala Trebnje d.o.o. je konec meseca septembra zaključil z gradbenimi deli.
Občinska uprava Občine Trebnje
Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo

Ureditev pločnika Velika loka –
Trebnje
Občina Trebnje in Ministrstvo za infrastrukturo sta z izbranim izvajalcem v mesecu septembru podpisala pogodbo za izgradnjo pločnika
na relaciji Velika Loka–Trnje. Ob izgradnji pločnika bo izvedena tudi
rekonstrukcija obstoječe regionalne ceste, ki je v zelo slabem stanju.
Izbrani izvajalec Komunalne gradnje Grosuplje d.o.o. je z deli pričel
meseca oktobra, predviden zaključek pa je konec aprila naslednjega
leta.
Z izgradnjo pločnika in rekonstrukcijo regionalne ceste se bodo izboljšali vozni pogoji na cesti in povečala varnost za najšibkejše udeležence v prometu.
Občinska uprava Občine Trebnje
Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo

Izgradnja sistema daljinskega
ogrevanja na lesno biomaso
»DOLB Trebnje Center«
Fizična dela v okviru izgradnje sistema daljinskega ogrevanja na
lesno biomaso »DOLB Trebnje Center« so se v mesecu oktobru
zaključila. Trenutno se izvajajo meritve in nastavitve sistema na
optimalno delovanje.
Sistem daljinskega ogrevanja na lesno biomaso »DOLB Trebnje
Center« je obsegal predelavo obstoječe kotlovnice v objektu CIK.
Kotlovnica je sestavljena iz dveh kotlov. Jedro sistema predstavlja
močnejši kotel na lesno biomaso moči 750 kW. Poleg močnejšega
kotla se bo za pokrivanje toplotnih potreb uporabljal še kotel moči
350 kW. Za izravnavanje konic je zgrajen akumulator toplote s kapaciteto 17.000 l, s katerim je obratovanje kotlov na lesno biomaso mnogo bolj optimalno.
Skladišče za lesne sekance je zgrajeno v sklopu objekta, kjer se
nahaja kotlovnica. Zalogovnik za sekance je pod nivojem terena.
S tem smo zagotovili enostavno polnjenje zalogovnika, saj je na
stropu zalogovnika zgrajen vsipni jašek.
Izvedeno je toplovodno omrežje s priključki v skupni dolžini cca.
2.000 metrov iz jeklenih visokofrekvenčnih varjenih cevi. Postavljene so toplotne postaje v vseh objektih, ki so priključeni na sistem daljinskega ogrevanja.
Na sistem so priključeni javni objekti v centru Trebnjega, štirje
večstanovanjski objekti na Slakovi ulici, nekaj objektov na Gubčevi
cesti in upravna stavba Komunale Trebnje.
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Projekt je uspel na razpisu, ki ga financira Evropska unija, in sicer iz
Kohezijskega sklada. Na osnovi Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 je bil preko
sklepa Ministrstva za infrastrukturo pridobljen sklep o sofinanciranju projekta.
Komunala Trebnje
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OBČINSKE NOVICE
Slavnostna otvoritev mostu čez Temenico v Ponikvah
V mesecu novembru bo imela Občina Trebnje slavnostno otvoritev mostu čez Temenico v Ponikvah. Novi most bo zagotavljal
ustrezne površine za motorni promet ter
peš promet, kar bo povečalo varnost v prometu in izboljšalo dostopnost do tega dela
občine Trebnje. Z izgradnjo mostu bo odpravljena še zadnja večja ovira za vzpostavitev pločnika v naseljih Dolenje in Gorenje
Ponikve, kar bo pomenilo varno pešačenje
od Ponikev do Štefana.
Občinska uprava Občine Trebnje
Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo

Kanalizacija
Račje selo – Blato
V mesecu septembru se je pričela izgradnja
kanalizacije za odvajanje in čiščenje vod iz
naselja Račje selo in Blato v občini Trebnje.
Investicijo bo izvedel izbrani izvajalec, Komunala Trebnje d.o.o., ki bo zgradil ločeni
kanalizacijski sistem v dolžini cca. 3.605
metrov. Trenutno dela potekajo skozi naselje Račje selo, kjer je urejena polovična
zapora ceste s semaforizacijo. Zgrajene je
približno 15 % celotne trase. Po predvidevanjih se bodo dela zaključila do sredine
naslednjega leta.
Občinska uprava Občine Trebnje
Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo

Gozdna cesta na Čatežu –
II. faza
Občina Trebnje je v mesecu oktobru izvedla II. fazo rekonstrukcije obstoječe gozdne ceste št. 078691 Čatež – Dušica v dolžini
190 m. Ureditev gozdne ceste je del dogovora z Občino Litija za
vzpostavitev ustrezne povezave med občinama, ki ne bo odvisna
od vremenskih pogojev. Dela je izvajalo podjetje Astplast d.o.o. iz
Ivančne Gorice.
Rekonstrukcija se je izvedla na drugem delu najbolj izpostavljenega
odseka, ki je bil praktično neprevozen po vsakem hujšem neurju.
Sistem izvedbe je temeljil na izravnavi obstoječega makadamskega vozišča, nadgradnji s kamnitim drobljencem ter zaščiti vozišča
z asfaltno plastjo.
Z rekonstrukcijo obstoječe gozdne ceste se bodo izboljšali vozni
pogoji na cesti v vseh vremenskih pogojih ter tako zagotavljali
ustrezno povezavo med občinama.
Občinska uprava Občine Trebnje
Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo
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OBČINSKE NOVICE / KULTURA
OBČINA TREBNJE
s projektom
FATE (Fighting
for equal access
to sports and
exercise) uspešna na
razpisu ERASMUS+ SPORT
V sklopu Medobčinskega razvojnega centra, ki od septembra 2016
deluje kot skupna občinska uprava občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje, je Občina Trebnje marca 2017 na razpis programa
Erasmus+ Sport Majhna partnerska sodelovanja prijavila projekt
s kratkim naslovom FATE, za katerega si je pridobila sofinanciranje v višini 60.000 EUR, kar je hkrati najvišje možno sofinanciranje
znotraj tega podprograma.
Projekt FATE ali Fighting for equal access to sports and exercise
je nastal na pobudo in v sodelovanju z lokalnim Klubom borilnih
veščin Fearless Fighters, ki deluje v Trebnjem pod okriljem nekdanjega evropskega prvaka v K1 Alena Štritofa.
Ljudje po vsem svetu se vsak dan ukvarjajo z različnimi športnimi
aktivnostmi. Kaj pa tisti, ki tega ne morejo? Projekt FATE združuje skupino partnerjev iz štirih držav (Občina Trebnje in KBV Fearless fighters iz Slovenije, A. S. D. Diamond Gym iz Italije, Elite Fight
Promotions iz Slovaške in Klub tajlandskog boksa Victory Gym iz
Srbije), ki verjamejo, da je v svetu razlik mogoče doseči enakost.
Glavni cilj projekta FATE je namreč s pomočjo tekmovalnega špor-

ta, tj. kickboxinga, doseči socialno vključevanje ljudi s posebnimi
potrebami. Partnerji bomo z namenom zbiranja sredstev za dodatne športne aktivnosti in programe za ljudi s posebnimi potrebami
organizirali štiri mednarodne »Fight night« dogodke.
Varstveno delovni centri in institucije, ki omogočajo socialno vključevanje ljudi s posebnimi potrebami v vse vidike življenja, svoje
storitve običajno financirajo iz državnega proračuna. Dodatne aktivnosti za izboljšanje kakovosti življenja uporabnikov storitev centrov so večinoma odvisne od dodatno pridobljenih sredstev in se
izvajajo le v meri, ki jih dopuščajo ta sredstva. Predlagano majhno
partnerstvo bo v štirih različnih državah in mestih organiziralo štiri
dobrodelne FATE dogodke: FATE dogodek Trst − Italija, FATE dogodek Trebnje − Slovenija, FATE dogodek Trenčín − Slovaška in FATE
dogodek Novi Sad – Srbija. Zbrana sredstva bodo v času projekta
predana izbranim varstveno delovnim centrom oziroma institucijam, ki izvajajo storitve za ljudi s posebnimi potrebami. Z izvedbo
projekta bomo začeli v januarju 2018.
Poleg navedenega bo projekt namenjen tudi krepitvi mobilnosti
trenerjev in drugih članov neprofitnih borilnih klubov z namenom
izmenjave izkušenj na področju spodbujanja kickboxinga, ne samo
kot tekmovalnega temveč tudi kot rekreativnega športa. Partnerji
bodo razpravljali o pozitivnih vidikih kickboxinga kot rekreativnega
športa in definirali pozitivne učinke, ki jih ima ta vrsta vadbe na
zdravje ljudi. Projekt tako ne bo usmerjen le na člane klubov borilnih veščin in ljudi s posebnimi potrebami, temveč tudi na vse ljudi,
ki iščejo nove načine za rekreacijo in vadbo.
Bistvo kickboxinga ni samo naučiti se postati hiter in močan, ampak je tudi naučiti se spoznati samega sebe in najti svojo notranjo energijo ter jo uporabiti za ustvarjanje dobrega!
Ekipa MRC

Jurjeva domačija
dobila novo podobo
Na Jurjevi domačiji so se zaključila obnovitvena dela. Iz naslova javnega razpisa za
izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine je Ministrstvo
za kulturo odobrilo dobrih 28.000 EUR, ki
jih bo sofinancirala Republika Slovenija iz
dela proračuna, ki je namenjen za kulturo,
ostalo bo financirala Občina Trebnje.
Kljub neugodnim vremenskim razmeram
je sedaj obnova zaključena. Zamenjavo
slamnatih streh vseh objektov v sklopu
domačije je izvedlo podjetje TM-VAR Antona Mlakerja s.p. iz Kostrivnice pri Kalobju, obnovo fasade hiše, notranjosti hiše,
vodnjaka, svinjaka in brajde pa podjetje
ILNIKAR d.o.o. iz Pluske pri Trebnjem. Veseli smo, da so pri podjetju ILNIKAR d.o.o.
delali tudi mladi fantje Jan Alukič, Jan Ilnikar in Sebastjan Urana, ki so bili na delovni
praksi in obiskujejo Srednjo gradbeno šolo
v Novem mestu. V sklopu obnove sta se
zaradi kakovostne prezentacije domačije
obiskovalcem uredili tudi manjkajoča električna napeljava in osvetlitev. Vsa dela so
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potekala s soglasjem konzervatorja Zavoda
za varstvo kulturne dediščine, nadzornika
gradbenih in tehničnih del ter predstavnika
investitorja.
Zahvaljujemo se vsem izvajalcem in sodelavcem pri projektu kakor tudi Ministrstvu
za kulturo, županu občine Trebnje Alojziju
Kastelicu in vsem svetnikom, ki so podprli
projekt obnove.
Vabimo vse, ki vas zanima, kako je stara lepotica obnovljena, da nas obiščete v okviru

kolesarskega ali pohodniškega izleta, rodbinskega praznovanja, srečanja društva,
srečanja s sodelavci ... Ob obisku domačije
boste začutili utrip življenja naših prednikov ali pa obujali spomine iz mladosti.
Več informacij dobite pri skrbniku domačije Urošu Primcu na tel.: 031 520 721 ali na
TIC-u Trebnje na tel.: 07 3481 128, e-pošta:
tic@trebnje.si.
Silva Kek, Nives Vavtar in Uroš Primc
št. 132 / november 2017

KULTURA
Tilen Artač med
našimi mladimi bralci
Branje je potovanje, potovanje v vesolje
knjig. Knjige nam dajejo širino in pogum,
nas navdihujejo in so odličen način preživljanja prostega časa. V knjižnici je eden
izmed projektov za spodbujanje branja
tudi otroška bralna značka Vesolje bralnih
zakladov. Otroci pridno berejo in si krajšajo čas tudi med poletnimi počitnicami. Za
spodbudo pa jih knjižnica nagradi in v goste povabi zanimivega gosta. Zato nas je v
oktobru obiskal vsestranski Tilen Artač in
zaigral na svoje violončelo. Vesolje bralnih
zakladov je uspešno opravilo kar 60 mladih
bralcev. Lahko že rečemo, da tradicionalno
nadaljujemo tudi naslednje poletje.
Simona Pavc

Leto kulture Temeniške
in Mirnske doline 2017:
Anica in grozovitež –
gledališka predstava
za otroke

V soboto, 21. oktobra 2017, smo ob 16. uri
v Kulturnem domu Trebnje gostili predstavo
Anica in grozovitež avtorice Dese Muck, ki
živi in ustvarja v občini Mokronog-Trebelno.
Predstava, ki sta jo po uvodnem nagovoru
avtorice Dese Muck, odigrali mladi igralki
Eva Stražar in Lea Cok, je privabila in napolnila dvorano. Igralki sta pričarali čarobno
vzdušje zgodbe, prežete s prepiri, tesnobo in
sestrsko ljubeznijo, ki ju doživita 8-letna Anica in njena 12-letna sestra Mojca, ko prvič
ostaneta zvečer sami doma …
Predstavo je omogočila Občina Trebnje in
polna dvorana je dokaz, da so obiskovalci
vabilo in ponudbo pozitivno sprejeli.
JSKD Trebnje

Delavnica izdelkov iz ličkanja
V okviru Sobotnega galerijskega dogajanja so prvo soboto letošnjega novembra v Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje mladi
udeleženci delavnice ob mentorici Alenki Stražišar Lamovšek spoznavali pripravo ličkanja za izdelovanje izdelkov in nato pod njenim
vodstvom izdelali ptička in deklico ali fantka ter oba izdelka veseli
odnesli domov. Tovrstne delavnice potekajo v soorganizaciji CIK
in Galerije likovnih samorastnikov Trebnje, ZKD Trebnje in JSKD OI
Trebnje ter ob finančni podpori Občine Trebnje.
JSKD Trebnje
št. 132 / november 2017
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KULTURA
Družinski kvartet Strmole s
koncertom počastil Leto kulture
Temeniške in Mirnske doline
V soboto, 4. novembra 2017, je Območna izpostava Trebnje Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti v sodelovanju z Glasbeno šolo
Trebnje in s Centrom za izobraževanje in kulturo Trebnje ter ob
sofinanciranju Občine Trebnje organizirala še eno izmed prireditev
v počastitev Leta kulture Temeniške in Mirnske doline. V sklopu
praznovanja je tako v soboto zvečer zazvenel koncert družinskega
kvarteta Strmole iz Trebnjega.
V povsem napolnjeni avli Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje smo poslušalci prisluhnili izvrstnim pevcem, ki so za to priložnost izbrali raznolik in pester program, v katerem je vsak lahko
našel nekaj za svojo dušo. Zazvenele so pesmi večinoma slovenskih skladateljev in piscev besedil, od Jacobusa Handla - Gallusa,
Antona Foersterja do Mojmirja Sepeta in bratov Avsenik. Velik del
programa je za družinski kvartet priredil kar tenorist Blaž Strmole,
ki je med drugim poslušalce navdušil tudi z lastnim besedilom k
znani melodiji iz slovenskega filma Cvetje v jeseni.
Zala, Mirjam, Matjaž in Blaž Strmole pa ne pojejo samo v družinski
zasedbi. So tudi člani širše, mednarodno priznane vokalne zasedbe

Ingenium Ensemble, s katero se predstavljajo ljubiteljem vokalne
glasbe po vsej Evropi. Družinski kvartet Strmole živi z glasbo, kar
smo lahko začutili in slišali tudi na sobotnem koncertu. Uro in pol
dolg program je minil, kot bi mignil, aplavzi, s katerimi so bili nagrajeni mladi pevci, pa so bili dolgi in bučni. Vsekakor si v Trebnjem
takšnih koncertov želimo še več.

V najinih čevljih:
Nova Zelandija
Potopisno predavanje

Ste že kdaj pomislili, kam bi prišli, če
bi bilo možno navpično skopati rov
skozi Zemljino kroglo? Odgovor je
Dežela dolgega belega oblaka, kot
jo imenujejo domorodci Maori. S
Primožem sva se odločila, da absolventski staž izkoristiva za sedemmesečni pobeg na Novo Zelandijo, ki je
predvsem mene skozi slike že pred
leti očarala. Izborila sva si delovnopotovalno vizo, ki nama je omogočala delo in s tem zaslužek, s katerim
sva si pokrila vse stroške potovanja
in nakup avta “enoprostorca”. Delala sva v sortirnici krompirja s kitajskim režimom, na kmetiji s 1300
kravami z zelo moderno tehnologijo, na koncu pa še na smetišču, kjer
sva skrbela, da plastične vrečke niso
pristale v naravi. Spoznala sva, da je
pri njih vsako delo cenjeno in med
domačini sva se počutila zelo dobrodošlo in sprejeto. Večji del najinega bivanja sva se potikala naokoli
z avtom, ki sva ga sama predelala
v nekakšen mali avtodom oziroma
hišo na kolesih, v kateri sva živela. Z
njim sva prevozila oba otoka po dolgem in počez, kar je na koncu pokazalo dobrih 12 000 km na števcu. V
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Kristina Gregorčič

petek, 13. oktobra, sva najino izkušnjo na
Novi Zelandiji predstavila na potopisnem
predavanju v dvorani Stik v Trebnjem.
S poslušalci smo se skupaj podali do številnih vulkanov, gorskih poti – Great Walkov,
termalnih vrelcev, neskončno dolgih plaž,
ledenikov, ki segajo do džungle, turkiznih
jezer, klifov, puščavskih sipin. Ugotovili smo
nekaj o Maorih in Kiwijih (tako sami sebe
imenujejo Novozelandci) … Za tiste, ki vas
zanima več, sva med potjo pisala blog na
najini strani www.vnajinihčevljih.si.
Vsem, ki ste naju prišli poslušat, se lepo
zahvaljujeva. Posebna zahvala gre najinim
staršem, ki so bili ves čas potovanja, ko sva
se potikala po divjini brez signala, v skrbeh
za naju. Zahvala gre tudi soorganizatorju dogodka Mihi Zupančiču in KŠOT-u, ki
nama je omogočil lep večer za obujanje teh
nepozabnih spominov.
Z maorskim pozdravom, Kia Ora!
Ana Hrastar
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KULTURA
Delavnica pripovedovanja pravljic z
mentorico Ljobo Jenče v Dobrniču
Pretekli vikend je v organizaciji Območne izpostave JSKD in z mentorico Ljobo Jenče že enajsto leto potekala delavnica Umetnost
pripovedovanja pravljic, ki jo je mentorica podnaslovila Vilinska
bitja v slovenskih pravljicah.
Delavnica, ki se je je udeležilo 15 udeležencev iz raznih krajev Slovenije, od vzgojiteljev, knjižničarjev, učiteljev do članov društev,
je potekala v Kulturnem domu Friderika Barage Dobrnič. Tovrstna
srečevanja so namenjena skrbi za lepo pripovedovanje in ohranjanje našega ljudskega izročila.
Mentorica je v delavnici izpostavila bitja, ki so jih naši predniki videvali ali jih samo slutili, a neizbežno prepoznavali kot inteligenco
narave in usode, ki so jim prinašala blagoslove, a tudi vedenje o
skrivnostih, v katera ljudje niso smeli vstopati. Poleg tega so udeleženci razvijali veščino imaginacije, oblikovanje govora, uporabo
geste pri pripovedovanju in krepitev slikovnega spomina.
Zaključni pripovedovalski dogodek z otvoritvijo razstave v
Dobrniču

Dvodnevna delavnica Umetnost pripovedovanja pravljic se običajno zaključi s pripovedovalskim dogodkom. Letošnji pripovedovalski dogodek smo združili z otvoritvijo razstave likovnih del 1. Ex
tempora, ki je potekal na vinorodnem predelu dobrniške doline
na Liscu 29. aprila. Vinogradniški Lisec v umetniških očeh so poimenovali Ex tempore in pod istim naslovom smo soorganizatorji
sobotnega javnega dogodka Kulturno-turistično društvo Dobrnič,
Društvo vinogradnikov Lisec Dobrnič in Društvo likovnikov Trebnje
povabili na dogodek v dobrniško kulturno dvorano ob 19. uri.
V prvem delu večera so se predstavili udeleženci delavnice z mentorico Ljobo Jenče s pripovedovanjem dveh pravljic iz zakladnice
slovenskih pravljic o vilah in pastirčku.
V nadaljevanju je zbrano občinstvo pozdravil predsednik Kulturoturističnega društva Dobrnič gospod Tone Perpar, Brane Praznik,
predsednik Društva likovnikov Trebnje, pa je predstavil razstavljena dela liškega 1. Ex tempora. Predsednica Društva vinogradnikov
Lisec Dobrnič Anica Maraž je prav tako pozdravila in predstavila
potek prvega Ex tempora in razglasila odprtje razstave, ki so si jo
lahko ogledali preko cele tretje oktobrske nedelje tudi udeleženci
tradicionalne velike prireditve v Dobrniču ob 74. obletnici 1. kongresa Slovenske protifašistične ženske zveze.
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Sobotni dogodek so poleg pripovedovalcev soustvarjali še Ženski
pevski zbor Kulturno-turističnega društva Dobrnič pod vodstvom
zborovodkinje Mateje Glivar, harmonikašica in članica vinogradniškega društva Nastja Krese ter povezovalka Špela Novak. Člani
Društva vinogradnikov Lisec Dobrnič so poleg soorganizacije dogodka poskrbeli tudi za prigrizek ob dobri kapljici in ogledu razstave po zaključku prireditve. Na delavnici je bilo veliko povedanega o
vilah in v ta namen je Rezi Žnidaršič z Jezera spekla vilinski kruh, ki
ga je gospa Ljoba po prireditvi razrezala in podelila obiskovalcem
prireditve.
Finančno so delavnico in dogodek omogočili Občina Trebnje in
Šentrupert ter Javni sklad RS za kulturne dejavnosti.   Vsem, ki so
kakor koli pomagali in pripomogli k izvedbi vikend dogajanja v Dobrniču, iskrena hvala.
JSKD Območna izpostava Trebnje
Mojca FEMEC, koordinatorka in
Petra ZORN,
samostojna strokovna delavka

OD KOD SI PA TI,
KUŽEK?
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KULTURA
Leto kulture
Temeniške in
Mirnske doline 2017
se bo zaključilo s
sklopom dogodkov
na ta veseli dan
kulture
Leto 2017 so župani Občin Mirna, Mokronog-Trebelno, Šentrupert in Trebnje ob
pomembnem jubileju 50. Mednarodnem
taboru likovnih samorastnikov Trebnje
razglasili za Leto kulture Temeniške in
Mirnske doline.
Sklop kulturnih dogodkov sofinancira Občina Trebnje, soorganizirajo pa jih Javni
sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Trebnje, Center za izobraževanje in kulturo Trebnje in Glasbena šola
Trebnje.
Dogajanje 3. decembra 2017:

ob 15. uri v KD Trebnje
KONCERT UČENCEV PIHALNEGA, TROBILNEGA IN TOLKALNEGA ODDELKA GLASBENE ŠOLE TREBNJE
Org. Glasbena šola Trebnje.
ob 16. uri v avli CIK Trebnje
PREDSTAVITEV PONATISA DROBCEV SONCA avtorja Franceta Režuna in ilustratorja
Lucijana Reščiča
Nastopili bodo:
Milena REŽUN (umetniška beseda) in Lado
JAKŠA (glasba in fotografije) s Podobami
sveta Franceta Režuna (multivizija)
Oktet Lipa Trebnje
Povezovanje: Kristina GREGORČIČ
Razstava ilustracij Drobci sonca.
Org. JSKD OI Trebnje in CIK Trebnje.
ob 17.30. uri v dvorani STIK Trebnje
ZAKLJUČEK LETA KULTURE TEMNIŠKE IN
MIRNSKE DOLINE 2017
Predstavitev kataloga stalne zbirke GLST
in filma o Galeriji likovnih samorastnikov
Trebnje
Glasbeni program bo oblikovala Glasbena
šola Trebnje, povezala pa Kristina Gregorčič.
Org. CIK Trebnje, Glasbena šola Trebnje in
JSKD OI Trebnje.
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Galerijska paleta

Župan Alojzij Kastelic je umetnikom Darji Štefančič, Samu in Janezu Štrosu podelil cvetje
(foto: GLST)
V oktobru smo v Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje dočakali drugi vrhunec letošnjega leta. V sredo, 25. oktobra 2017,
so si namreč naši obiskovalci premierno
ogledali novo razstavo Na+ključ+je štirih
zgodb in prenovljeno stalno postavitev del
zbirke naše galerije. Galerijo in razstavi so
zbranemu občinstvu pobliže predstavili direktorica CIK Trebnje Patricija Pavlič, predsednik strokovnega sveta galerije Blaž Peršin in soavtorica začasne razstave Simona
Zorko. Razstavi je odprl župan občine Mokronog-Trebelno Anton Maver. Glasbeni
program za odprtje je pripravila Glasbena
šola Trebnje, izvajali pa sta ga Jasmina Metelko, oboa, in Tina Brcar, mezzosopran. Na
klavirju ju je spremljala profesorica Manca
Kranjec Trček.
Začasna razstava Na+ključ+je štirih zgodb
podrobneje predstavi dela štirih predstavnikov mlajše generacije slovenskega samorastništva – Boruta Hollanda, Sama, Darje Štefančič in Janeza Šrota. Razstavljena
dela si bo mogoče ogledati vse do 11. februarja 2018. Sprehod po prenovljeni stalni razstavi obiskovalcu prikaže pravo bogastvo likovnih tehnik in motivov, seznani ga
z različnimi generacijami ustvarjalcev in ga
popelje na svetovno potovanje po naivni
umetnosti.
Obiskovalci si obisk galerije lahko popestrijo tudi z ogledom kratkega dokumentarnega filma o zgodovini galerije in Mednarodnega tabora likovnih samorastnikov.
Galerijo likovnih samorastnikov lahko obi-

ščete in si razstavljena dela ogledate od
torka do petka med 10. in 18. uro in v soboto od 14. do 18. ure.
Še enkrat prisrčno vabljeni v čudoviti svet
naivne umetnosti!
Simona Slak, Andrejka Vabič Nose

Knjižnični napovednik
Datum Brezplačni vpisi
20. 11.

Trebnje, Šentrupert,
Mokronog

21. 11.

Mirna

22. 11.

Veliki Gaber

Predstavitve in dogodki
ob 19.00
21. 11.

Staš Tatjana: Skrivnost na
verigi

4. 12.

Knjiga o Mali Loki

6. 12.

Veronika Podgoršek: Ljubezen
na terapiji

11. 12.

A. in N. Novak: Vsi smo ljudje

Ure pravljic
20. 11.

Trebnje ob 17. uri

22. 11.

Veliki Gaber ob 15.00

4. 12.

Trebnje ob 19.00

6. 12

Veliki Gaber ob 19.00
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KULTURA
Začetek bralne
značke na OŠ Veliki
Gaber

risal, kako sem hitel sem, ker je bila gneča
na cesti. Če malo razmislim … morda bi jo
narisal kot neko veliko, domišljijsko žival.
Ravnatelj bi bil glava, učitelji bi migetajoče
se roke, v trebuhu pa bi gomazeli otroci.

Ob začetku Bralne značke je učence OŠ Veliki Gaber obiskal ilustrator in stripar Izar
Lunaček. Učencem je najprej povedal nekaj
o tem, kaj počne, v drugem delu pa se je
lotil risanja. Risarske umetnine so nastajale sproti po predlogih učencev. Dve izmed
njih po novem krasita šolsko knjižnico.
Še posebej drugačen dan pa je bil za naše
prvošolce, ki so imeli možnost, da so srečanje z ilustratorjem in uro pred njim preživeli skupaj s starimi starši. Prvošolci so zanje
pripravili program in v jutranjem varstvu
spekli sladke mafine. Po zaključku srečanja
z ilustratorjem sta učenki Neža Sever in
Klara Planinšek z njim opravili intervju. Kaj
je povedal, si lahko preberete spodaj.
Andreja Jaklič

ZAHVALJUJEMO SE VAM ZA VAŠ OBISK IN
UPAMO, DA STE SE IMELI LEPO NA NAŠI
ŠOLI.
Novinarki sva bili: Neža Sever in Klara
Planinšek
Fotografija: Andreja Jaklič

INTERVJU z
ilustratorjem
IZARJEM LUNAČKOM
KLARA: Kateri je bil vaš najljubši predmet
v šoli? Morda likovna umetnost? In katerega niste marali?
Moja najljubša predmeta sta bila likovna
in slovenščina. V srednji šoli pa biologija.
Nisem pa maral fizike, ampak kasneje na
fakulteti mi je postala všeč zaradi črnih lukenj in teh reči.
KLARA: Kdo ali kaj vam je inspiracija za
risbe? In zakaj?
Veliko sem bral stripe: Mikija Mustra, Disneya, Calvina in Hobbesa in to me je navdihnilo za ustvarjanje stripov. Zdaj veliko
berem francoske stripe, ki imajo pametno
vsebino in sproščeno risbo.
KLARA: Kdaj ste ugotovili, da radi rišete?
In zakaj ravno stripe?
Že od majhnega rad rišem, ležal sem v kuhinji na tleh in risal. Mama mi še danes pravi,
da zaradi tega z mano ni imela veliko dela.
Veliko sem risal tudi prijateljem že v vrtcu.
Iz stripov sem se naučil tujih jezikov. Strip
mi je všeč, ker rad rišem hitre, skicozne sličice, potem pa razmišljam, kaj bi se z liki
zgodilo v naslednjem trenutku.
KLARA: Za koga radi rišete?
Rišem za vse, ki mi to naročijo. Najraje rišem ilustracije, kjer imam proste roke, in
stripe, če le kje dobim naročilo. Zadnje
čase je v Sloveniji težko dobiti naročilo za
strip, zato sem začel risati za tujino.
št. 132 / november 2017

KLARA: Ali imate najljubšo risbo?
Težko je reči, saj mi vsaka risba, ki jo narišem, postane na nek način všeč. Seveda so
mi nekatere risbe bolj pri srcu kot druge.
Morda bi izpostavil eno risbo na koncu akademije, ki mi je res dobro uspela. Bila je strip
v eni sami sliki.
KLARA: Katero tehniko najraje uporabljate
pri risanju?
Dolgo časa sem najraje risal s čopičem in s
črnilom, ker sem lahko s čopičem delal tako
debele kot tanke črte. Sedaj pa veliko rišem
s peresom, ker ima enak razpon, a gre risanje hitreje. Barv doslej nisem uporabljal,
zadnje leto pa sem jih začel in mi je strašno
všeč. Barvam na računalniku.
NEŽA: Kateri je vaš najljubši lik?
Težko je reči. Običajno tisti, ki ga ustvarjam
ta trenutek. Če pa moram izbrati, sta mi najbolj všeč detektiv žirafa iz Kosmatega krimiča in profesor iz stripa Miniji.
NEŽA: Ali raje rišete realni ali izmišljeni
svet? Zakaj?
Vedno sem si raje izmišljal nove svetove, kot
upodabljal tega okrog sebe, ki tako ali tako
že obstaja. Je pa risanje svoje okolice dobro
in celo nujno za vajo.
NEŽA: Ali bi živeli v svetu stripov oz. bi bili
eden od vaših junakov? Če ja, zakaj?
Bi, ampak v nobenem od svetov, ki jih že
rišem. Zase bi naredil prijetnejši svet. Bil bi
mehek in valovit z zanimivimi drugimi liki,
s katerimi bi se pogovarjal. Bil bi poln pisanih barv, živali in pošasti. Pravzaprav pa že
nastopam v stripu, ki ga objavljam na blogu
delo.si.
NEŽA: Ali v vaših stripih nastopajo tudi živali? Katere so vaše najljubše?
Ja, živali rišem celo raje od ljudi. Z njimi lahko več povem, tudi o ljudeh. Zelo rad sem
risal želvo v stripu Oklepaj. Všeč mi je bilo,
ker vsa mehka in gubasta tiči v trdem oklepu, to je bil zanimivo risati.
NEŽA: Kakšna bi bila naša šola v stripu?
Če bi bil zaposlen tukaj, bi jo zagotovo pretvoril v strip. Sedaj pa težko rečem, saj sem
doslej videl samo telovadnico. Morda bi na-

Regijska tematska
razstava Velika črta
v Krškem
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti je v letu
2017 razpisal temo za 6. državno tematsko
razstavo Velika črta. Izbrano temo je ponudil
kot izziv, ki lahko ustvarjalcem razširi likovno
in miselno obzorje in jih spodbudi k iskanju
novih rešitev in spoznanj o možnostih ustvarjalnega izražanja. Namen regijskih tematskih
razstav in državne tematske razstave je prikazati kakovostne rezultate ljubiteljske likovne ustvarjalnosti.
Na razpis Regijske tematske razstave »Velika
črta« Dolenjska, Bela krajina in Posavje se je
prijavilo 35 avtorjev z 39 deli. Akademski slikar Dušan Fišer je opravil izbor del in izmed
prispelih 36 del 33 avtorjev je izbral 18 del. Pri
izboru je upošteval razpisne kriterije: ustreznost razpisanim določilom, velikost nosilca,
razmerje med linearnimi in nelinearnimi elementi, likovna dovršenost in izvirnost.
Iz območja delovanja JSKD OI Trebnje sta bili
izbrani deli Metode Turk: Črno bela rapsodija in delo Nataše Zaletelj: Življenjska vez.
Obe avtorici delujeta v okviru Društva likovnikov Trebnje. Čestitamo!
Otvoritev Regijske tematske razstave Velika
črta je bila v Krškem 25. oktobra 2017 ob 18.
uri v Dvorani v parku. V kulturnem programu je nastopila vokalna skupina Vokalnih 5,
ki deluje v okviru KD Bučka. Razstava bo na
ogled do 21. novembra 2017.
JSKD Trebnje
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KULTURA

Knjižnica Pavla Golie Trebnje v
sodelovanju z društvom
“Hribovec - Rihpovec”
vabi na srečanje

v petek, 17. novembra 2017, ob 19. uri
v Osrednji knjižnici Trebnje.

Razstava
Rihpovec v
umetniških
očeh

Društvo se
predstavi.

Veselimo se srečanja in klepeta z vami.
Verjamemo, da boste prišli.

12
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KULTURA / IZOBRAŽEVANJE
Sobotni STIKino v Trebnjem:

Zverinice iz gozda Hokipoki

V SOBOTO, 9. DECEMBRA 2017,
OB 10. URI V DVORANI STIK V TREBNJEM
Lutkovni muzikal ali basen, ki
bo starejše spomnil na Zverinice iz Rezije.
Sinhronizirano; za 4+.
Organizator: JSKD OI Trebnje v
sodelovanju z ZKD Trebnje.
INF: T: 07/ 348 12 50,
M: 031 472 919 ali
E-pošta: oi.trebnje@jskd.si
Predvajanje animiranega filma
sofinancira Občina Trebnje.

Zbiralne akcije na OŠ Trebnje

Brezplačni tečaj
računalništva za
odrasle začetnike
na CIK-u se bo pričel v januarju prihodnjega leta. Namenjen je
vsem, ki bi se želeli naučiti osnovnega rokovanja z računalnikom.
Program sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz
Evropskega socialnega sklada.
Info: sabina.tori-selan@ciktrebnje.si ali po telefonu 07 3482 104.
Popestrite si turobne zimske dni in se ob tem še kaj koristnega
naučite!

V naši šoli se zavedamo, da je potrebno okolju pomagati, zato smo
tudi v tem šolskem letu konec oktobra izvedli kar nekaj zbiralnih
akcij v sklopu akcije zbiranja papirja. Zraven papirja smo zbirali še
elektronsko in električno opremo, zamaške (zbiramo celo leto) …
Tudi letos smo presegli mejo 40 ton zbranega papirja (40079 kg),
kar je ponovno lepa številka. Tokrat je največ nabral 9. a, saj je
zbral 5891 kg. Vsem, ki ste pripeljali papir, se zahvaljujemo tudi za
potrpežljivost. Z učenci smo se maksimalno potrudili, da je tehtanje potekalo, kolikor je bilo mogoče hitro. Več o rezultatih zbiralne
akcije si lahko pogledate na spletni strani naše šole.
Naslednja zbiralna akcija papirja, električne in elektronske opreme, zamaškov ter plastenk bo konec aprila 2018. Datumi bodo objavljeni na spletni strani naše šole. Že sedaj vas vabimo, da se je
udeležite.
Smiljan Pristavnik

VABILO

SLOVENSKO-DALMATINSKI VEČER S CITRARKO TANJO ZAJC ZUPAN IN GOSTI

v petek, 24. novembra 2017, ob 19. uri
v KD Trebnje

Na koncertu se mili zvoki citer zlijejo z dalmatinskim melosom, višek koncerta pa je preplet citer,
kitar in čudovitega petja.
Koncert bodo izvajali: citrarka TANJA ZAJC ZUPAN s klapo Semikanta,
pevka TEJA SAKSIDA in voditeljica ANA ZUPAN
Vstopnina: 10 EUR
Organizator: JSKD OI Trebnje
Dodatne informacije in rezervacije vstopnic:
JSKD OI Trebnje, T: 07/ 348 12 50, M: 031 472 919 ali E-pošta: oi.trebnje@jskd.si.
Koncert sofinancira Občina Trebnje.
št. 132 / november 2017

13

IZOBRAŽEVANJE
Brezplačna izobraževanja
za brezposelne
V preteklem mesecu smo na Centru za izobraževanje in kulturo
Trebnje zaključili s 7-mesečnim projektom neformalnega izobraževanja brezposelnih oseb, ki smo ga izvedli ob podpori Ministrstva
za izobraževanje, znanost in šport ter Zavoda za zaposlovanje RS.
V izobraževanje smo vključili 44 brezposelnih, ki so pridobili nova
znanja in kompetence. Že v poletnih mesecih smo izvedli priprave
na strokovni izpit iz upravnega postopka, ki so se ga kandidati
tudi udeležili. V mesecu septembru pa smo pričeli z dvema skupinama računalniških tečajev. Ob koncu vsakega izvedenega izobraževanja smo kot izvajalci zadovoljni, če se naši udeleženci naučijo
nekaj novega in jim bo to znanje koristilo tudi v vsakdanjem življenju. Veseli nas tudi, da bi se veliko udeležencev naših izobraževanj
udeležilo tudi v prihodnje. Ena udeleženka je rekla: "Še enkrat bi
ponovila tečaj, da bi si še več zapomnila."
Ko pa se ena stvar zaključi, se odprejo vrata za nova izobraževanja.
Tako smo v mesecu oktobru pričeli z novimi skupinami programa
Začetna integracija priseljencev (ZIP), ki je namenjen tujcem, državljanom tretjih držav, ki jim upravna enota izda potrdilo o izpolnjevanju pogojev za udeležbo v programu učenja slovenskega jezika. Trenutno potekajo 3 skupine, in sicer ena v Trebnjem in dve v
Novem mestu. Program je brezplačen, saj ga financira Ministrstvo
za notranje zadeve iz Sklada za azil, migracije in vključevanje. Vse,
ki bi se v program radi vključili, obveščamo, da bomo do konca leta
pričeli z novimi skupinami v Trebnjem, Novem mestu in Krškem.
Brezplačna izobraževanja se bodo izvaja tudi v prihodnje, zato
spremljajte našo spletno stran www.ciktrebnje.si, FB-profil ali pokličite na telefonsko številko 07/34 82 102.

Obisk gasilske postaje
V mesecu oktobru, mesecu požarne varnosti, smo se otroci skupine Bolhice iz Vrtca Mavrica Trebnje odzvali povabilu Prostovoljnega gasilskega društva Trebnje in jih obiskali.
Sprejela nas je gasilka Katja, ki nam je predstavila delo gasilcev in
različna vozila in orodja, ki jih uporabljajo pri svojem delu.
Za nas so pripravili tudi različne delavnice, na katerih so sodelovali
tudi otroci. Tako so lahko sami preizkusili, kako težko in zahtevno
delo opravljajo naši gasilci.
Preživeli smo drugačno in zelo zanimivo dopoldne med ljudmi, ki
jim je mar za sočloveka in naravo. In kdo ve … mogoče se tudi med
našimi najmlajšimi skrivajo tisti, ki bodo nekoč pomagali reševati
svet.
Vzgojiteljica Alenka

Tanja Vrčkovnik, CIK Trebnje

Zaposlitvene priložnosti na
kmetijah
je projekt sodelovanja štirih Lokalnih akcijskih skupin: LAS Dolenjska in Bela krajina, LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe LAS Suhe krajine, Temenice in Krke ter LAS Za mesto in vas,
ki je bil uspešno prijavljen na 1. Javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Kmetije predstavljajo srce podeželja in kot take postajajo vse pomembnejši potencial tudi pri razvoju novih idej. Prihaja čas novih
priložnosti pri izvajanju izobraževalnih, socialnih in zdravstvenih
programov.
Zaposlitvene kmetije v Sloveniji, na katerih so zaposlene osebe z
manjšimi delovnimi sposobnostmi, so s svojo uspešnostjo dokazale, da je njihov recept pravi. Na takšnih kmetijah osebe s posebnimi potrebami dobijo zaposlitev, kmetije pa še tako potrebno
dodatno pomoč za delo na kmetiji.
Na območju LAS za Mesto in vas je ena izmed takšnih kmetij, to je
kmetija Zadrgal z Zavodom Grunt - Zavod za socialno podjetništvo
na podeželju iz Komende, ki posluje že tretje leto z osmimi zaposle14

nimi, redno izplačuje plače in investira v svojo dejavnost.
Z namenom, da bi se dobra praksa Zavoda Grunt širila, se bo na
območju štirih partnerskih LAS izvajal projekt »Zaposlitvene možnosti na kmetijah«, katerega namen je, da se z delavnicami in
posebej izobraženimi promotorji informira in spodbudi zainteresirane kmetije za zaposlovanje oseb z manjšimi delovnimi sposobnostmi.
V mesecu novembru tako na območju partnerskih LAS potekajo
animacijske delavnice o izzivih in priložnostih, ki čakajo kmetije
v prihodnosti. Na območju LAS STIK sta načrtovani dve delavnici,
in sicer 8. novembra 2017 dopoldan na CIK Trebnje in 22. novembra 2017 popoldan v Žužemberku.
Kmetije, ki imajo interes, da bi zaposlovale težje zaposljive, ali
kmetije, ki bi želele zgolj spoznati prakso, ki so jo razvili na Gruntu, so vabljene k vključitvi v projekt »Zaposlitvene priložnosti na
kmetijah«. Sodelovanje v projektu je za kmetije iz območja LAS
Dolenjska in Bela krajina, LAS Po poteh dediščine od Turjaka do
Kolpe, LAS Suhe krajine, Temenice in Krke ter LAS Za mesto in vas
brezplačno.
Za več informacij pokličite na 07/ 34 82 103, pišite na las-stik@
ciktrebnje.si ali obiščite spletno stran www.las-stik.si .
Sanela Halilović, CIK Trebnje, vodilni partner LAS STIK
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IZOBRAŽEVANJE
Medgeneracijsko sodelovanje
v sklopu projekta Simbioza šola
v Osnovni šoli Trebnje
V OŠ Trebnje in njenih podružnicah je v tednu od 16. 10. do 20.
10. 2017 potekal projekt Simbioza šola. Simbioza se je odvijala že
peto leto zapored, saj želimo poudariti pomembnost medgeneracijskega sodelovanja in solidarnosti, prenosa znanja in izmenjave
izkušenj med generacijami, medsebojnega druženja, vzajemnega
spoštovanja in nesebične pomoči sočloveku. V dopoldanskem
času je bilo dogajanje v šoli zaznamovano z gibanjem in rekreacijo, popoldanski čas pa je bil namenjen pridobivanju in izpopolnjevanju računalniškega znanja v računalniških delavnicah.
V okviru Simbioze giba so učiteljice in učitelji ure športa oblikovali tako, da je medgeneracijsko sodelovanje vse udeležene povezalo, spodbudilo zdrav življenjski slog in jim omogočilo novo,
pozitivno izkušnjo, ki je istočasno temeljila tako na gibanju kot
tudi druženju. Prav z različnimi oblikami gibanja so potrdili slogan
Simbioze giba »Vse življenje se gibamo – gibanje je življenje in
življenje je gibanje«. Da je šola res povezana z lokalnim okoljem,
potrjuje udeležba kar 119 babic in dedkov, ki so resnično popestrili šolsko dogajanje.
V računalniški učilnici so se v popoldanskem času odvijale računalniške delavnice, na katerih se je od znanja kar iskrilo. Pred
pričetkom delavnic je udeležence in prostovoljce pozdravila
pomočnica ravnatelja OŠ Trebnje ga. Aleksandra Gričar in prvi
dan tudi sama predavala na delavnicah. Ostale dneve so vodili
delavnice učitelji prostovoljci, vsakokrat pa se jim je pridružil še
po en učitelj prostovoljec. Posebej velja omeniti, da se nam je
že pred petimi leti kot zunanji prostovoljec za pomoč pri izvedbi
delavnic pridružil g. Brane Praznik, ki pri prostovoljstvu vsa ta leta
tudi vztraja. K sproščenemu vzdušju so veliko pripomogli učenci
prostovoljci, ki jih je bilo kar 11. Skozi ves teden so po dve uri
v svojem prostem času pomagali s svojim znanjem ter kljub delovnemu vzdušju vnašali v ure veselje in mladostno radoživost.
Udeleženci so cel teden pridobili nova znanja iz računalništva, obstoječa pa poglobili. Ravno prostovoljci so tudi poskrbeli, da se je
bilo mogoče tudi individualno posvetiti vsakemu udeležencu oz.
se prilagoditi stopnji predznanja udeležencev.
Ravnatelj OŠ Trebnje g. Rado Kostrevc je na začetku zadnjega dne
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ob spodbudnih besedah udeležencem izobraževanja slavnostno
podelil priznanja in spominska darilca. Le-ta so izdelali učenci
tehniškega krožka. Darilca, ki so jih udeleženci prejeli že med
tednom, so izdelali učenci podaljšanega bivanja. Glasbena šola
Trebnje je hkrati poskrbela za kulturno popestritev z nastopom
Tria saksofonistov pod vodstvom profesorja Davida Kocijana. V
nadaljevanju dneva so lahko udeleženci utrdili računalniško znanje, ki so ga pridobili med tednom, med odmorom pa tako kot
vsak dan okusili slaščice, ki so jih pripravili učenci pri izbirnem
predmetu sodobna priprava hrane.
S. Zajec

Odkritje prenovljenega
nabožnega znamenja
Na lepo nedeljsko popoldne, 8. 10. 2017, smo krajani majhne vasice Cesta pri Velikem Gabru imeli poseben dan. Ob otvoritvi prenovljenega cestišča smo ob njem postavili prenovljeno nabožno
znamenje, ki je padlo v propad le nekaj dni pred začetkom sanacije
ceste. Vaščani smo se na ta način uprli, da bi modernizacija povozila zgodovino. Zanimivo pri tem je, da nihče ne ve, zakaj je bil pred
več kot 150 leti ta križ postavljen, kar pa krajane ni odvrnilo od
obnove. Odkritje križa smo zaupali najstarejšemu prebivalcu vasi
gospodu Lojzetu Koporcu. Glavno vlogo pri obnovi je imel ravno
njegov sin Bojan. Njegova čudovita umetnina lepo sovpada z naravo. Po tej cesti se odvijajo razne prireditve, zato bo znamenje
križa dajalo poseben pečat kraju. V zahodno evropskem prostoru
dajejo poseben poudarek na ohranjanju te dediščine. Tudi to je
lepota dežele Kranjske. Je del kulture, odnosa do dediščine naših
prednikov in nenazadnje turistična podoba kraja. Ob tej priložnosti
se vaščani zahvaljujemo Zagriškim fantom in cerkvenim pevkam
župnije Veliki Gaber za popestritev kulturnega programa, gospodu župniku Janezu Jeromnu pa za lepo opravljen obred blagoslova
obeh pridobitev.
HVALA!
Štefka Gliha
Foto: Martina Klemenčič
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IZOBRAŽEVANJE
Kolesarski izpit
v OŠ Trebnje

Gabrski vrtičkarji
pri gasilcih

Kolesarski izpit je prvi izpit, ki ga lahko
učenci pridobijo že v petem razredu. Za
pridobitev kolesarske izkaznice je potrebno veliko teoretičnega znanja in praktičnih
izkušenj. Pri slednjih so nepogrešljivi člani
ZŠAM Trebnje. Vožnjo učencev po prometnih površinah ves čas spremljajo, obogatijo s svojimi dolgoletnimi izkušnjami,
predvsem pa dodatno skrbijo za varnost
kolesarjev. Pri svojem delu so izjemno zanesljivi, prijazni in strokovni.
V tem šolskem letu sta v Podružnični šoli
Dobrnič pomagala g. Anton Lavrič in g. Jože
Pekolj, v Podružnični šoli Dolenja Nemška
vas in v OŠ Trebnje pa g. Jože Trlep in g.
Miha Krese.
Ob koncu voženj so z veseljem priskočili na
pomoč pri opravljanju kolesarskega izpita
in poskrbeli za varnost vseh udeležencev v
prometu.

Kot že nekaj let zapored smo se tudi letošnji oktober, ki je mesec požarne varnosti,
odpravili na obisk h gasilcem PGD Veliki Gaber. Ob prihodu sta nas prijazno pozdravila
gasilca Peter in Sebastijan, ki sta imela že
vse pripravljeno za svojo predstavitev. V
veliki garaži je bil parkiran gasilski kombi,
zunaj pa smo lahko občudovali velik tovornjak s cisterno. Obe vozili smo si natančno
ogledali in spoznali vso opremo, ki jo premoreta. Otroci so najprej opazili cevi, ki jih
je bilo največ. Gasilca sta otrokom nazorno
predstavila ves potek njihovega ravnanja v
primeru požara ali kakšnega drugega posredovanja. Gasilec Sebastijan se je oblekel
v težko gorljivo zaščitno obleko z vsemi
pripomočki, ki jih potrebuje za gašenje in
reševanje v primeru požara. Gasilec Peter
pa je otroke ves čas spodbujal z vprašanji,
na katera so znali poiskati prave odgovore.
Le izolirni dihalni aparat jim je delal največ
preglavic.
Po ogledu in predstavitvi z nekaj dodatnega znanja o dejavnosti gasilcev so se otroci
preizkusili še na spretnostnem poligonu in
gašenju ognja z gasilnim aparatom. Sreča-

Za njihovo pomoč in sodelovanje se jim zahvaljujemo.
Mentorice kolesarskega krožka v
OŠ Trebnje

Naravoslovni dan
na PŠ Šentlovrenc
V četrtek, 19. 10. 2017, smo z učenci 1. in
2. razreda PŠ Šentlovrenc spoznavali gozd.
Spoznavali smo drevesa, bivališča živali, živali in ostale rastline v gozdu in travniku.
Prehodili smo večino poti Krtkovega pohoda v Šentlovrencu. Otroci so bili navdušeni
nad naravo in vsem, kar jim ponuja za igro
in življenje.
Martina Nemec in Uroš Primc
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Medsebojno
prijateljsko
popoldansko
druženje treh
oddelkov

nje smo zaključili v športno tekmovalnem
duhu.
Ob koncu se zahvaljujemo gasilcem PGD
Veliki Gaber, še posebej požrtvovalnima
gasilcema Petru Nosetu in Sebastijanu Bišofu.
Vzgojiteljice vrtca Sončnica
pri OŠ Veliki Gaber

katerimi smo se pogostili. Strokovne delavke smo skupaj s starši pospravile orodje in
pripravile mize za zakusko (topel čaj, sok,
vodo in piškote).
Srečanje se je končalo z zadovoljnimi obrazi
vseh prisotnih.
Strokovni delavki Brigita in Mari

Jesen nam je namenila kar nekaj sončnih
dni. Tako je bilo tudi v četrtek, 19. 10. 2017,
ob 16.30. uri pred enoto Ostržek, kjer je
potekalo 1. srečanje s starši treh oddelkov
(»PAJKCI«, »SONČKI« in »ZMAJČKI«). Strokovne delavke smo pripravile »IGRE BREZ
MEJA«, starši pa so poskrbeli za peko kostanja. Po kratkem pozdravu vseh prisotnih
so si otroci skupaj s starši izbrali vsak svojo
ogrlico z določeno barvo in se po barvah
razdelili po postajah (1. postaja: met žoge
v koš; 2. postaja: hoja po klopi in na koncu sonožni poskok; 3. postaja: klasificiranje
različnih jesenskih plodov; 4. postaja: vožnja s samokolnico okoli stožcev). Po opravljenih nalogah so otroci dobili na svojo
ogrlico štiri različne štampiljke. Med tem
časom je nekaj staršev že speklo kostanj, s
št. 132 / november 2017

IZOBRAŽEVANJE
Medgeneracijski športni dan
na OŠ Veliki Gaber
V torek, 10. 10. 2017, smo se z učenci in člani Društva upokojencev
Veliki Gaber odpravili na pohod v smeri Gombišče in Sel pri Šumberku. Učenci so se razdelili na triade in opravili različno zahtevne
poti pohoda, ki sta jih predhodno pomagala načrtovati Lojzka Miklavčič in Tone Miklavčič – predsednik pohodniške sekcije.
Kljub turobnemu in deževnemu začetku so učenci uspešno premagovali kilometre prehojenih poti po kraški, jesensko obarvani pokrajini. Na poti so se učenci tretje triade ustavili na domačiji Brigite
Vidmar, kjer so si ogledali fotografije gradu Šumberk in se okrepčali s toplim čajem.
Vsi učenci in spremljevalci smo se ustavili na kmetiji Jožeta Vidmarja na Gombiščih, kjer smo spoznali krškopoljske pujske in konje
haflingerje ter druge živali. Uvodno predstavitev nam je pripravila
kar Zala Vidmar, učenka 5. razreda in velika ljubiteljica konj in drugih živali na kmetiji.
Na poti nazaj nas je ogrelo sonce. Zahvaljujemo se vsem, ki so nam
pomagali, da smo preživeli zanimiv pohodniški dan v naravi naše
bližnje okolice šole.

1. pohod planinskega krožka
OŠ TREBNJE v šolskem letu
2017/18
Prvega pohoda planinskega krožka v šolskem letu 2017/18, ki je
potekal v soboto, 21. 10. 2017, se je udeležilo 88 učencev matične
šole in podružničnih šol Osnovne šole Trebnje.
Zjutraj smo se zbrali na šolski avtobusni postaji in se vkrcali v avtobus, ki nas je odpeljal do gasilskega doma na Občinah, od koder
smo mimo Jurjeve domačije odkorakali v šelesteč objem jesenskega gozda. Po dveurni hoji smo prispeli do planinskega doma na
Trebnem vrhu in se pogostili s toplim čajem, hrenovkami, klobasami in pečenim kostanjem.
Od tu smo nadaljevali pot proti trebanjskemu gradu, vendar pa
smo na poti opravili še zanimiva postanka pri Mali in Veliki jami.
Kmalu zatem smo prispeli do gradu in uzrli starše, ki so že nestrpno
čakali na naš prihod. S tem se je zaključil prvi pohod v tem šolskem
letu in ostali so le še spomini.
Mentorji planinskega krožka OŠ Trebnje

Justina Zupančič

Teden otroka
v znamenju kulturne
dediščine
Vsi otroci vrtca Sončnica smo se letos pridružili celoletnemu projektu Kulturna dediščina in se v Tednu otroka še posebej posvetili spoznavanju le-te.
V ponedeljek nas je obiskal ljudski godec
g. Tomaž Glivar, ki nam je predstavil ljudski
instrument – diatonično harmoniko, ob kateri pa ni manjkalo petja in plesa.
V torek smo se podali na pohod v okolici
našega vrtca. Svojo malico – jabolko in pogačo – smo do cilja vztrajno in pogumno
nosili v košarah in koših tako kot naši dedki
in babice. Mmmmm, ne boste verjeli, kako
je bila dobra!
V sredo smo se podružili s svojimi najbližjimi in si ob ognju ter dobri družbi pripravili
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pravo kmečko mal'co. Pekli smo kostanj,
krompir in jabolka. Preizkusili smo se v lupljenju kuhanega krompirja, kateremu smo
za boljši okus dodali malo soli, masla ali kimlja. Žejni tudi nismo bili, saj smo si privoščili uhljevko (kompot iz suhega sadja).
Četrtek je bil namenjen spoznavanju rokodelskih spretnosti, ki jih dobro poznajo
člani Društva upokojencev Veliki Gaber. Z
veseljem so se odzvali našemu povabilu in
nam predstavili stare obrti, ki so že skoraj
pozabljene. Bilo je zelo zanimivo, saj smo
jih lahko preizkusili tudi sami. Gospa Marija Žefran in gospa Barbara Bregar sta nam
predstavili izdelke iz ličkanja; gospod Ivan
Medved nam je prikazal izdelavo peharjev
iz lisičjega repa in šibja; gospa Milena Piškur in gospa Fanika Lošdorfer sta štrikali
in kvačkali; gospa Štefka Gliha nam je pokazala, kako se naredi punčko iz cunj; izdelavo
lesenih gajbic pa nam je prikazal gospod
Peter Podobnik. Vsem in vsakemu pose-

bej iskrena hvala za prekrasno dopoldne,
predvsem pa predsednici DU Veliki Gaber,
gospe Joži Štrempfelj, ki ima velike zasluge,
da je do sodelovanja sploh prišlo.
Petek pa smo namenili ogledu gledališke
predstave gledališča Kukuc z naslovom Cepetavček. Ogledali smo si jo v prostorih KS,
za to gre iskrena hvala gospodu Borutu Severju za prijaznost.
Odcepetali smo v čas, ko so se otroci v travi
igrali z lesenimi poleni. Vrnili smo se v čas,
ko smo verjeli (in gotovo še verjamemo), da
igrače ponoči oživijo.
Najmlajši otroci, Pikapolonice, pa so Teden
otroka obeležili malo drugače … naučili so
se ljudsko pesmico To je tista muha in ob
njej veselo zaplesali. Odpravili so se na krajši sprehod in si privoščili kruh z rozinami.
Namesto predstave so si ogledali ljudsko
pravljico Medvedek Uhec – Na gobe.
Renata Novak za vrtec Sončnica, Veliki Gaber
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ŠPORT
Kegljačice Trebnjega
že četrte
TREBNJE – V nadaljevanju prvenstva v 1.
B državni ligi so naša dekleta gostovala na
znanem ljubljanskem kegljišču Maksa Perca na Kotnikovi, ki slovi kot eno od zahtevnejših objektov v Sloveniji. Trebanjkam se
ni posrečilo priti do točk, saj se jih je malo
držala smola (2 : 6). Kegljaške dvoboje sta
dobili Silva in Katja. Nika je izgubila za dva,
Jasmina za šest, Slavica za devetnajst kegljev.
V 6. krogu so na »domačem« Portovalu
odpravile vrstnice iz Nove Gorice z maksimalnim izidom 8 : 0 in se s šestimi točkami
povzpele na četrto mesto na lestvici.

Na uradni razpredelnici pri Kegljaški zvezi Slovenije je Nika Radelj s povprečnimi
551,00 podrtimi keglji na tekmo trenutno
na visokem drugem mestu.
Do konca prvega dela so preostala srečanja: Izola – Trebnje 11. 11. ob 16.00, Pivka
– Trebnje 18. 11. ob 13.00 in Trebnje – Radenska Radenci 25. 11. ob 17.00. uri.
Pravkar prispela novica:
Selektorka in trenerka državne mladinske
reprezentance U-23 Brigita Strelec (Kranj)
je objavila razširjeni spisek potencialnih
kandidatk za reprezentanco, med katerimi
je tudi naša Nika Radelj za nastop na SP meseca maja 2018 v Romuniji.
Mojca Smolič

Neutrudni motokrosist
Le kam v telo moje
se nevidna sila je naselila,
ki se le tako je pomirila,
da na motokrosu sva skupaj se dobila.
Me z dneva v dan gnala je naprej,
nikoli nisva postavljala si mej,
naju pot vedno tja je zapeljala,
da prijatelje prave sva spoznala.
Že 40. let sva skupaj,
skupaj spiva, se budiva.
Skupaj preživiva,
ko oblaki temni
za trenutek zakrijejo nebo.
Rad v zahvalo objel prijatelje bi svoje:
Občino Trebnje,
Danila Milharčiča,
Mirana Kovačiča,
Jaka Selesa,
Avto Slak,
Gašperja Vrhovca, Simona Lovrina
…..
Katarina zagreto na tekmi vsaki
pogumno je pesti držala.
David med tednom z masažo,
mi boleče je mišice hladil.
Jure z izkušnjami je svojimi,
nasvete prave mi delil.

Zaključek sezone
golfa 2017
Golf@C.CLUB TREBNJE je letos organiziral
4 klubske turnirje. Zaključni turnir je bil organiziran 7. in 8. oktobra na igrišču Olimje.
Klubski prvak za leto 2017 je Dušan Iglič,
med ženskami Tatjana Iglič, med otroki Val
Zaletel. Tretje regijsko tekmovanje osnovnih šol je bilo 12. maja na Otočcu. Na igrišču
Otočec je bil organiziran že 9. turnir Občine
Trebnje. Velika pridobitev so nove sanitarije, ki smo jih začeli uporabljati julija letos.
Klub daje velik poudarek razvoju otroškega golfa, saj je bila organizirana vadba pod
vodstvom profesionalnega učitelja in vaditelja golfa skozi vso sezono. Zelo dobro je
potekalo sodelovanje z Osnovno šolo Trebnje in OŠ Veliki Gaber. Na našem igrišču je
bilo organizirano medklubsko srečanje z
Golf klubom Grosuplje. Organizirane so
bile vadbe za člane ob četrtkih. Nadalje so
se nekateri člani udeleževali turnirjev drugih klubov. Otroci pa so se letos pogosto
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udeleževali tekem, ki jih je organizirala Golf
Zveza Slovenije in dosegali dobre rezultate.
Organiziranih je bilo več prikazov igre golfa posameznim skupinam in nekaterim razredom. Za otroke nižjih razredov osnovne
šole bo organiziran tečaj v zimskem času.
Vadba bo potekala v telovadnici OŠ Trebnje,
Veliki Gaber, Dobrnič in Dol. Nemška vas in
telovadnici na CIKU Trebnje, spomladi pa na
vadišču in igrišču golfa.
Velika pridobitev za igrišče golfa je tudi
ustanovitev Pichin Putt kluba. Igrišče je
pridobilo uradno registracijo za Pichin Putt
igrišče (igrišče za kratko igro golfa.) Letos
smo organizirali dve tekmi Pichin Putt Zveze, saj igrišče izpolnjuje vse pogoje za take
turnirje. Udeležili smo se treh turnirjev, ki
jih je organizirala Zveza. Zadnji turnir bo
organiziran v soboto, 4. novembra, ob 10.
uri na igrišču Blato. Po turnirju bo razglasitev letošnjih rezultatov za člane in otroke
v Vinski kleti Kresal ob moštu, kostanju in
odojku.

Tudi letos pokalov veliko sem dobil,
rezultate lepe osvojil.
Saj pridno sem treniral,
veliko kilometrov naredil.
Sem jasen cilj za drugo leto si postavil,
da poleg domačih tekem
se svetovnega prvenstva 3. 6.
v Angliji bodem udeležil.
Hvaležen sem za zdravje svoje,
čez zimo pa v Fitnesu Energy treniral bom trdo,
da tudi drugo leto rezultat najboljši izostal ne bo .
november, 2017
Alojzij Fortuna

Zaletel Tone.
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DRUŠTVA
Pohod na kostanjev
piknik

Obiskali smo
Koroško

Upravni odbor Društva upokojencev Trebnje je 12. 10. 2017 organiziral prvi kostanjev
piknik v Krvici pri Čatežu pod Zaplazom, ki
smo se ga udeležili tudi člani pohodniške
sekcije društva. Pohoda se je udeležilo 17
članov. Start je bil v Škovcu, od koder smo
se preko Roj podali mimo vinskih goric in
skozi gozd z vmesnimi kratkimi postanki do
Krvice, kjer so nas že čakali drugi člani, ki
so tja prišli z avtobusom in osebnimi vozili.
Piknika se je udeležilo ok. 100 članov. Po izdatnem okrepčilu in ob sladkem pečenem
kostanju ter sladkih dobrotah naših članic
so sledile družabne igre, največ se je igrala
petanka, ki je postala v zadnjem letu najbolj
priljubljena družabna igra med upokojenci
in sodi tudi med tekmovalne discipline društev upokojencev. Ob domači glasbi so se
nekateri udeleženci tudi zavrteli. Pohodniki
smo se organizirali in 12 se nas je odločilo,
da se podamo peš nazaj do Trebnjega. Pot
smo prehodili v manj kot treh urah z vmesnim postankom in okrepčilom na Račjem
selu. Po mnenju udeležencev pohoda je
uspel tako pohod kot tudi piknik, druženje
je bilo zelo prijetno. Spoznali smo tudi ta
del naše občine, ki ga s pohodi »Od Trebnjega do Trebnjega« ne moremo doseči, saj
je preveč oddaljen od radija naših običajnih
pohodov.
Menimo, da bodo podobna druženja imela velik doprinos za boljše počutje članov v
tretjem življenjskem obdobju, saj nam tovrstnih druženj zelo primanjkuje.

Občinska organizacija DESUS Trebnje je
tudi v letošnjem letu za svoje člane in
njihove simpatizerje poskrbela, da smo
preživeli lep nepozaben dan.
V soboto, 24. oktobra, smo obiskali Koroško in uživali v njenih naravnih lepotah
ter kulturnih zanimivostih in ob g. Jožetu Kukmanu, ki nas s svojo mirnostjo in
strokovnostjo vedno znova preseneča.
Pot nas je vodila do Globasnice mino Pli-

Za pohodniško sekcijo DU Trebnje
Martin Hočevar
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Vaja GZ Trebnje in
regije Dolenjska
V mesecu oktobru, mesecu požarnega varstva, v gasilskih društvih še bolj množično
izvajajo različne aktivnosti. Poleg društvenih in sektorskih vaj ter vaj gasilskega poveljstva občine je v soboto, 21. oktobra
2017, potekala gasilska vaja regije Dolenjska in vaja GZ Trebnje v gasilskem poveljstvu občine Trebnje.
Vaja je potekala na Račjem selu v podjetju
Omaplast d. o. o., Poslovalnica Račje selo
ter na Skladišču utekočinjenega plina Račje
selo, Butan plin d. d. Ljubljana v neposredni bližini podjetja Omaplast, ki se ukvarja
s sortiranjem odpadkov. Sodelovalo je 19
gasilskih enot, 130 operativnih gasilcev z
29 vozili in opremo iz prostovoljnih gasilskih društev Gasilskih zvez Novo mesto,
Šentjernej in Trebnje ter enota iz GRC Novo
mesto.
Vajo so si poleg direktorja Omaplast d. d.
Grosuplje in predsednika GZ Trebnje Antona Straha ogledali tudi župan Občine Trebnje Alojzij Kastelic, župan Občine Mokronog-Trebelno Anton Maver ter predsednik
regije Dolenjska Marjan Šmalc, poveljnik
regije Dolenjska Janez Bregant pa je bil
vključen v štab vaje.
Z izvedeno vajo so se gasilske enote seznanile z objektoma Omaplast in Butan plin v
Račjem selu, preverili so sistem vodenja

berka in Velikovca do Visoke Ostravice, kjer
smo uživali v razgledu z mogočnega gradu.
Ne smemo pozabiti na obisk kostnice in Gosposvetskega polja. Razgledni stolp nad Vrbskim jezerom nam je nudil čudovit pogled na
celotno Koroško, Karavanke in Celovec. Med
udeleženci je bilo izredno lepo razpoloženje
in ta način druženja, ko smo sproščeni, neobremenjeni in zadovoljni, nas vodi k pristnemu sodelovanju in zaupanju.
Hvala g. Jožetu Kukmanu, Vinku in vsakemu
posebej za nepozabno doživetje.
DESUS Trebnje

intervencij IPS, delovanje vgrajenih naprav
varstva pred požarom, uporabo gasilske
tehnike, vodne vire za gašenje na tem področju in tako pridobili še vrsto uporabnih
informacij za morebitno posredovanje.
Za izvedeno vajo gre zahvala vodstvu obeh
podjetij, lastnikom zemljišč, ki so tako
omogočili oskrbo požarne vode iz ribnika
na Blatu do požarnega objekta, vsem sodelujočim gasilcem in gasilkam, načrtovalcem
in pripravljalcem vaje, Ribiški družini Novo
mesto ter vsem, ki so pripomogli k uspešni
izvedbi gasilske vaje širšega obsega.
GZ Trebnje
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DRUŠTVA
OBVESTILO

Društvo upokojencev Trebnje bo v soboto, 2. 12. 2017, ob svoji 65. obletnici
organiziralo v Mestnem parku v Trebnjem "Dan upokojencev DU Trebnje".
Razstavljena bodo dela ustvarjalk ročnih
del. Športniki bodo igrali igro v petanki in
prvič se bo javno predstavil pevski zbor
društva.
Na sami prireditvi se bo kuhalo vino in
pekle palačinke.
Vabimo upokojence in vse ostale občane, da pridete in se z nami poveselite v
prvih decembrskih dneh.
Društvo upokojencev Trebnje

Drobtinica
Ob Svetovnem dnevu hrane 16. oktobra smo tudi letos organizirali enodnevno
kampanjo DROBTINICA, ki je potekala pod
sloganom »Malo je … veliko«.
V soboto, 14. oktobra, so prostovoljke RKSObmočnega združenja Trebnje in mladi člani Rdečega križa na stojnicah v Trebnjem in
v Šentrupertu ter 21. oktobra na sejmu v
Mokronogu menjavali darovani kruh, peci-
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Sreča je srečati in
imeti dobre ljudi!
Ustanova Anin sklad

Župnijska Karitas Trebnje bo 3. decembra na NEDELJO KARITAS zbirala
prostovoljne prispevke in jih namenila
pomoči potrebnim družinam Aninega
sklada.
Anin sklad ima za sabo že več kot 15 let
pogumnega delovanja v prid družinam
in vrednotam družinskega življenja. Njen
namen in poslanstvo sta materialna in

duhovna pomoč ter osebno spremljanje
družin, ki si želijo več otrok, pa so v kakršnikoli stiski.
V sklad je vključenih več kot 350 družin,
ki imajo skupaj 2200 otrok. Zadnja leta
je finančna kriza zelo omejila prilive in s
tem tudi zmanjšala možnost učinkovitejše pomoči družinam z več otroki. Najštevilnejša družina ima 14 otrok.
Pri sv. maši ob 8.30. in ob 10. uri bo zbrane nagovorila g. Marija Šterbenc, predsednica Aninega sklada.
za ŽK Trebnje
Emiljana Pavlin

vo in druge domače izdelke za prostovoljne
prispevke.
Zbrana sredstva v višini 2.790,00 EUR smo
izročili šolskim skladom osnovnih šol Trebnje, Šentrupert in Mokronog za pomoč pri
plačilu stroškov pri učnem programu otrokom iz socialno šibkejših družin.
Zahvaljujemo se donatorjem, prostovoljkam, mladim članom Rdečega križa in vsem
dobrim ljudem, ki so obiskali stojnice in darovali za otroke.
Tea Radelj
RKS-OZ Trebnje
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ZAHVALE
Res, kakšno je to vesolje neskončno?
Preveč se sprašujem, to vem.
Bog nam vedno nalaga in oznanja,
obenem daje in nazadnje še vzame.
(D.M.)

Zaman te iščejo naše oči, zaman te kliče naše srce,
srce ljubeče zdaj spi, nam pa rosijo se solzne oči.
Odšla si, več te ni in v srcih to spoznanje nas boli,
v bolečini nemi smo tiho sklonili glavo z lepo mislijo na te – za slovo.
(Po Pihlerju)

ZAHVALA

ZAHVALA

V 82. letu starosti je nepričakovano umrla naša ljuba mama, stara
mama in prababica

Ob smrti naše mame

JUSTINA KORELC

JOŽEFE ZAGORJAN

iz Goljeka 4, Trebnje.

iz Zagorice pri Čatežu

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom in
znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče in svete
maše. Zahvala velja tudi Kardiološkem oddelku Novo mesto, dr.
Humarju, urgentni službi ZD Trebnje, g. župniku Marku Japlju,
pogrebni službi Saše Novak, Blažu Ovniku za lepo prebran govor
in vsem, ki ste nam bili v težkih dneh v oporo.

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za
tople besede sočutja, izrečeno sožalje, darovane sveče, cvetje in sv. maše.
Posebna zahvala kolektivu TEM Čatež in osebju ZD Trebnje, patronažnima sestrama Darji in Mojci ter splošni bolnici NM. Iskrena hvala govorniku
g. Ivanu Zajcu, pogrebni službi, pevcem in g. župniku Slavku Kimavcu ter
vsem, ki ste našo drago mamo spoštljivo pospremili na njeni zadnji poti.
Žalujoči:
sin Andrej ter hčeri Andreja in Marija z družino.

Žalujoči vsi njeni.

Delo, trud, trpljenje
tvoje je bilo življenje.
A bolezen kruta je bila
in te iz naše sredine
je iztrgala.

Si kot sonce življenja sijala,
za vse svoje ljubezen razdala,
odslej boš kot zvezda svetleča,
naj ti v nebesih dana bo sreča

ZAHVALA
V 87. letu starosti je ugasnilo življenje naši dragi mami, babici in prababici.

MARIJA PEVEC

Iz Goljeka 19 pri Čatežu

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo za izrečena sožalja in podarjene
sveče sorodnikom, prijateljem, znancem, sosedom in vaščanom. Zahvala
tudi g. Ivanu Zajcu za lepe besede slovesa. Zahvala tudi sodelavcem KZ Trebnje vnuka Blaža in Dušanke za izrečena sožalja in podarjene sveče. Hvala tudi
pogrebni službi Sonji Novak, pevcem za lepo zapete pesmi, trobentaču za
odigrano Tišino ter g. župniku Marku za lepo opravljen obred.
Hvala vsem, ki ste bili z nami ob njenem slovesu in jo pospremili k zadnjemu
počitku.
Žalujoči: Vsi njeni.

ZAHVALA

V 100. letu starosti je ugasnilo življenje naše drage mame, stare mame, babice
in praprababice

MARIJE STRAJNAR

roj. Kocjančič iz Loga pri Žužemberku
Z bolečino v srcu se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in
znancem, ki ste z nami delili žalost in bolečino ob izgubi naše drage mame, darovali
cvetje, sveče in svete maše ter pokojno pospremili na zadnjo pot. Posebna zahvala
celotnemu osebju DSO Trebnje za njihov trud in mamino dobro počutje v njem, negovalki na domu ga. Renati ter patronažni sestri ga. Mateji za vso nego in pomoč pri
lajšanju bolečin.
Prisrčna hvala župnikoma, g. Janezu Jeromnu za molitev ter g. Florjanu Bošnarju za
tolažilne besede in lepo opravljen obred, pevskemu zboru iz Šentvida za odigrano
Tišino ter Renati Novak za ganljive besede pri odprtem grobu. Hvala tudi ga. Olgi in
ga. Pepci za vso nudeno pomoč. Posebna hvala pogrebnim storitvam Marija Novak
s.p. iz Žužemberka.
Žalujoči: Vsi njeni

… le trud in delo tvojih rok ostaja.
Nebes se veselim, tja priti si želim …
Veliko nam je zapustil, veliko dal.
Znal je reči oprosti, prosim, hvala.

ANTONU KUKENBERGERJU
V SLOVO
Na jesen, ko so polja zorana in vino v sodih zori, nas je v 90. letu starosti tiho, a za vedno zapustil naš dragi mož, oče, ded, praded, tast, brat,
bratranec, stric, sosed, prijatelj … Ni odšel nepričakovano, a vsako slovo je boleče. Zahvaljujemo se vsem za izrečena sožalja, tople besede,
podarjeno cvetje in sveče ter darovane sv. maše. Hvala tudi vsem, ki
ste darovali v dobrodelne namene. Hvala vaščanom Gorenjih Ponikev
za pomoč in podporo v težkih trenutkih spoznanja, da ga ni več med
nami, in hvala gospodu župniku za darovano sveto mašo in opravljen
obred zadnjega slovesa. Hvala govorcem ob odprtem grobu, gasilcem
in vinogradnikom. Zahvaljujemo se še vsem, ki ste ga v tako velikem
številu pospremili na njegovi zadnji poti.
Žalujoči: Vsi njegovi
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Akvarel: Brane Praznik
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HITRI SERVIS. ZA SREČNO POT.

t
pocenigume.ne

PODALJŠAN DELO
VNI ČAS
30.10-17.11.2017
pon - pet: 07.00-1
8.00
sob: 07.00-13.00

* Pri nakupu štirih zimskih potniških pnevmatik Goodyear, Dunlop, Fulda ali Sava
(velikosti 17” ali več) prejmete darilo Vulco odejo. Akcija poteka od 20.10. do 30.11.2017 oz.
do izteka zalog. Seznam Vulco servisov, ki sodelujejo v ponudbi najdete na www.vulco.si.

UltraGrip
Performance Gen-1

Vulco odeja*

DARILO:

VAŠI STROKOVNJAKI
ZA PNEVMATIKE

Vulkanizerstvo
Vovk Boštjan

Obrtniška ulica 4, 8210 Trebnje
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STRANKE
Ureditev vstopnih točk
v občino Trebnje
Občina Trebnje potrebuje celostno strategijo razvoja občine, ne samo mesta, na kar
opozarjamo Socialni demokrati že vrsto let.
Pomanjkanje strategij razvoja občine je mogoče zaznati že v samih vstopnih točkah v
občino Trebnje ter v samem mestu Trebnje. Pri vstopu v občino nas pričakajo že zelo dotrajane, zbledele oglasne table »Dobrodošli v dolini reke Temenice« ali obeležna tabla
15. poldnevnika. Z avtocestnim odsekom smo pridobili kar nekaj novih krožišč, vendar
pa so le-ta zelo zanemarjena in v veliko primerih zaradi nepreglednosti celo nevarna.
Vidimo tudi druge velike pomanjkljivosti, kot je npr. znameniti trebanjski grad, ki bi mu
lahko namenili celoten prispevek v Glasilu občanov. Z vstopnimi točkami se odraža identiteta mesta, zato bi morali krožišča in ostale točke smiselno vsebinsko urediti. Socialni
demokrati menimo, da imamo v Trebnjem dovolj pomembnih in znamenitih točk, na
katere smo lahko Trebanjci ponosni. Predlagamo, da se krožišča podeli v upravljanje oz.
v ureditev lokalnim društvom. Tako bi lahko krožišče pri Jezeru urejalo npr. vinogradniško društvo. Seveda pa bi občina morala v ta namen v proračunu nameniti tudi določena
sredstva. Ti stroški so v primerih občin, kjer krožišča urejajo lokalna društva, zelo majhni, zato sama sredstva ne bi smela predstavljati problem. Večji problem v občini Trebnje
vidimo v volji oz. nezanimanju župana za to področje. Socialni demokrati podpiramo
tudi idejo, v primeru da Občina nima namena urejati krožišč, da se prepusti upravljanje
ali postavitev krajevnih značilnosti občinam Mirna, Šentrupert in Mokronog-Trebelno ali
drugim okoliškim občinam.
Občinski odbor SD Trebnje

Obisk predsednika
vlade
dr. Mira Cerarja
Lepo, sončno jesen nam je s svojo udeležbo na kostanjevem pikniku popestril in
obogatil predsednik vlade dr. Miro Cerar.
S svojo ekipo se je odzval vabilu lokalnega odbora SMC Trebnje, na kar smo zelo
ponosni, saj vemo, da ima zelo poln vsakodnevni urnik. V nagovoru je izrazil
zadovoljstvo z uspehi vlade. Gospodarska rast in zmanjševanje brezposelnosti
konstruktivno vplivata na razvoj vseh dejavnosti v državi. Zadovoljen je bil s
predstavljenim napredkom v Trebnjem in okolici, saj smo v času njegove vlade
brezposelnost prepolovili. Župan občine Trebnje g. Alojzij Kastelic je pohvalil
delo vlade in odraz njenih uspehov na lokalni ravni. Prav tako tudi župani občine
Žužemberk, Mirne in Mokronog-Trebelnega.
S spodbudnimi besedami nas je nagovoril tudi minister za infrastrukturo, g. Gašperšič, od katerega pričakujemo, da se bo še naprej zavzemal za izgradnjo viadukta pri Štefanu in rekonstrukciji bivše hitre ceste – sedanje regionalne ceste.
Poslanec Igor Zorčič in poslanka Urška Ban sta poudarila pripravljenost, da v državnem zboru po svojih močeh pripomoreta k razvoju naše in sosednjih občin.
Srečanje je bilo prijetno z veselim druženjem ob kovanju načrtov za prihodnost.
Predsednica LO Trebnje
Vida Šušterčič

Komunalna položnica višja,
odvoz preostanka smeti pa
zacementiran na 3 tedne
Kljub opozorilom našega svetnika Gregorja Kaplana, da je nedopustno, da se poleg
zvišanja cen, ki smo ji tudi nasprotovali in
predlagali rešitve, ki bi bile za žep občanov
prijaznejše, je neformalna županova koalicija z več kot 2/3 večino
dokončno zakoličila odvoz teh odpadkov na 3 tedne. Po povečanju
cene še dokončno znižanje standarda, saj je testno obdobje končano.
Opozorila o glodalcih, podganah, otroških plenicah in plenicah, ki jih
uporabljajo odrasli itd, niso zalegla. Le toliko, da veste, ko vas kakšna
izmed naštetih tegob sreča pri smetnjaku ali dvorišču, kdo je tovrstno
odločitev sprejel. Na seji smo predlagali tudi podaljšanje delovnega
časa deponije.
Dokler ne bo hudo zasmrdelo, se mnogi smehljajo. Enako je bilo pri
mnogih naših opozorilih, najočitnejši pa sta osnovna šola in stiska, na
katero smo opozarjali od leta 2009.
ZL-DSD Trebnje
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Cene komunalnih storitev
Spoštovane občanke in občani,
kot ste verjetno opazili na svojih položnicah, so z julijem 2017 začele veljati
nove cene komunalnih storitev na območju občine Trebnje. Evidentna razlika
je predvsem sprememba cene omrežnine za področje odvajanja in čiščenja
komunalnih ter padavinskih vod, ki je sedaj precej višja. Razumemo, da je potrebno ceno komunalnih storitev prilagajati zaradi novozgrajene infrastrukture, vendar so rešitve tudi drugačne. Cena komunalnih sotritev na področju
odvajanja in čiščenja odpadnih voda se ni povečala od leta 2013, predvsem
po zaslugi svetniške skupine DROT, ki je vedno glasovala proti podražitvam.
Kadar je bil na dnevnem redu dvig cen komunalnih storitev, smo predlog zavrnili in predlagali subvencijo s strani Občine Trebnje, vendar naš predlog s
subvencijo žal ni bil izglasovan z večino. S subvencijo bi namreč s ceno ostali
na enaki ravni, brez podražitve. Na junijski seji smo bili žal preglasovani, saj je
bila večina svetnikov za dvig cen. Kljub vsemu našim občanom lahko obljubimo, da se bomo tudi v prihodnje zavzemali, da s subvencijo preprečimo dvig
cen komunalnih storitev in s tem zagotovimo nižje položnice.

Rebalans proračuna
Na oktobrski občinski seji se je potrjeval rebalans proračuna. Pri pridobivanju nepremičnega premoženja smo zadovoljni, da se je
uskladilo s "Petrolom" za odkup zemljišča zaradi izvedbe projekta ureditve mreže postajališč za avtodome pri
bencinski postaji ob H1. Pri odloku o opravljanju gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest smo imeli
pripombo o možni preveliki monopolizaciji opravljanja
storitev s strani javnega podjetja komunale.
Še enkrat hvala za vašo podporo kandidatki g. Romani
Tomc za predsednico države.
Občinski odbor Slovenske demokratske stranke Trebnje

ZAHVALA
»Zahvaljujem se vsem, ki so
mi namenili svoj glas. S kandidaturo sem želela sporočiti,
da si prizadevam za bolj uspešno in pravično Slovenijo z manj
delitvami in več sodelovanja, in za takšno politiko bom delala tudi v prihodnje. Dokazali smo, da NSi raste«, je po prvem
krogu predsedniških volitev povedala Ljudmila Novak, predsednica NSi.
Tudi politični analitiki so ocenili, da je NSi pri kandidaturi Ljudmile Novak postopala kot zrela in odgovorna stranka z zrelo in
odgovorno kandidatko. Dosegla je rezultat, ki kaže dobro smer
za naprej.
NSi je za štiri tisoč glasov presegla rezultat državnozborskih
volitev leta 2014. Med strankami smo tako edini, ki smo napredovali glede na leto 2014. Z rezultatom smo zato zadovoljni, so
pa naše ambicije višje.
Občinski odbor NSi Trebnje
23

DRUGO
Novogradnja – klasična
ali pasivna hiša
Ko se odločamo za gradnjo nove enodružinske
hiše, se moramo že takoj na začetku odločiti, kako
zelo energetsko učinkovita bo. Predpisi, ki urejajo
energetsko učinkovitost stavb, so že zelo strogi, v
prihodnosti pa se bodo še zaostrili, pasivna gradnja pa postaja čedalje ugodnejša.
Kaj sploh je pasivna hiša? Iz imena sklepamo, da
bi to morala biti hiša, ki ne potrebuje nobene
dodatne energije, saj toliko kot jo porabi, jo tudi
sama ustvari. Izraz je že precej star, vendar zelo
razširjen. Strokovno se v zadnjem času raje uporablja skoraj nič energijska stavba (skrajšano sNES),
ki pravilneje označuje energetsko bilanco takšne
stavbe – hiša ne porabi skoraj nič energije. Seveda je skoraj nič precej raztegljiv pojem, s tem pa
poimenujemo stavbe, ki imajo letno porabo energije za ogrevanje do 15kWh/m2 letno oziroma se
uvrščajo v A1 in A2 energetski razred glede na
energetsko izkaznico.
Stavba, ki je zgrajena po sedanjih predpisih, bo
verjetno dosegla razred B s porabo okoli 30 kWh/
m2 letno. V primerjavi s klasično grajeno stavbo
brez toplotne izolacije (takšna je večina enodružinskih hiš, zgrajenih v drugi polovici prejšnjega
stoletja), ki se uvršča v energijski razred F (poraba
energije za ogrevanje nad 150 kWh/m2 letno), je
to izredno malo, vsaj petkrat manj! Ali če povemo
po domače, če za ogrevanje 100 m2 bivalne površine stare, neizolirane hiše porabimo letno 1500 l
kurilnega olja, bomo za enako površino v novi hiši,
ki je zgrajena v skladu s sedaj veljavnimi predpisi,
porabili le 300 l, v hiši, ki je grajena v skoraj nič
energijskem standardu, pa še vsaj pol manj, ne
več kot 150 l na leto.
Kakšne pa so bistvene razlike pri gradnji?
Tudi sNES je lahko klasično grajena iz opeke in
betona, čeprav je večina sedaj zgrajenih hiš montažnih, celo lesenih. Uporabljeni materiali morajo
biti boljši, posebej zasnovani za pasivno gradnjo,
predvsem je nujna natančnost pri izvedbi.
Pri oblikovanju so sNES manj členjene, saj vsak
vogal predstavlja toplotni most, kjer izgubljamo
toploto.
Neogrevani prostori, kot so kleti, garaže in shrambe, so praviloma v ločenem objektu, prostori, ki
se ogrevajo, so dobro izolirani iz vseh strani.
Pri standardni gradnji največ toplote izgubljamo
skozi balkone, pri pasivni gradnji se konstrukcijo
balkona loči od osnovne konstrukcije stavbe, da
do toplotnega mosta ne pride.
Pomemben element so okna, ki jih pri pasivni gradnji v veliki meri orientiramo na jug, tako da čim
bolj izkoristimo sonce, predvsem za ogrevanje v
prehodnih obdobjih (spomladi in jeseni). V poletnem času je seveda potrebno senčenje, obvezno
z zunanje strani, lahko z žaluzijami, roletami, tendami …
Nujna je vgradnja prezračevalnega sistema z vračanjem toplote odpadnega zraka (rekuperacija),
saj bi sicer s prezračevanjem prostorov v zimskem
času izgubili preveč toplote. Prezračevalne sisteme je sicer smiselno vgraditi v vsako stavbo, ki
ima sodobna, dobro zatesnjena okna, saj do ne24

kontrolirane izmenjave zraka ne prihaja, pravilno
prezračevanje pa poleg velikih toplotnih izgub
zahteva tudi precejšnjo doslednost (vsaki dve
uri odpremo okna za 5 min). sNES morajo biti še
posebej dobro zatesnjene, kar se preverja tudi z
Bloer door testom.
V sNES praviloma uporabljamo obnovljive vire
energije (toplotna črpalka, lesna biomasa), čeprav to ni nujno, ravno tako ni nujna izgradnja
fotovoltaične elektrarne za preskrbo z električno
energijo, čeprav bi s tem popolnoma pokrili vse
potrebe po energiji. Zaradi manjših potreb po toploti se praviloma uporabljajo ploskovna ogrevala
z nizkotemperaturnimi režimi, pri zelo učinkovitih
stavbah pa ogrevalnega sistema celo ne potrebujejo – za ogrevanje v največjem mrazu zadošča že
ogrevanje zraka v prezračevalnem sistemu.
Za sNES je tudi značilno, da za pripravo tople sanitarne vode porabimo več energije kot za ogrevanje stavbe.
Kljub temu, da pri sNES porabimo za ogrevanje
pol manj energije kot pri predpisani zgradbi, pa

razlika v ceni energenta zaenkrat ne opravičuje
višje cene gradnje, zato so na voljo tudi nepovratne spodbude Ekosklada, ki v splošnem izenačijo
to razliko. Skoraj nič energijsko hišo si torej s subvencijo Ekosklada lahko postavimo za enako ceno,
kot bi nas stala klasična hiša, s takojšnjimi prihranki pri energiji za ogrevanje.
Za podrobnejše informacije o obnovljivih virih
energije, učinkoviti rabi energije in subvencijah
ter kreditih Ekosklada se lahko oglasite tudi v
brezplačni energetsko svetovalni pisarni mreže
Ensvet v Trebnjem, na Golievem trgu 5 (občinska stavba, pisarna številka 10), vsako sredo
med 15.00 in 19.00. Na svetovanje se predhodno
obvezno prijavite na 07 348 11 12 ali na ensvettrebnje@gmail.com
Marjeta Zupančič Meglič
Neodvisna energetska svetovalka mreže Ensvet*
* Več o mreži ENSVET, spodbudah in kreditih Eko
sklada za okoljske naložbe tudi na www.ekosklad.
si.

št. 132 / november 2017

DRUGO / DOGODKI
Socialna aktivacija
Dolgotrajna brezposelnost, revščina in socialna
izključenost so okoliščine, ki so tesno povezane
in močno zaznamujejo človekovo življenje. Poleg
dobro razvitega sistema socialnih transferjev je
nujna tudi celostna obravnava posameznika. To
problematiko naslavlja projekt Razvoja in vzpostavitve celovitega modela socialne aktivacije.
Upravičenci do denarne socialne pomoči so dolžni aktivno reševati svojo socialno problematiko,
vendar zaradi kompleksnosti njihovih težav pogosto potrebujejo veliko pomoči, spremljanja in
podpore.
Socialna aktivacija je pomoč pri socialnem vključevanju dolgotrajno brezposelnih in dolgotrajnih
prejemnikov socialnih transferjev z različnimi
kompleksnimi težavami in okoliščinami. Cilj socialne aktivacije je podpora pri reševanju osebnih
težav in okoliščin, aktivno vključevanje v družbo
ter približevanje trgu dela.
Nosilec projekta je Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti. Projektne
aktivnosti sofinancirata Republika Slovenija in
Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada. Projektna enota deluje na regijskem
nivoju, in sicer v okviru 16 regijskih enot po celotni Sloveniji. Enotni vstopni točki, preko katerih uporabniki vstopajo v socialno aktivacijo, sta
Center za socialno delo in Urad za delo Zavoda
RS za zaposlovanje. Regijska enota Novo mesto
obsega območja, ki jih pokrivajo Centri za socialno delo Novo mesto, Trebnje, Črnomelj in Metlika. Prebivalci teh območij se lahko vključujejo v
vse programe socialne aktivacije v regiji.
Za obdobje do konca junija 2019 je ministrstvo
prek 3 javnih razpisov izbralo 33 izvajalcev dolgih
in kratkih programov socialne aktivacije po celotni Sloveniji. V izbrane programe bo od leta 2017
do 2022 vključenih 12.500 oseb.
V regijski enoti Novo mesto sta bila preko javnega razpisa izbrana dva dolga programa socialne
aktivacije, katerih izvajalca sta Območno združenje Rdečega križa Novo mesto (program se izvaja v Novem mest) in Zavod za izobraževanje in
kulturo Črnomelj (program se izvaja v Črnomlju).
Ciljna skupina dolgega programa so osebe do 49
let, ki so v zadnjih 24 mesecih najmanj 12-krat
prejele denarno socialno pomoč. Cilj programa
je dvig socialnih in funkcionalnih kompetenc z
velikim poudarkom na delovnem usposabljanju.
Posamezni program traja 11 mesecev. V oba
programa se lahko vključujejo tudi občani občine Trebnje.
Na spletni strani ministrstva je objavljen nov
javni razpis za sofinanciranje projektov »Razvoj
in izvajanje programov socialne aktivacije«, s katerim vabijo k sodelovanju izvajalce programov
za izvajanje programov, v krajih kjer le-teh še ni,
med drugimi tudi v Trebnjem. V te programe se
bodo lahko vključevale tudi osebe, ki niso prejemniki denarne socialne pomoči, brez starostne
omejitve.
Več informacij o socialni aktivaciji in programih
lahko dobite na telefonski številki: 030 715 682
ali preko elektronske pošte tina.pajk@gov.si.
Tina Pajk
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Kronični bolniki
v ambulanti
družinskega
zdravnika
Medicina se srečuje z naraščajočim trendom števila kroničnih bolnikov, mnogi
imajo več ko eno kronično bolezen. Kronični bolniki praviloma potrebujejo poleg
ustreznega življenjskega sloga, prilagojenega bolezni, zdravljenje z zdravili. Vedno
pa potrebujejo natančno spremljanje, ki
se začne s pogovorom in nadaljuje s kliničnim pregledom in/ali z laboratorijskimi ter
slikovnimi preiskavami.
Kronične bolnike vodi izbrani zdravnik
družinske medicine v sodelovanju s kliničnimi specialisti različnih strok. Zdravnik
družinske medicine ima s svojim bolnikom
praviloma dolgotrajen in zaupen odnos,
pozna svojega bolnika in njegovo družino
ter okolje, ki pomembno vplivata na zdravljenje. Slednje mu daje edinstveno priložnost, da bolniku pomaga pri oblikovanju v
posameznega bolnika usmerjenega načrta
zdravljenja. V zadnjem času imajo v našem
timu zelo pomembno vlogo diplomirane
medicinske sestre, t. i. »sestre v referenčni
ambulanti«, ki sodelujejo v vodenju najpogostejših kroničnih bolezni, kot so visok
krvni tlak, sladkorna bolezen, povišane
vrednosti maščob v krvi, astma, kronična
obstruktivna pljučna bolezen … Njihova
vloga je nepogrešljiva; izvajajo zdravstveno vzgojo, motivirajo za zdravljenje, izvajajo diagnostične postopke in predstavljajo pomemben vezni člen med bolnikom in
zdravnikom.

lanta v ZD Trebnje) oz. greste v bolnišnico.
Tudi če imate kronično bolezen in nimate
posebnih zdravstvenih težav, je potrebno,
da vsaj enkrat letno obišče svojega izbranega osebnega zdravnika, saj lahko ob
pregledu prepoznamo morebitne zaplete
zdravljenja ali poslabšanja bolezni, še preden se vam pojavijo težave oziroma le te
lahko preprečimo.
Ob kontrolnem pregledu se bo zdravnik z
vami pogovoril, vas pregledal in če je potrebno opravil določene laboratorijske in
druge preiskave. To je tudi priložnost za
pogovor o potrebnih preventivnih ukrepih
za ohranjanje zdravja in dobrega počutja.
V tem jesensko-zimskem času predvsem
za starejšim in kronično bolnim toplo priporočamo cepljenje proti sezonski gripi
ter pljučnici. Cepljenje izvajajmo osebni
zdravniki, načeloma se samo za cepljenje
ni potrebno posebej naročati.
Veseli bomo vaših dodatnih vprašanj in
obiska v našem ZD Trebnje!
V imenu zdravstvenih delavcev
ZD Trebnje, Špela Jenkole,
specializantka družinske medicine

Zelo pomembno je, da je prenos informacij
med bolnikom in zdravnikom dvosmeren.
Praviloma izvide in odpustnice iz bolnišnice dobi le bolnik, ki potem dokumentacijo
posreduje osebnemu zdravniku. Bolnike
prosimo, da nam kopije izvidov specialistov in odpustnice, katerih originale zadržijo zase, prinesejo ob pregledu oz. nas z
izvidi seznanijo po elektronski ali navadni
pošti. Samo na tak način je lahko naša dokumentacija popolna in nam omogoča res
celostno obravnavo brez nepotrebnega
ponavljanja preiskav in zaključkov, ki so
osnovani na osnovi rezultatov vseh opravljenih preiskav.
Originale izvidov, ki jih imate doma, vzemite s seboj vedno, ko obiščete dežurno službo ali različne specialistične ambulante
(kamor sodi tudi Antikoagulacijska ambu25
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RAZVEDRILO

Tokratni sponzor križanke je Trgovina Veteks, Barbara Veselič
s.p., Gubčeva c. 7a, 8210 Trebnje
V prodajalni Veteks nudimo širok izbor posteljnine, prešitih odej in vzglavnikov blagovne
znamke Odeja Škofja Loka, brisač, kopalnih plaščev, odej, zaves po meri, nogavic, kuhinjskega
tekstila ter tudi pestro izbiro unikatnih kristalnih izdelkov steklarne Rogaška.
Ob prihajajočem prazničnem času smo za vas pripravili posebne ugodnosti.
Segment prodaje so tudi poslovna in promocijska darila za poslovne partnerje. Ob katalogih
in pripravljenih vzorcih pomagamo najti idealno darilo za promocijo in obdarovanje. Za ponudbo nam pišite na veteks.veselicmail.com
Najdete nas na Gubčevi c. 7a (pod Optiko Cirman) v Trebnjem.

Za vas so pripravili nagrade, in sicer:
1. nagrada: Vzglavnik Odeja Škofja Loka v vrednosti 25,00 €
2. nagrada: Set brisač v vrednosti 20,00 €
3. nagrada: Darilni set Veteks v vrednosti 15,00 €
št. 132 / november 2017

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 torka, 4. 12. 2017. Gesel po tem datumu, ne bomo upoštevali.
Pravilno geslo križanke iz junijske številke Glasila je: NAJBOLJŠI HOTEL V MESTU.
Prejeli smo 64 pravilnih rešitev.
Na seji 7. 11. 2017 smo izžrebali 3 nagrajence:
1.
2.
3.

nagrajeni: Mihaela Štepec,
Kresna ulica 12, 8210 Trebnje
nagrajeni: Nika Todorov,
Dečja vas 24, 8210 Trebnje
nagrajeni: Franc Bartolj,
Grm 26, 8210 Trebnje.

Za dvig nagrad se oglasite v Gostilni Šeligo,
Trebnje.
27

NAPOVEDNIK
Napovednik dogodkov v občini Trebnje v novembru in decembru 2017
DATUM

URA

sreda,
15. 11. 2017

8.00–11:00

Delavnica CMU: Ustvarjalnica ob dnevu otroka

OŠ Veliki Gaber

9.00–15.00
16.00–18.00
8.00– 10.00
10.00–12.00
18.00

26. forum odličnosti in mojstrstva spodbujanje zmagovalne miselnosti
Zdrava rekreacija
Digitalno opismenjevanje za uporabnike VDC
Digitalna doba, naš izziv
Proslava ob 40. letnici Planinskega društva Trebnje

Hotel in restavracija Galaksija Trebnje
Telovadnica CIK Trebnje
CIK Trebnje
CIK Trebnje
Hotel in restavracija Galaksija Trebnje

Hribovci se predstavijo

Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Martinov koncert Adija Smolarja in degustacija z večerjo
Kmečka in rokodelska tržnica
Eko tržnica
4. Martinov pohod od Šmavra do Lisca
Komedija Toneta Partljiča: Slikar na vasi
Koncert ŽPZ KTD Dobrnič

Kulinarična zidanica Opara
Mestni park Trebnje
Mercator center Trebnje

Ure pravljic

Knjižnica Pavla Golie Trebnje

četrtek,
16.11. 2017
petek,
17. 11. 2017

sobota,
18. 11. 2017

ponedeljek,
20.11. 2017
torek,
21.11. 2017
sreda,
22.11. 2017
četrtek,
23.11. 2017
petek,
24.11. 2017
sobota,
25.11. 2017
ponedeljek,
27.11. 2017
torek,
28.11. 2017
sreda,
29.11. 2017
četrtek,
30.11. 2017
petek,
1.12. 2017

19.00
19.00
08.00
08.30
Start ob 9.00
19.00
18.00

ponedeljek,
4.12. 2017
torek,
5.12. 2017
sreda,
6.12.2017
Petek
8.12.
sobota,
9.12. 2017
ponedeljek,
11.12. 2017
torek,
12.12. 2017

OŠ Velik Gaber
CIK Trebnje
UTŽO Trebnje
Občina Trebnje
CIK Trebnje
CIK Trebnje
CIK Trebnje
Planinsko društvo Trebnje
Knjižnica Pavla Golie Trebnje
07 348 21 11
Klub študentov občine Trebnje
Drot

Delavnica zaposlitvenih priložnosti na kmetijah

Sejna soba Občine Žužemberk

17.00–19.00

Računalništvo

Izposojevališče Veliki Gaber

16.00–18.00

Zdrava rekreacija

Telovadnica CIK Trebnje

CIK Trebnje

8.00–10.00
10.00–12.00
19.00
08.00
08.30

Digitalno opismenjevanje za uporabnike VDC
Digitalna doba naš izziv
Koncert citrarke Tanje Zajc Zupan z gosti
Kmečka in rokodelska tržnica
Eko tržnica

CIK Trebnje
CIK Trebnje

CIK Trebnje
CIK Trebnje

Mestni park Trebnje
Mercator center Trebnje

Drot

16.00–18.00

Zdrava rekreacija

Telovadnica CIK Trebnje

CIK Trebnje

Nordijska hoja

CIK Trebnje

CIK Trebnje

Srečanje predsednikov DU iz Temeniške in Mirnske doline

Dvorana STIK Trebnje

17.00
19.00

KD Velika Loka
KD Friderika Barage Dobrnič

Literarno-pogovorni večer z Deso Muck

Knjižnica Pavla Golie Trebnje

16.00–18.00

Zdrava rekreacija

Telovadnica CIK Trebnje

9.00–11.00

Predavanje UTŽO: Malezija, Tajska – Andreja Stankovič

CIK Trebnje

15.00–16.00

Nordijska hoja

CIK Trebnje

Ure pravljic

Izposojevališče Veliki Gaber

15.00
15.00

15.00–16.00
9.00
19.00
16.00–18.00
19.00
08.00

Predstavitev Zbornika občine Trebnje 2,
Posvet o nadškofu Šuštarju, ob 10. letnici njegove smrti
Zdrava rekreacija
Rokometna tekma Trimo Trebnje : RK Jeruzalem Ormož
Opozarjanje na virus HIV
Kmečka in rokodelska tržnica

Baragova dvorana

Kulturno društvo Trebnje

Telovadnica CIK Trebnje

CIK Trebnje

Mestni park Trebnje

Klub študentov občine Trebnje
Drot

Eko tržnica

Mercator center Trebnje

9.00–18.00

Smučarski sejem

Mercator center Trebnje

8.00–12.00

Dan upokojencev Trebnje

Mestni park Trebnje

Sobotno galerijsko dopoldne: Novoletni mobile z Nino Kolar (delavnica)

Galerija likovnih samorastnikov Trebnje

10.00

19.00

Doktor Fig –
KUD Ivan Cankar Velika Loka
Odprtje Vaške knjižnice

19.30

Praznični prižig lučk

15.00
16.00

Koncert pihalnega orkestra glasbene šole Trebnje
KD Trebnje
Predstavitev ponatisa knjige: Drobci sonca, Franceta Režuna
Avla CIK Trebnje
Zaključek leta kulture Temniške in Mirnske doline 2017: Predstavitev kataloga stalne zbirke
GLST in film o galeriji
Dvoran STIK Trebnje
Razstava ob ponatisu knjige Drobci sonca
Nastop godalnega orkestra glasbene šole Trebnje

19.00

nedelja,
3.12. 2017

ORGANIZATOR /
INFORMACIJE

KRAJ

Društvo vinogradnikov Lisec Dobrnič
KD Dober dan teater Prečna
KTD Dobrnič
Knjižnica Pavla Golie Trebnje
07 348 21 11
Knjižnica Pavla Golie Trebnje
07 348 21 11
CIK Trebnje
CIK Trebnje
UTŽO Trebnje
CIK Trebnje
Knjižnica Pavla Golie Trebnje
07 348 21 11
LAS STIK
CIK Trebnje
CIK Trebnje

08.30

sobota,
2.12. 2017

DOGODEK

17.30

KD Velika Loka
KD Velika Loka
Mestni park Trebnje

17.00

Ure pravljic

Knjižnica Pavla Golie Trebnje

19.00

Predstavitev knjige o Mali Loki

Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Predavanje UTŽO: Simfonija vitalne življenjske moči – Majda Ortan

CIK Trebnje

Ure pravljic

Izposojevališče Veliki Gaber

9.00–11.00
15.00

SD Trimo Trebnje
DU Trebnje
040 838 957
Galerija likovnih samorastnikov Trebnje
JSKD OI Trebnje
CIK Trebnje
ZDK Trebnje
KUD Ivana Cankarja Velika Loka
Vabijo Krajevna skupnost Trebnje,
Občina Trebnje in OI JSKD Trebnje
Glasbena šola Trebnje
JSKD OI Trebnje
JSKD OI Trebnje
CIK Trebnje
Glasbena šola Trebnje
Knjižnica Pavla Golie Trebnje
07 348 21 11
Knjižnica Pavla Golie Trebnje
07 348 21 11
CIK Trebnje
UTŽO Trebnje
Knjižnica Pavla Golie Trebnje
07 348 21 11

18.00

Miklavžev sejem

KD Velika Loka

JSKD Trebnje

08.00
08.30
10.00

Kmečka in rokodelska tržnica
Eko tržnica
Sobotni STIKino: Zverinice iz gozda Hokipoki

Mestni park Trebnje
Mercator center Trebnje
Dvorana STIK

Drot

19.00

Vsi smo ljudje, Aleksander in Nina Novak

Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Predavanje UTŽO Hotel sem prijeti sonce –
Tone Partljič

CIK Trebnje

9.00–11.00

JSKD OI Trebnje
Knjižnica Pavla Golie Trebnje
07 348 21 11
CIK Trebnje
UTŽO Trebnje

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

