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OBČINSKE NOVICE
Spoštovane občanke in občani!
Za nami so volitve in naj se najprej zahvalim vsem volivcem, ki ste
odšli na volišče. Dovolite, da čestitam vsem kandidatom za pogum,
da ste kandidirali. Čestitke pa tudi dvema poslancema iz Občine
Trebnje, in sicer Blažu Pavlinu in Franciju Kepa. Upam da bosta pomagala premakniti nekatere državne projekte in stala ob strani pri
naših načrtih za kulturni center, drugo osnovno šolo itd.
Mesec junij je tudi mesec praznovanja. Dogajanja bodo na kulturnem, športnem in zabavnem delu praznovanj. Dovolite da vas
posebej povabimo na proslavo ob občinskem prazniku v Dolenjo
Nemško vas, kjer bo tudi priložnost za druženje z umetniki na 51.
Taboru likovnih samorastnikov. Zelo zanimiva bo tudi kolesarska
dirka in Trebanjski koš je poln raznovrstnih dogajanj.
Na koncu vam čestitam ob dnevu državnosti in ob občinskem prazniku. Želim vam lepo poletje in dopust in veliko ustvarjalne energije.
Alojzij Kastelic, župan

Občina Trebnje znova uspešna
na razpisu Fundacije za šport
Občina Trebnje je bila že drugič uspešna na razpisu Fundacije za
šport, ki si kot nepridobitna organizacija zavzema za pridobitev
čim več sredstev, s katerimi kakovostno financira štiri pomembne
dele športa: športne dejavnosti od vrhunskega športa do športa
otrok in mladine, športne objekte, raziskovanje in razvoj športa
ter založništvo v športu. Tokrat smo bili uspešni na razpisu za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v
letih 2018, 2019 in 2020.
Na javni razpis smo prijavili projekt »Športni park – drsališče, kotalkališče, teniško igrišče in igrišče za odbojko na mivki«, glavni namen le-tega je zaključena ureditev športnega parka Trebnje in pridobitev novih zunanjih vadbenih površin. Nove vadbene površine
bodo zaradi svojih lastnosti in celoletne uporabnosti namenjene
vsem generacijam in zahtevnostim športa; od ljubiteljskega pa vse
do vrhunskega.
Vrednost celotnega projekta dokončanja vadbenih površin v športnem parku znaša 318.050,26 EUR, od tega bo Fundacija za šport
sofinancirala projekt v višini 46.925,00 EUR.
Občinska uprava
Oddelek za družbene in gospodarske dejavnosti

Uredništvo Glasila občanov občine Trebnje, Goliev
trg 4, 8210 Trebnje
Ustanovitelj in izdajatelj: Občina Trebnje, Goliev
trg 5, 8210 Trebnje
Odgovorna urednica: Zdenka Candellari
Uredniški svet: Mateja Grebenc Kepa, Zdenka Candellari, Danica Sila, Vida Hočevar, Mateja Kozlevčar,
Darinka Krevs, Leon Lobe, Marija Mežnaršič, Franc
Brane Praznik, Petra Smolič, Andreja Perc
Lektorica: Silva Kastelic
Grafična realizacija: Tiskarna Januš, Ljubljana
Naklada: 4.400 izvodov, ki se razdelijo brezplačno
vsem gospodinjstvom in podjetjem v občini Trebnje.
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Urejen sredinski otok krožnega
križišča pri Mercator centru
Trebnje
Izvajalec del Komunala Trebnje d.o.o. je konec meseca maja končal
z ureditvijo sredinskega otoka krožnega križišča pri Mercator centru Trebnje v skladu z nagrajeno rešitvijo javnega natečaja. Končna vrednost izvedbe projekta je 32.689,07 EUR. Izvedena ureditev
ima tako simbolno kot tudi praktično naravo pojavnosti. Spodnja
ploščad s svojim prepletom odvodnih kanelur govori o sodelovanju posameznikov, ki lahko kot takšni tvorijo uspešno lokalno skupnost. Fino brušen beton spodnje ploščadi v dežju ponudi efekt
zrcala, ki apelira na element vode, ki ga v našem okolju predstavlja reka Temenica. Stebričevje, ki podpira razstavno ploščad, nagovarja k ideji, da se je povezana skupnost sposobna zoperstaviti
vsem mogočim preprekam. Razstavna ploščad je kot najvišje pozicionirana simbol rojstva idej posameznikov in skupnosti same. V
zelenico ujeta celotna struktura govori o vpetosti mesta Trebnje
v lepo ruralno ozadje narave in celoti daje prvi ali zadnji občutek
urejenosti in prefinjenosti.

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.

Občinska uprava Občine Trebnje
Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo
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
2. 7. 2018, predviden izid pa 11. 7. 2018. Prispevki, ki jih bomo v uredništvo prejeli po tem datumu,
bodo uvrščeni v naslednjo številko, če bodo še aktualni.
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Na Slovaškem Trebanjci s 100 %
izkupičkom, za center Autis pa
zbrali preko 2.000 EUR!
V aprilu je v Trenčinu na Slovaškem pod taktirko partnerskega kluba Victory Gym Trenčin in s podporo Občine Trebnje, Kluba borilnih veščin Fearless Fighters Trebnje, Victory Gym Novi Sad in
Boxing Academy Diamond Trst, potekal drugi mednarodni borilni
spektakel v sklopu projekta FATE – FATE FIGHT NIGHT Trenčin.
Petkovim pripravljalnim aktivnostim je v soboto sledil glavni dogodek FATE Fight Night Trenčin, ki ga je obiskalo približno 1.100 ljudi.
Člani KBV Fearless Fighters Trebnje s trenerjem Alenom Štritofom
so v prvem amaterskem delu s pričetkom ob 17. uri najprej slavili
zmago mlade borke Luane Ovnik proti Slovakinji Radoslavi Brezanyovi. Nekaj ur kasneje je v ring stopil še odlično pripravljen Klemen Pekolj, ki je borbo vodil od začetka do konca in si tako priboril
zmago proti Gašperju Kustrinu iz Boxing Academy Diamond, Italija.
Kot je na svojem FB-profilu zapisal Alen Štritof, je dogodku pustila
grenak priokus le odpoved borbe Mie Jarc. Zaradi neprofesionalnega pristopa trenerjev je nasprotnica zaradi slabega počutja morala od borbe odstopiti.
Skupno smo bili sicer priča dvema amaterskima borbama v K-1 in
9 profesionalnim borbam v K-1, tajskemu boksu, MMA in boksu.
Borilni spektakel je pomenil precejšnji organizacijski zalogaj za gostujoči klub Victory Gym Trenčin, vendar se je izkazalo, da je mlada
ekipa temu več kot dorasla. Poslastico večera je vsekakor predstavljala borba med domačinom Luakšem Mandincem in borcem iz
Tajske, Yodpitejem Petchrungruangom. Kljub izredni tehniki Tajca
je zmago na veliko veselje publike slavil domačin Mandinec.
Borilni spektakel v Trenčinu, ki je sicer potekal že deveto leto zapored, je letos prvič pristopil k skupni akciji projekta FATE »S športom za šport«, ki ga sofinancira program Erasmus+ Sport Evropske
unije. S projektom želimo namreč ozavestiti, da lahko z zbiranjem
sredstev na različnih športnih dogodkih pomagamo k športnim
aktivnostim tistim, ki za to potrebujejo dodatno pomoč. Različni
centri za osebe s posebnimi potrebami se v veliki večini financirajo
iz državnega proračuna, za dodatne programe v športu pa jim po
navadi sredstev primanjkuje. Tako nam je v Trenčinu uspelo za osebe z avtizmom iz centra Autis zbrati preko 2.000 EUR.
Vincent Van Gogh je dejal: »Dobre stvari ne nastanejo impulzivno,
temveč so serija majhnih reči, ki so se združile.« V tem duhu se
bomo v sklopu projekta FATE še naprej trudili
za socialno vključevanje ljudi s posebnimi potrebami, tudi z izvedbo serije
športnih delavnic za varovance posameznih centrov.
Sledite nam na FB-strani projekta FATE: https://www.facebook.
com/FATEeurope/
projektna skupina Fate
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Občina Trebnje
uspešna pri
partnerski prijavi
projekta AQUARES
na INTERREG
EUROPE
Program Interreg Europe je oblika transnacionalnega sodelovanja, ki svojo podporo
namenja projektom na področjih raziskav,
tehnološkega razvoja in inovacij, konkurenčnosti malih in srednje velikih podjetij,
nizkoogljičnega gospodarstva in okolja ter
učinkovite rabe virov. Vir financiranja znotraj programa je Evropski sklad za regionalni razvoj, skupni proračun programa v obdobju 2014–2020 pa je 426,309,618.00 €.
V projektu z zvenečim imenom Aquares gre
za razvoj politik na področju ponovne uporabe vode v evropskih regijah, ki želijo svojo skrb posvečati tudi učinkoviti rabi virov.
Cilj je izboljšati izvajanje teritorialnih politik, in sicer z artikulacijo procesa integracije ponovne uporabe vode v teritorialne
razvojne načrte z namenom spodbujanja
učinkovite rabe in upravljanja voda v regijah EU ter s tem podpiranja trajnostnega
razvoja. Skupna vrednost projekta znaša
1.835.546,00 EUR, delež Občine Trebnje pa
je 138.586,00 EUR, od česar bo občina pridobila 117.798,00 EUR sofinanciranja.
Občina Trebnje bo znotraj projekta, ki se
bo izvedel v dveh fazah, od katerih bo prva
trajala tri leta, druga pa dve leti, s partnerji
načrtovala in podpirala uporabo neizkoriščenih sivih vodnih virov. Identificirali in
integrirali bomo tehnike in postopke za ponovno uporabo vode ter sprejemali potrebne standarde za kakovost vode s pomočjo
izmenjav prakse in izkušenj med regijami in
akterji, ki so pomembni za ponovno uporabo vode in učinkovitejše izkoriščanje vode,
s čimer se bodo izkušnje prenesle v regionalne politike in akcijske načrte.
Občina Trebnje se je za pristop k projektu
odločila, ker smo naklonjeni skrbi za okolje in želimo v naši zeleno-modro pokrajini
čim bolj in na različne načine doprinašati k
ohranjanju pitne vode za mnogo generacij
naših zanamcev.

Nepozaben dan z
Omarjem Naberjem
»Nepozabno in nepojmljivo,« tako je
osnovnošolka Manca Rajnar iz Trebnjega
opisala svojo izkušnjo, ko je preživela dan
s priljubljenim pevcem Omarjem Naberjem
v sklopu projekta Sejanje optimizma pod
okriljem Občine Trebnje. Mladi osebi vsaj
enkrat na mesec omogočijo, da lahko popoldne preživi z osebo, ki ji je za vzor, in bi
se rada z njo srečala ter spoznala, kako živi.
Petnajstletna Manca je pokukala v glasbeni svet ter na druženju z Omarjem spoznala tudi Roka Terkaja – Trkaja in Rebeko
Dremelj, ki se jim je pridružila na klepetu,
sicer pa trenutno vse dneve pleše. Omar v
prostem času veliko vadi, piše in komponira, poleg tega pa mlade uči petja. Tako sta
že od mladih nog povezana tudi s Trkajem,
ki mu Omar občasno pomaga z nasveti pri
petju.
Omar Naber, čigar babica je iz Trebnjega, je
Manci zaigral na kitaro in klavir, večer pa se
je zaključil na vajah z zasedbo Omar&band.
»Včeraj je bilo res noro, prej si nisem predstavljala nič od tega, kar se je zgodilo. Takoj
sem ugotovila, da bo vzdušje nadvse sproščeno in mislim, da smo se vsi zelo zabavali.
Popoldne je bilo polno presenečenj, vrhunec pa so bile vaje z bendom. Hvala vam
za nepozabno popoldne,« je navdušeno
dejala Manca ob neponovljivi izkušnji, ki
jo je doživela: »Zanimalo me je, kakšne so
znane osebnosti, ko jih spoznaš, in presenetila me je prijaznost, dostopnost osebe,
kot je Omar, saj je bil zelo prijazen, čeprav
je znan. Očarala me je tudi skupina, dovolili
so mi pokukati v svet vaj in tudi meni so pokazali predanost, s katero igrajo.«
V Omar&band so poleg Omarja Naberja še
bobnar Jaka Lipar, kitarist in spremljevalni
vokalist Aleš Golja, basist in spremljevalni
vokalist Tomaž Žurgl, ki občasno zaigra tudi
na čembalo in triangel, in klaviaturist Alex
Volasko.

Manca Rajnar se je na projekt Sejanje optimizma prijavila kot uspešna šolarka. V Maleziji bo 15. junija Slovenijo zastopala na
svetovnem pokalu v znanju angleščine. Je
tudi mažoreta, jeseni bo začela obiskovati
klasično gimnazijo, postati pa želi odvetnica.
Občina Trebnje k sodelovanju v projektu Sejanje optimizma še vedno vabi mlade med
15 in 29 let iz vse Slovenije, ki želijo preživeti
dan z izbrano uspešno osebo iz različnih sfer
življenja, na primer z županom, direktorjem
podjetja, športnikom, umetnikom. V Občini
Trebnje so ponosni, da projekt Sejanje optimizma vodijo v okviru dveh evropskih projektov, Europe goes local in S.P.A.C.E. ali Street
participation for active citizenship in Europe.
Cilj je vzpostavitev več možnosti za mlade in
za izražanje mnenja prebivalcev o lokalnih in
tudi državnih ter evropskih temah.
Občinska uprava
Oddelek za splošne zadeve

Občinska
uprava
Občine
Trebnje
4
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Končana gradnja pločnika in
javne razsvetljave v Veliki Loki
V mesecu maju je bila končana rekonstrukcija regionalne ceste
R3-652/1457 Moravče – Čatež – Trebnje v naselju Velika Loka. V
sklopu rekonstrukcije ceste se je ob desni stani vozišča na odseku
regionalne ceste izvedel hodnik za pešce v širini 1,70 m. Na območju predmetnega posega so urejeni cestni priključki obstoječih objektov ter dostopi do kmetijskih površin. V sklopu ureditve
se je izvedla tudi cestna razsvetljava. Prav tako je bila izvedena
tudi sanacija vozišča po celotnem odseku.
Navedeni posegi bodo tako izboljšali prevoznost obravnavanega
odseka ceste, prometno varnost, infrastrukturno urejenost občine in ne nazadnje splošne pogoje bivanja za tamkajšnje prebivalce.
Občinska uprava
Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo

»Trebnje skozi čas«–
doživljajsko voden
ogled po občini
Trebnje
TIC Trebnje je v sodelovanju z lokalnimi turističnimi vodiči v soboto, 25. 5., organiziral
prvega izmed treh brezplačnih izletov po
občini Trebnje. Njihov namen je, da se občani seznanijo z našo raznoliko dediščino in
inovativnimi pristopi na področju turizma.
Prvi izlet je vodila izjemno strokovna turistična vodnica Maja Kos. Razgrnila nam je
košček zgodovine naše občine na način, da
smo ji z veseljem prisluhnili. Najprej smo si
ogledali najstarejši trebanjski hotel Grma-
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da, ki v prihodnjih letih čaka na obnovo s
pomočjo evropskega razpisa. V sosednji
stavbi je svoj prostor našel mednarodni
projekt Dobrote Dolenjske. Vodja projektov Barbara Jerovšek nam je predstavila
njihovo dejavnost, začetke celotnega projekta in nakazala smernice nadaljnjega razvoja. Ponudili so nam odličen sir z bučnimi
semeni, hruškovo marmelado in domač
bezgov sok.
V centru Trebnjega smo si ogledali tudi Baragov kip, spomenik nadškofa dr. Alojzija
Šuštarja in spominsko obeležje Franje Tomšič, matere Rudolfa Maistra, prvega generala prve slovenske vojske.
Ob poti proti vasi Sela Šumberk smo srečali
številne naravne in kulturne znamenitosti
občine. Z velikim zanimanjem smo prisluh-

nili predsedniku Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Trebnje Miru Resniku, ki nam je slikovito razložil dogajanje
v času med vojno za Slovenijo na območju
Medvedjeka.
Izlet smo zaključili na sadjarski kmetiji
Uhan. Pogostili so nas z odličnim domačim
češnjevim zavitkom, pecivom ter naravnim
sokom, manjkale pa niso niti okusne domače češnje in jagode. Vedno nasmejana Marjetka Uhan nas je podučila o sadjarstvu,
njen mož Marjan pa nam je z veseljem razkazal sadovnjake.
Za nami je izredno lep izlet, vsi smo vrnili
domov siti, nasmejani in polni lepih vtisov
o naši občini.
TIC TREBNJE
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Minister za infrastrukturo
v Trebnjem
V petek, 18. maja 2018, je ob 13. uri Občino Trebnje z obiskom
počastil minister za infrastrukturo, dr. Peter Gašperšič. Skupaj še
z nekaterimi predstavniki DRSI je bilo pregledano trenutno stanje
aktualnih projektov na državnih cestah, ki so na območju Občine
Trebnje v načrtovanju ali že pred izvedbo.
Tema pogovora so bili predvsem naslednji projekti: zahodna povezava (viadukt Zidani most), krožišče pod trebanjskim gradom,
ureditev navezav na H1 in projektiranje daljinske kolesarske ceste
ob H1.
Z novim krožiščem pod trebanjskim gradom se bo uredila navezava proti centru Trebnjega, Ljubljani, Grmadi, Odrgi in Novemu mestu. Gospod Tomaž Willenpart iz Direkcije Republike Slovenije za
infrastrukturo je povedal, da gre za državni projekt, ki je ocenjen
na približno 1,2 milijona evrov, in da se bo gradnja začela že v prihodnjem letu. Občina pa bo v njem sodelovala pri odkupu zemljišč,
morebitnem sofinanciranju pločnikov in podobno. Hkrati se bo na
nekdanji hitri cesti uredil še priključek za vasi Dobrava in Jezero.

Za Viadukt pri Zidanem mostu je Občina Trebnje predstavila idejni
projekt premostitve med H1 in regionalno cesto proti Veliki Loki.
Župan Občine Trebnje, Alojzij Kastelic in Vida Šušterčič, višja svetovalka na oddelku za okolje, prostor in infrastrukturo, sta povedala, da je ta cestna povezava vključena v spremembe in dopolnitve
občinskega prostorskega načrta, ki bo sprejet konec poletja in je
trenutno v fazi pridobivanja zadnjih mnenj. Predvideno je, da bo v
roku enega leta pripravljen PGD projekt, sredi leta 2019 pa bi se že
lahko začelo z izgradnjo viadukta pri Zidanem mostu. Z izgradnjo
nove prometne navezave bodo zagotovljeni pogoji za nadaljnji razvoj pomembnih industrijskih kompleksov, kot sta TPV na Veliki
Loki, TEM Čatež na Čatežu in tudi razvoj ostalega gospodarstva severozahodnega dela trebanjske občine.
Trenutno že poteka rekonstrukcija viadukta na Ponikvah. Viadukt
Ponikve je bil zgrajen leta 1958 in delno saniran leta 1988. Rekonstrukcija zajema povečanje širine prečnega prereza za zagotovitev
dvosmerne kolesarske steze, sanacijo poškodovanih betonskih
površin, zamenjavo sistema za odvodnjavanje meteornih vod, zamenjavo ograje ter ojačitev temeljev, stebrov, krajnih opornikov in
prekladne konstrukcije ter predstavlja prvo fazo pri obnovi celotne
H1.
Po končanem uradnem delu je sledil ogled gradbišča na viaduktu
Ponikve.
Občina Trebnje Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo
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Brezplačno
svetovanje za
(potencialna) podjetja in podjetnike
po novem na SPOT – Slovenski
Poslovni Točki v prostorih
Podjetniškega inkubatorja
Podbreznik
Pravijo, da so spremembe edina stalnica v življenju, bodisi v zasebnem ali
poslovnem. Da je to res tako, dokazuje
tudi naša država, ki je sistem celovitih
brezplačnih podpornih storitev države za
poslovne subjekte – več kot desetletje
znan kot VEM – Vse na Enem Mestu –
letos preimenovala in ga vsebinsko obogatenega ponudila pod enotno znamko
SPOT – Slovenska poslovna točka.
Nižje ravni sistema – prej eVEM in VEMregistracije – pod novo znamko SPOT še
naprej delujejo kot doslej – eVEM na spletu ter registracije na AJPES-u, nekaterih
upravnih enotah in obrtnih zbornicah.
Zahtevnejše podjetniško svetovanje, na
primer o razvoju poslovne ideje, aktualnih podjetniških razpisih, spremembah
zakonodaje, pridobivanju finančnih virov

segljivi smo na tel. št. 030 700 170, lahko
pa pošljete svoje vprašanje na e-naslov
kateregakoli svetovalca.

in podobno, ki se lahko zaključi z eVEM
postopki – pa se po novem izvaja na 12
točkah SPOT Svetovanje v Sloveniji, v vsaki regiji na eni točki. Naloga teh točk je po
novem tudi organizacija delavnic in usposabljanj, iskanje in predstavljanje dobrih
podjetniških praks, odpiranje poslovnih
priložnosti in skrb za dvig poslovne zavesti v okolju. Za internacionalizacijo in privabljanje tujih investicij je poskrbljeno na
nacionalnem nivoju preko agencije SPIRIT.
Na točki SPOT Svetovanje JV Slovenija
izvajamo aktivnosti za območje cele regije svetovalci konzorcijskih partnerjev
Razvojnega centra Novo mesto d.o.o.,
Razvojnega centra Kočevje Ribnica d.o.o.,
RIC Bela krajina in Območne obrtno-podjetniške zbornice Novo mesto. Štirje svetovalci – vsak od partnerjev je zagotovil
enega – se nahajamo na lokaciji Podbreznik 15, Novo mesto (v prostorih Podjetniškega inkubatorja Podbreznik), po
predhodnem dogovoru pa smo na željo
zainteresiranih podjetij na voljo tudi na
sedežih ostalih treh konzorcijskih partnerjev ali na terenu (mobilna svetovanja). Do-

SVETOVALCI SPOT Svetovanje Jugo
vzhodna Slovenija:
Breda Koncilja, M: 051 422 580,
E: breda.koncilja@ozs.si
Darja Smiljić, M: 040 197 264,
E: darja.smiljic@rc-nm.si
Danijela Vukojević, M: 041 759 762,
E: danijela.vukojevic@rc-kocevjeribnica.si
Peter Ambrožič, M: 040 122 872,
E: peter.ambrozic@ric-belakrajina.si

URADNE URE SPOT Svetovanje Jugovzhodna Slovenija
V ponedeljek, torek in petek med 8.00. in
14.00. uro.
V sredo med 8.00. in 17.00. uro.
V četrtek ni uradnih ur.
Zaželena je predhodna najava na tel. št.:
030 700 170.

Vse storitve SPOT Svetovanje so v obdobju 2018 do 2022 brezplačne, ker je financiranje zagotovljeno iz sredstev Republike
Slovenije in Evropske unije iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj 4.
Darja Smiljić

Izgradnja pločnika
in ureditev lokalne
ceste LC 425001
Trebnje – Račje selo
– II. faza
Občina Trebnje namerava z realizacijo investicije »Rekonstrukcija lokalne ceste LC
425001 Trebnje–Račje selo – II. faza« dokončati ureditev navedene lokalne ceste.
I. faza tega projekta je bila izvedena že v
letu 2016. Osnovna projektna dokumentacija je bila dopolnjena s pločnikom izven
naselja zaradi vzpostavitve varne peš povezave med naselji Trebnje in Račje selo.
Uredilo se bo tudi nevarno križišče lokalnih
cest v naselju Račje selo. Za izvedbo del je
bil izbran izvajalec – podjetje Komunalne
gradnje d.o.o. iz Grosuplja. Vrednost investicije znaša 235.067,12 EUR brez DDV oz.
286.781,88 EUR z DDV. Z izvedbo investicije, ki je v teku, se bo tako rekonstruirala
lokalna cesta v dolžini 661 m in širini 6 m
ter zgradil pločnik v dolžini 627 m in širini
št. 139 / junij 2018

1,5 m z javno razsvetljavo. Navedeni posegi bodo tako izboljšali prevoznost obravnavanega odseka ceste, povezanost med

naselji, prometno varnost, infrastrukturno
urejenost občine in ne nazadnje splošne
pogoje bivanja za tamkajšnje prebivalce.
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KULTURA
Modra polica v
Zdravstvenem domu
Trebnje
Od sredine maja je trebanjski zdravstveni
dom bogatejši za modro polico, ki je postavljena na hodniku v drugem nadstropju.
Modra polica je, kot je povedal gost Toni
Gašperič, polica, na katero lahko odložite
knjige, ki jih ne potrebujete več, z nje pa
vzamete tiste, ki se vam zdijo zanimive. Ko
jih preberete, jih vrnete na polico. Nihče
ne vodi evidence, kaj ste prinesli in kaj ste
vzeli.
Idejni vodja Modre police je belokranjski humorist Toni Gašperič in do sedaj jih
je postavljenih že preko 20. Nahajajo se
na krajih, kjer se giblje veliko ljudi, da jim

tako obogatijo in popestrijo vsakdan. Upamo, da bo tako tudi v ZD Trebnje – da jo
bodo ljudje opazili, sprejeli in obiskovali ...
da bodo med čakanjem v zdravstvenem
domu morda posegli po knjigi, da bo imela prednost pred mobilnimi napravami, da
bo prispevala k dvigu bralne pismenosti, da
bo spodbudila vsaj nekoga, da pride spet v
knjižnico … Prepričani smo, da bo Modra
polica dobro izpolnjevala svoje poslanstvo.
Otvoritev Modre police, na kateri je pogovor s Tonijem Gašperičem vodila direktorica Knjižnice Pavla Golie Trebnje Tanja Cuder, je bila dobra priložnost, da poudarimo
pomen branja in bralne kulture. Dogodek
so s petjem obogatili učenci OŠ Trebnje, za
kar se jim prisrčno zahvaljujemo.
Petra Podkrižnik
Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Dva izjemna pevska večera
Za osemdeseti
Na območju občin Mirnske in Temeniške doline se je maja odvijala območna revija odrarojstni dan si je
slih pevskih zasedb in malih pevskih skupin v organizaciji trebanjske območne izpostave
JSKD, na kateri se je predstavilo 15 zasedb iz občin Trebnje, Mirna, Šentrupert in Mokropodaril knjigo
nog-Trebelno. Na dveh koncertnih večerih so tako lahko obiskovalci skupaj prisluhnili več
»V objemu življenja« kot 230 pevcem in pevkam.
Jože Zupan, profesor slovenskega jezika,
dolgoletni ravnatelj šentrupertske osnovne
šole in avtor zbirke Rastoča knjiga Temeniške in Mirnske doline, je svoj osemdeseti
rojstni dan obeležil na samosvoj način – z
izdajo tretje avtorske knjige V objemu življenja. Knjigo je predstavil 18. aprila 2018
v avli CIK Trebnje. Avtorja knjige je s svojim
obiskom počastila polna avla obiskovalcev.
O knjigi, ki je razdeljena na 8 poglavij, se je z
avtorjem pogovarjala Tadeja Zupan Arsov,
dogodek pa so na željo slavljenca obogatili
pevci KUD Oktet Lipa Trebnje.
Tanja Vrčkovnik, CIK Trebnje

Prvo majsko soboto se je v avli trebanjskega CIK-a najprej predstavilo osem pevskih zasedb: Moški PZ Zagriški fantje (zborovodja Lado Stopar), Moški PZ vinogradnikov Šentrupert (zborovodja Venčeslav Zadravec), Ženski pevski zbor KUD dr. Petra Držaja Veliki
Gaber (zborovodkinja Fani Anžlovar), KUD Moški PZ vinogradnikov Čatež pod Zaplazom
(zborovodja Gorazd Kermc), Mešani PZ DU Mirna (zborovodja Diego Barrios Ross), KD Trebanjski oktet (umetniški vodja Matevž Sila), KUD Oktet Lipa (umetniški vodja Gregor Klančič) in Ženski PZ Šentrupert (zborovodkinja Nataša Dragar). Teden dni kasneje je ubrano
zapelo še sedem zasedb: Ženski PZ DPŽ Tavžentroža Trebelno (zborovodja Matej Burger),
Mešani PZ DU Šentrupert (zborovodkinja Duška Lah Peček), vokalna skupina Dominus in
mešani pevski zbor KUD Matija Tomc z Mirne (vodja obeh zasedb Stane Cvelbar), Ženski
PZ Zimzelen Mirna (zborovodja Stane Peček), Mešani PZ Kres Čatež (zborovodkinja Katja
Jarm), in Kvartet AS – družinski kvartet Strmole (umetniški vodja Blaž Strmole).
Oba koncerta revije je strokovno spremljal priznani in dolgoletni zborovodja Karli Leskovec iz Domžal, vsi sodelujoči zbori so ob koncu pevskih revij prejeli priznanja za sodelovanje, z umetniško besedo je oba dogodka povezovala Kristina Gregorčič, sodelujoči pevci
in pevke pa so tako pričarali dva izjemna pevska večera, ki so ju omogočili Občina Mirna,
Občina Mokronog-Trebelno, Občina Šentrupert, Občina Trebnje, CIK Trebnje in Javni sklad
RS kulturne dejavnosti.
JSKD OI Trebnje

Foto: Alenka Stražišar Lamovšek
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KULTURA
Oktet Lipa navdušil
Oktet Lipa Trebnje je zadnji majski dan zaključil s pesmijo in
ljubeznijo. Letni koncert, ki so ga pevci pripravili v avli Centra
za izobraževanje in kulturo Trebnje, je privabil prijatelje od
blizu in daleč, ki so lahko uživali v izbranem programu.
Prva basa Klemen Smole in Marjan Starič, druga basa Jože
Korbar in Jože Pucihar, druga tenorja Milan Grebenc in Bruno Čibej ter prva tenorja Gorazd Sitar in Gorazd Laznik, ki
oktet vodi na odru in ob odsotnosti umetniškega vodje Gregorja Klančiča, so na pevski večer povabili še tenorista Diega
Barriosa Rossa. Navdušil je z dvema slovenskima klasikoma
ob klavirski spremljavi Darje Mlakar.
Najprej so Dolenjci s pesmijo obiskali Istro in peli o skrivnostni ljubezni, ki je lahko navihana ali pa enostavno nežna.
Uvod v drugi del koncerta so naredili s priredbo pesmi En
poljub, ko je solo zapel Diego, sledil pa je preplet popularnih
in narodno zabavnih pesmi, s katerim so pevci pokazali, da z
leti pride tudi žlahtnost v glasu in odnosu do pesmi.
Koncert, ki ga je povezovala Petra Krnc Laznik, si zasluži ponovitev, so bili enotni obiskovalci, ki se jim po koncertu ni
mudilo domov, ampak so s pevci še poklepetali.

Folklorna skupina
Nasmeh je bila
izbrana za regijsko
srečanje
»Le plesat me pelji«, tradicionalno regijsko
srečanje odraslih folklornih skupin Dolenjske,
Bele krajine in Posavja, so letos gostili v Mokronogu. V tamkajšnji dvorani Upravno-kulturnega središča se je zadnjo majsko soboto
skupaj predstavilo več kot 180 folklornikov in
godcev.
Z območja Dolenjske, Bele krajine in Posavja
je strokovna spremljevalka na območnih srečanjih izbrala sedem skupin za regijsko nivo.
Med izbranimi je bila tudi FS Nasmeh, ki deluje v okviru CIK Trebnje pod vodstvom Branke
Moškon. Skupine so se z izbranim in izpiljenim programom, pestrimi in bogatimi koreografijami predstavile na mokronoškem odru
ter s svojimi postavitvami, pesmijo in plesom
pričarale duh nekdanjega časa. Rdečo nit večera je spletla Mojca Mežik, ki je za uvod k
besedi povabila vodjo trebanjske območne
izpostave Mojco Femec, ob koncu pa še župana Antona Mavra, ki se mu je nato pridružila
še vodja Koordinacije Dolenjska, Bela krajina
in Posavje, Simona Rožman Strnad, da sta se
vodjem skupin zahvalila za sodelovanje, predstavnikom skupin pa podelila srebrna priznanja za uvrstitev na regijsko srečanje.
Letošnje regijsko srečanje sta strokovno spremljala Tanja Drašler in Klemen Bojanovič, ki
sta po zaključku večera opravila razgovor z
vodji skupin, saj je namen tovrstnih srečanj
spremljanje folklorne dejavnosti in svetovašt. 139 / junij 2018

nje za čim bolj uspešno folklorno delovanje.
Po zaključku vseh regijskih srečanj po Sloveniji bosta strokovna spremljevalca izbrala
skupine, ki se bodo predstavile na državnem
srečanju, ki bo potekalo v dveh delih, in sicer
v Beltincih 22. julija ter v Žalcu 22. oktobra
2018.
Na regijskem folklornem večeru so v Mokronogu poleg Folklorne skupine Nasmeh CIK
Trebnje nastopili še: Metliška folklorna skupina Ivan Navratil pod vodstvom Tomaža Žuglja, Vodilna skupina folklornega društva Kres
Novo mesto pod vodstvom Branke Moškon,
Folklorna skupina KUD Oton Župančič Artiče
pod vodstvom Gregorja Tuljaka, Folklorna
skupina KUD Oton Župančič Vinica pod vodstvom Vlada Starešiniča, mlajša veteranska

skupina Folklornega društva Kres Novo mesto pod vodstvom Erike Blažič in Boštjana Japlja ter Folklorna skupina Dragatuš pod vodstvom Tadeja Finka.
Vsem nastopajočim in njihovim vodjem gre
zahvala za zavzeto in vztrajno delo na področju folklorne dejavnosti. Zahvala velja tudi
občinama Mokronog-Trebelno in Trebnje ter
JSKD, ki so finančno omogočili projekt, Krajevni knjižnici Mokronog, Sirarni Gorišek in
Društvu upokojencev Mokronog, ki so nastopajoče sprejeli v svoje prostore, Cvetličarni
Barbara Mokronog ter ne nazadnje vsem, ki
so kakorkoli pripomogli k uspešni izvedbi svojevrstnega folklornega dogodka.		
JSKD OI Trebnje
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KULTURA
Teden ljubiteljske kulture na
OŠ Veliki Gaber
Od petka, 11. maja, do nedelje, 20. maja, poteka teden ljubiteljske kulture. Slovenija se z njim pridružuje evropskim državam, ki
se vsako leto poklonijo ljubiteljskim kulturnim ustvarjalcem ter
opozorijo na pomen, kakovost in množičnost ljubiteljske kulture
v sodobni družbi.
Vseslovenski Teden ljubiteljske kulture zaznamujejo kulturni dogodki, ki se po vsej Sloveniji pripravljajo skupaj s številnimi kulturnimi društvi in lokalnimi skupnostmi, šolami, vrtci, knjižnicami,
muzeji … Namen projekta je priznanje več kot 107.000 kulturnim
ustvarjalcem, ki svojo energijo in čas ljubiteljsko (torej brez plačila
za svoje delo) namenjajo kulturi. Projekt prek pestrega kulturnega dogajanja povezuje vse prebivalce Slovenije, ki svoj talent, čas
in energijo namenjajo ljubiteljski kulturi ter tako bogatijo sebe in
družbo.
V četrtek, 17. maja 2018, so se kulturno bogatili tudi učenci OŠ
Veliki Gaber. Učenci od 1. do 5. razreda so se razdelili v 9 delavnic,
in sicer v :
• literarno delavnico pri učiteljici Lidiji Ožek z go. Lojzko Miklavčič,
• pevsko delavnico pri učiteljici Tadeji Jaklič z go. Fani Anžlovar,
• likovno delavnico pri učiteljici Suzani Jefim z g. Branetom Praznikom,
• folklorno delavnico pri učiteljici Tanji Korošec z go. Štefanijo
Gliha,
• medkulturno delavnico pri učiteljici Urški Mitrović z go. Svetlano Bambič in go. Saro Jurčič,
• tekstilno delavnico pri učiteljici Vidi Ceglar,
• gledališko-lutkovno delavnico pri učiteljici Justini Zupančič z g.
Tonetom Miklavčičem,
• inštrumentalno delavnico pri učiteljici Lidiji Šajn z g. Duškom
Štepcem in
• novinarsko delavnico pri pedagoginji Andreji Jaklič.
Učenci so se zelo zabavali in se za svoje delo zelo zavzeli. Ob koncu
dneva so priredili tudi prireditev, na kateri so se učenci predstavili
s petjem, plesanjem ter literarnim in likovnim ustvarjanjem. Učen-

Foto: Iva Mihajlovska
ci in strokovne delavke se gostom najlepše zahvaljujejo za njihov
čas in dragocen prispevek h kulturnemu ustvarjanju.
Mlade novinarke:
Sara Zupančič, Iva Mihajlovska, Hana Gnidovec, Eva Mihajlovska

Prepevanje v Šentlovrencu
Ženski in moški pevski zbor Vidovo iz Šentvida pri Stični sta bila zopet v gosteh v Kulturnem domu v Šentlovrencu. Kot gostje zborov
iz Šentvida so sodelovali še člani MePZ Lubnik iz Škofje Loke ter
MoPZ Zagriški fantje, člani KUD Marije Kmetove iz Šentlovrenca.
Zbori so se predstavili tako posamično kakor tudi s skupnim petjem. Ob petju skupne zaključne pesmi se je na odru zbralo več
kot 70 pevk in pevcev. Zbrani pevski strokovnjaki in občinstvo so
menili, da je bil koncert kot celota kakor tudi interpretacija in izbor
pesmi zelo kakovosten.
Škofjeloške pevce in oba šentviška zbora vodi zborovodja Urban
Tozon, medtem ko Zagriške fante še naprej vodi Lado Stopar.
bp

Sodelovanje s plesno skupino
Ajda
V sklopu projekta Vsi drugačni, vsi prijatelji smo v letošnjem šolskem letu sodelovali s plesno skupino Ajda. Plesalke so nam predstavile svoje delo in nas naučile ples, ki smo ga skupaj z otroki iz
skupine Minioni zaplesali na Plesnem popoldnevu v Dobrniču.
Hvala Nadji Marn za povezovanje med vrtcem in plesno skupino.
Petra in Mladen
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KULTURA
Galerijska paleta
Kot galerijska paleta je bilo tudi naše dogajanje v preteklem mesecu zelo pestro obarvano. Izvedli smo delavnico Svet je lep in dovršen, Kačurjevski idealist danes, s katero so se umetniki posvetili
zapuščini Ivana Cankarja. Za glasbeno vzdušje v okviru Četrtkovih
sozvočij pa sta poskrbela koncerta: kvartet kitar Mascara in klavirski trio Amael, ki smo ju organizirali v sodelovanju z Glasbeno
šolo Trebnje.
Osrednji spomladanski dogodek je bilo odprtje razstave APEL podobo na ogled ... Avtorica razstave Maruša Stupica je na ogled postavila umetniška dela izbranih avtorjev iz zapuščine dr. Zorana Kržišnika in zbirke Galerije likovnih samorastnikov Trebnje. Dr. Zoran
Kržišnik je zvesto spremljal umetnike, usmerjal njihov umetniški
razvoj in odločilno vplival na ugled tako Mednarodnega grafičnega
likovnega centra, pod okrilje katerega je preselil grafični bienale
kot tudi Galerijo likovnih samorastnikov Trebnje. Prepričan je bil,
da je edino pravo vrednotenje umetnosti čas. Prireditev so obogatili učenci in učitelji Glasbene šole Trebnje, slavnostni govornik je
bil nekdanji direktor Cankarjevega doma Ljubljana Mitja Rotovnik.
Razstavo, ki je na ogled do 30. septembra, je odprl šentrupertski
župan Rupert Gole.
Veselo pričakujemo junij in s tem prihajajoči 51. Mednarodni tabor likovnih samorastnikov, ki bo potekal od 9. do 16. junija. Prvi
tabor je potekal avgusta 1968 in vse od takrat so likovni tabori
postali tradicionalna srečanja umetnikov za ustvarjanje, druženje,
izmenjavo izkušenj in ozaveščanje javnosti o naivni likovni umetnosti. Letošnjega tabora se bo udeležilo devet ustvarjalcev, in sicer poleg Slovenije tudi iz Francije, Ukrajine, Finske, ZDA in Izraela.
Umetniki bodo ustvarjali od nedelje, 10. junija, do petka, 15. junija
2018, od 9. do 12. ure in od 14. do 19. ure, le v sredo, 13. junija, od
9. do 12. ure. Vabljeni k obisku!
V času tabora bo potekala tudi uradna otvoritev razstave donacije
Špringer – Bernik, ki bo v četrtek, 14. junija 2018, ob 18. uri v Baragovi galeriji. Razstavo bo odprla Jožica Miklič in je obiskovalcem
na ogled vse do 26. junija 2018.
Vljudno vabljeni!
Petra Krnc Laznik, Andreja Hari

Utrinek z odprtja razstave Apel podobo na ogled … Od leve proti
desni: Aleks Štakul, Mitja Rotovnik, župan občine Šentrupert
Rupert Gole in avtorica razstave Maruša Stupica.
Foto: Alenka Lamovšek.
št. 139 / junij 2018

Dnevna svetloba, zdravje in energija
V preteklih 100 letih se je zgodil drastičen preobrat v načinu življenja
– medtem ko so naši predniki večino časa preživeli na prostem, izpostavljeni sončnemu sevanju, se sedaj skoraj 90 % časa zadržujemo v
zaprtih prostorih, ki so lahko dobro osončeni ali pa tudi ne.
Pomanjkanje dnevne svetlobe se pri človeku kaže na različne načine, od zmanjšane tvorbe kalcija v telesu, kar vpliva na rast in razvoj
otrok, do utrujenosti, glavobolov, povišanega krvnega tlaka, diabetesa, povečane telesne teže, zmanjšane koncentracije, motenega
bioritma … Svetloba ni bistvena le za vizualno zaznavo okolice, ampak vpliva tudi na hormonske procese v telesu – govorimo o nevizualnih učinkih svetlobe. Človeško telo se v zgolj sto letih še ni zmoglo
prilagoditi na bistveno zmanjšanje dnevne svetlobe, ki nam ga vsiljuje sodoben način življenja, zato je izredno pomembno, da naše
delovne in bivalne prostore čim bolje osvetlimo z naravno svetlobo.
Umetna svetloba se sicer trudi približati naravni v čim večji meri,
vendar še vedno precej neuspešno, ali pa so aplikacije bistveno
predrage. Dnevna svetloba pri sončnem dnevu nam zagotavlja okoli 100.000 lx osvetljenosti, pri oblačnem dnevu pa okoli 17.000 lx.
Delovna mesta osvetljujemo s svetilkami tako, da imamo na delovni površini 500 lx. Že sama razlika v intenziteti svetlobe je dovolj
zgovorna, dodati pa bi morali še druge lastnosti dnevne svetlobe,
ki jih zelo težko poustvarimo v stavbah: barva dnevne svetlobe se
spreminja od bolj rdečkaste zjutraj do zelo modre čez dan in zopet
rdečkaste zvečer, intenziteta se spreminja v podobnem ritmu, vir
svetlobe se premika iz enega konca neba na drugega, celo nebo od
horizonta do horizonta je površina, ki sveti in nam zagotavlja največji delež svetlobe … Dnevna svetloba namreč ni točkovni vir, pač pa
ogromna svetleča ploskev …
Idealno bi bilo, da bi tudi v stanovanjih in delovnih prostorih naravno svetlobo pridobili iz strani in od zgoraj – to je ponekod možno
s svetlobniki, svetlobnimi kupolami, strešnimi okni. Oblika oken,
njihova pozicija in razporeditev pa tudi močno vplivajo na količino
dnevne svetlobe, ki v prostor pride, skupaj z barvami površin v zunanjosti, notranjosti in tudi samega okna.
Pomembno vlogo igra tudi zasteklitev, saj zaradi energetskih razlogov uporabljamo večslojno zasteklitev z dodanimi premazi, ki ne
ovirajo samo prehoda toplote, ampak tudi svetlobo skozi steklo.
Pri izboru oken je torej potrebno izbrati takšno zasteklitev, ki bo
poleg dobrih energetskih lastnosti zagotavljala visoko prepustnost
za vidno svetlobo. Pri okenskih zasteklitvah so v prvi vrsti navedene
vrednosti toplotne prehodnosti, pri najboljših energetsko varčnih
zasteklitvah je Ug že samo 0,5 W/m2K, kar je odlično. Takšna zasteklitev pa ima lahko prehodnost za vidno svetlobo vse od 55 % do 77
%, kar je več kot 20 % razlike – 20 % več svetlobe! Pri novogradnjah
lahko načrtujemo velike steklene površine in imamo nižjo prehodnost svetlobe, pri zamenjavi pa smo z velikostjo odprtin dostikrat
omejeni in moramo biti pozorni tudi na prehod svetlobe skozi steklo.
Poleti ne smemo pozabiti na senčenje steklenih površin, več o tem
pa prihodnji mesec.
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.
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Igre brez meja na
OŠ Veliki Gaber
zaslužijo »čisto
petko«
30. maja smo na OŠ Veliki Gaber pod okriljem Šolskega sklada izvedli že 5. Igre brez
meja. Najmlajši otroci so se s svojimi starši
podali na lov za zakladom in se preizkusili
na spretnostnem poligonu, ostali obiskovalci pa so se lahko pomerili v igrah, ki so
jih tudi letos v celoti izpeljali učenci od 5.
do 9. razreda.
Borbenost, pogum in vzdržljivost so športni
navdušenci lahko izkazali na gladiatorskem
poligonu, v »Pobegu iz šole«, pri zadevanju

Podružnična šola
Šentlovrenc
V sredo, 30. 5. 2018, nas je prvošolce in
drugošolce Podružnične šole Šentlovrenc
obiskal čebelar, gospod Miro Šalehar. Predstavil nam je čebelnjak in življenje čebel.
Pokazal je različno satovje. Učencem je bil
najbolj všeč tisti, ki je bil poln medu. Le zakaj? V Martinji vasi smo si ogledali panje v
naravi. Gospa Milka nam je pokazala tudi
njihovo medeno sobo. Ko smo se vrnili v
šolo, je vsak izdelal svojo panjsko končnico.
Med letom so učenci v času podaljšanega
bivanja delali na projektu Ekošole Hrana ni
za tjavendan. Učenci so spremljali količino
zavržene hrane. Iz sadja, ki je ostajal od malic, so pekli peciva in izdelovali sokove. Vsa
svoja opažanja v zvezi s hrano so zabeležili v knjižici Tete Kuhle, svojo teto Kuhlo so
tudi izdelali.
Učitelji: Martina Nemec, Ana Gorenc,
Barbara in Uroš Primc
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tarč z žogami in vodo ter v »Hiši strahov«.
Najbolj vztrajna udeleženka, ki je imela še
srečo pri žrebu, pa je osvojila glavno nagrado dneva – vstopnici za Pustolovski park
Otočec. Da pa ni bilo vse skupaj prenaporno, smo imeli kar sedem različnih »okrepčevalnic«, kjer so se udeleženci lahko ohladili s sladoledom, posladkali s pecivom,
muffini, palačinkami, pojedli hot-dog ter se
osvežili s hladno vodo in sadnimi napitki.
Veseli nas, da se tega dogodka vsako leto
udeleži več obiskovalcev, ki znajo združiti
prijetno s koristnim in tako pridno plemenitijo Šolski sklad.
Iskrena zahvala vsem učencem, staršem,
strokovnim delavcem in nenazadnje donatorjem, ki so pokazali veliko mero pripravljenosti in dobre volje. Na pomoč so nam
tudi letos priskočili: DANA d.d., Picerija Ke-

geljček, KS Veliki Gaber – predsednik Borut
Sever, PIVKA d.d., P.I.P.O., Terme KRKA, Lepota pri Lubčku, Dobrnič, Gostilna in picerija »Pr' Hladet'«, Komunala Trebnje in Gliha
Štefanija.
Vsem in vsakemu posebej iskrena hvala!
Lidija Šajn, koordinatorica dogodka,
namestnica predsednice Šolskega sklada

Obisk kraljice
V začetku meseca maja smo v oddelku
BOLHICE (enota Kekec) gostili visok obisk.
V okviru natečaja Živim zdravo nas je obiskala Mlečna kraljica. Z njo smo se pogovarjali o pomenu mleka za zdravje in o mlečnih
izdelkih. Naučila nas je gibalno igro Mlečni
izdelki in se z nami zabavala. Podarila nam
je tudi pobarvanke in slastne jogurte. Preživeli smo čudovito dopoldne s pravo Mlečno kraljico. Kaj takega se ne zgodi vsak dan!
Lucija Gnidovec

Predvsem preveč
zavržene hrane
V mesecu maju je bila v sodelovanju z medobčinskim inšpektoratom opravljena sortirna analiza odpadkov v zabojnikih za mešane
komunalne odpadke pri večstanovanjskih
objektih na Mirni in v Trebnjem.
Rezultati so zaskrbljujoči, saj je bilo v zabojnikih za mešane komunalne odpadke masno več kot 10 % biorazgradljivih odpadkov, več kot 10 % embalaže in več kot 10 %
drugih odpadkov, ki ne sodijo med mešane
komunalne odpadke. Mešanih komunalnih
odpadkov je bilo v zabojnikih manj kot 70 %
skupne mase in po oceni le manj kot 50 %
skupnega volumna.
Najbolj zaskrbljujoče oziroma žalostno pa je,
da se je med mešanimi komunalnimi odpadki nahajalo ogromno bioloških odpadkov
oziroma hrane. Med tovrstnimi odpadki,
ki smo jih v okviru sortirne analize izločili
iz mešanih komunalnih odpadkov, so bile
predvsem večje količine kruha, predpakira-

na živila (jogurti, skute in drugi mlečni izdelki, salame, hrenovke in drugi mesni izdelki,
kava ipd.) in druga, tudi še uporabna živila …
V zadnjih letih se je ločevanje odpadkov
pri uporabnikih z individualnimi zabojniki
bistveno izboljšalo, pri tistih, ki odlagajo v
skupne zbiralnice, pa je stanje še vedno slabo. Zato ponovno pozivamo vse uporabnike komunalnih storitev, da odpadke dosledno ločujemo. Tudi z ločevanjem odpadkov
kažemo svoj odnos do okolja in soljudi. Nenazadnje ločevanje odpadkov pomembno
vpliva na ceno storitve ravnanja s komunalnimi odpadki.
Komunala bo še naprej uporabnike osveščala o ločevanju odpadkov in izvajala preventivne nadzore. V nadzore se bo še intenzivneje vključeval medobčinski inšpektorat,
ki bo uporabnike, ki bodo odpadke neustrezno ločevali in odlagali, tudi kaznoval.
V kolikor glede odlaganja odpadkov potrebujete kakršne koli informacije oziroma
pojasnila, smo vam na Komunali vedno na
voljo.
Vaša Komunala!
št. 139 / junij 2018

IZOBRAŽEVANJE
Ali poznate veščine javnega
nastopanja?
V ponedeljek, 16. aprila, smo z velikim zanimanjem pričakovali
predavanje, ki smo ga organizirali v Knjižnici Pavla Golie Trebnje.
Predavateljica Klavdija Tahan nam je predstavila veščine, ki odlikujejo odlične govorce.
Izvedeli smo, da je ključ do uspeha sestavljen iz priprave, načina
predstavitve in vsebine, ki jo predstavljamo. Kot je poudarila predavateljica, je bistvo odličnih govorcev skrito v tem, da se osredotočijo na poslušalce oz. publiko, ki ji namenjajo tudi vso pozornost.
Odlični govorci sledijo dogajanju med poslušalci in jih pritegnejo k
poslušanju, pri čemer uporabljajo različne tehnike.
Ključ do uspeha se tako skriva v pripravah na nastop, spremljanju
potreb poslušalcev in izvirnosti ter pristnosti nastopajočega. Kadar
nastopajoči v svoje delo vloži sebe in je usmerjen v ciljno publiko,

takrat je zadovoljstvo na obeh straneh zagotovljeno. Javno nastopanje je veščina, ki jo z nekaj vaje lahko usvoji vsakdo.
Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Osnovna šola Trebnje aktivno
sodelovala na Festivalu
podjetnosti na Brdu pri Kranju
V petek, 1. 6. 2018, je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in
šport skupaj z Zavodom RS za šolstvo ter Šolo za ravnatelje na
Brdu pri Kranju pripravilo prvi nacionalni Festival podjetnosti v
izobraževanju. Njegov namen je bil vzpostaviti razvojni dialog med
šolstvom in zunanjimi deležniki ter predstaviti dobre prakse na področju spodbujanja podjetnosti.
Program festivala je bil zelo pester in razgiban. Festival je s pozdravnim nagovorom odprla dr. Maja Makovec Brenčič, ministrica
MIZŠ.
Osrednji gost je bil Avstrijec Johannes Lindner, priznan strokovnjak
in trener podjetnosti, ki je predaval o umeščanju podjetnosti v izobraževanje na mednarodni in evropski ravni.
Vodja projekta Youth Start, spodbujanje podjetnosti za mlade,
in vodja festivala Maja Krušič Šega je spregovorila o umeščenosti podjetnosti v slovenskem šolskem prostoru. Na festivalu so
se predstavljali tudi zunanji deležniki, predstavniki gospodarstva,
mladine in znanosti ter kulture, ki že imajo reference. V Sloveniji
je namreč veliko dobrih praks, gre pa za različne prostovoljne in
podjetniške projekte.
Implementacije podjetnosti v OŠ in gimnazijah so potekale v evalvacijskih delavnicah. V eni izmed njih smo aktivno sodelovale tudi

članice tima projekta Youth Start v OŠ Trebnje. Predstavile smo
dosežen doprinos projekta v vzgojno-izobraževalnem procesu. Poudarile smo, da so učenci pridobili veliko izkušenj in znanja pri aktivnem sodelovanju v realizaciji izzivov, ki so spodbujali inovativno
in ustvarjalno reševanje problemov.
Učitelji bomo temeljne veščine in načela podjetnosti projekta vnašali v neposredno šolsko
prakso.
Nataša Hribar, Barbara Hrovat in Ana Kastigar

Plesno-mažoretne urice
V letošnjem šolskem letu so v vrtcu potekale Plesno-mažoretne
urice za dekleta iz starostnih skupin od 5 do 6 let. Vpisanih je bilo
43 deklet. Delo je potekalo v dveh skupinah, vsaka skupina je imela 10 terminov vaj. Dekleta so spoznavala različne plesne korake,
osnovne elemente z mažoretno palico in plesnim trakom. Izvajale
smo različne ritmično-didaktične igre in naloge, preko katerih so
usvajala osnove ritma in giba. Vsaka skupina je ob koncu srečanj
svoje delo predstavila z nastopom (za upokojene delavke našega
vrtca, v Domu starejših občanov, na dobrodelni prireditvi Sklada
Vrtca Mavrica Trebnje). Dekleta so za svoj trud in sodelovanje prejela priznanje.
Petra Slak in Nuša Pajk
št. 139 / junij 2018
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V Vrtcu Mavrica Trebnje je v
četrtek, 31. 5. 2018, potekala 6.
dobrodelna prireditev Krepimo
družine z eko pogostitvijo.
Na prireditvi so se otroci in njihovi starši udeležili delavnic poslikave obraza, frizerske in nogometne delavnice ter se razgibali na
Urškini vadbi, plesali z mažoretami ali pa se udeležili delavnice z
naravoslovnimi poskusi, ki so jih pripravili strokovni delavci vrtca.
V notranjosti vrtca je potekala razstava z naslovom Naravoslovje skozi otroške oči, na kateri so oddelki predstavili svoje naravoslovne poskuse. Gledališka skupina se je predstavila s predstavo O
palčku malčku, ki je našel srečo.
Z zbranimi dobrodelnimi prispevki v vrednosti 890,19 evra bomo
pomagali družinam v stiski in jih odpeljali na enodnevni izlet na
morje.
Simona Umek, skupina za izvajanje iniciative Krepimo družine

Obisk pražarne Nanni
Skupina Srčkov se je v torek, 7. 5. 2018, odpravila v pražarno kave
Opara, ki se nahaja v centru Trebnjega. Zaposleni v pražarni Nanni
so nam z velikim veseljem predstavili postopek, kako pride kava
na naše police v trgovinah in kako se jo postreže v javnih lokalih. V
pražarni se nahaja zelo velik mlinček za mletje kave, velika peč za
praženje ter pakirni stroj, kjer se kavo napolni v vrečke in je nato
pripravljena, da se jo razvozi do različnih trgovskih centrov. Strokovni delavki sva bili na koncu predstavitve deležni dobre kavice,
otroci pa okusnega peciva.
Saša in Helena

4. pohod planinskega krožka
OŠ Trebnje na Galetovec pri
Bohinjski Beli
V soboto, 19. 5. 2018, smo zelo uspešno opravili še zadnji planinski
pohod v tem šolskem letu. Na pot se je podalo 55 že zelo izkušenih
mladih planincev. Že sama vožnja proti Bohinjski Beli nas je nagradila s pogledi na številne kulturne in naravne znamenitosti: Lesce
Bled, Dino park, Blejsko jezero. Pot je bila zelo zahtevna in strma.
Po triurnem pešačenju smo utrujeni prisopihali na 1265 metrov
visok Galetovec, ki nas je nagradil s čudovitim pogledom na Stol,
Vajnež, Vrtačo, Begunjščico, Dobrčo in Bohinjsko Belo. Po kratkem
počitku, ki nam je omogočil, da smo si nabrali novih moči, smo
se podali v dolino. Pohod na Galetovec je kronal letošnjo sezono
planinskih pohodov z zahtevnostjo in s prijetnim potovanjem po
Gorenjski. Vodnikom Planinskega društva Trebnje se iskreno zahvaljujemo za sodelovanje.
Oglejte si fotografije, ki jih je naredil vodnik Simon Murn.
A. Kastigar in Z. Simeunić
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Odličen uspeh učencev
OŠ Trebnje na državnem
tekmovanju v znanju
Vesele šole
V sredo, 11. 4. 2018, je v Osnovni šoli Šmarjeta potekalo državno
tekmovanje v znanju Vesele šole. Na letošnje državno tekmovanje
se je uvrstilo 12 učencev Osnovne šole Trebnje, ki so se na tekmovanju odlično odrezali, saj jih je kar 10 osvojilo srebrno priznanje,
dva pa sta si priborila zlato priznanje.
Srebrno priznanje so osvojili:
4. razred: Zoja Avbar
5. razred: Zala Borštar, Bine Šmid, Jurij Šijanec, Larisa Hrovat, Pino
Jarc
6. razred: Marja Klarič
7. razred: Klara Fluher, Rebeka Zaletelj
9. razred: Kaja Mandelj
Zlato priznanje pa sta osvojila Vanja Pečar, učenec 5. r. PŠ Dobrnič,
in Hana Knez, učenka 9. b, ki je dosegla vse možne točke.

Učenka Hana Knez se je v nedeljo, 20. 5. 2018, skupaj z družino
udeležila slovesne prireditve za veselošolske prvake, ki je potekala
v Festivalni dvorani v Ljubljani. Prireditev je vodil izvrstni komik in
prevajalec Boštjan Gorenc – Pižama. Udeležence so s svojimi nastopi navdušili še Nipke, Trkaj, Igor Saksida, Nika Zorjan, Voranc
Boh in Tadej Pišek.
Z. Simeunić

Slovenija se igra
Hitenje, (navidezno) pomanjkanje časa in novodobna informacijska tehnologija peljejo v smer, da je raztrganih hlač in potolčenih
kolen zaradi plezanja na drevo čedalje manj. Tudi na igriščih je
otrok bistveno manj kot v naših otroških letih.
Na pobudo Društva Naturo je zato v soboto, 12. maja 2018, po vsej
Sloveniji potekal projekt Slovenija se igra. Glavni namen projekta
sta medsosedsko povezovanje in želja, da se otroška prosta igra
vrne na ulice in pred bloke. Igrali smo se tudi v Trebnjem. Dogodek
je bil organiziran v soseski Rimski dvori. Poleg mladih družin iz soseske so se prišli igrat tudi otroci in mladi po srcu iz Štefana. Zbrali
smo se okoli desetih dopoldne, najbolj vztrajne pa je pregnala šele
poznopopoldanska nevihta. Otroci so se imeli možnost še bolj povezati med seboj, družno so iskali načine, kako rešiti frizbi s sosedove terase, predvsem pa so uživali v prosti igri. Ker so bili otroci
popolnoma predani igri, so imeli tudi odrasli čas, da med seboj v
miru poklepetajo in se bolje spoznajo.
Da smo imeli pred bloki več prostora, so nam gasilci iz PGD Trebnje prijazno odstopili parkirišča, kamor so lahko lastniki z zunanjih
parkirišč pred blokom za ta dan preparkirali svoje avtomobile. Za
njihovo pripravljenost in prijaznost se jim najlepše zahvaljujemo.

Fotografija: Andreja Jaklič
Želimo si, da bi bilo takšnih dogodkov tako veliko, da ne bi bili več
le dogodki, pač pa čisto pravi vsakdanjik.
Andreja Jaklič

Društvo prijateljev mladine Jurček v sodelovanju z Zavodom za letovanje in rekreacijo otrok Ljubljana organizira
zdravstveno letovanje otrok v Hostlu Center v Savudriji. Letovanje bo potekalo od 16. 8. 2018 do 26. 8. 2018 in je
namenjeno otrokom in mladim od 5. do 19. leta starosti. Na letovanje bomo peljali 61 otrok iz občin Trebnje. ZZZS
posameznemu otroku sofinancira zdravstveno letovanje v višini 26,01 €/dan. Da ste upravičeni do sofinanciranja s
strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje, morate starši izpolniti prijavnico in zdravstveni list, ki vam ga mora potrditi
tudi otrokov osebni zdravnik.
Zdravstveno letovanje se potrdi otrokom, ki imajo v medicinski dokumentaciji zapise o večkratni hospitalizaciji (vsaj
dvakrat v času od 25. 2. 2017 do 16. 2. 2018) ali so bili pogosteje bolni (vsaj dva zapisa v času od 25. 2. 2017 do 16. 2.
2018).
Za več informacij o letovanju in prijavi na le-tega lahko pokličete na tel. št. 040 371 180 (Andraž).
št. 139 / junij 2018
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Projekt Gozdni vrtec
v skupini »Tačke«
V šolskem letu 2017/2018 je skupina »Tačke« vključena v projekt Gozdni vrtec. Z
otroki smo preko celega šolskega leta in
v vseh vremenskih okoliščinah enkrat tedensko odhajali v gozd, kjer smo izvajali
različne dejavnosti iz vseh področji Kurikuluma za vrtce. Otrok v vrtcu in izven njega
aktivno raziskuje pojave, ki ga zanimajo.
To raziskovanje je zabavno in razburljivo
ter odpira vrata do vedno novih zanimivih problemov. Enkrat tedensko smo našo
igralnico prestavili v gozd, kjer so otroci v
naravnem okolju preko lastnega raziskovanja prihajali do novih spoznanj. Otroci
so teden za tednom raje prihajali v gozd in
iskali svoje skrivne kotičke. Za prosto igro
v gozdu niso potrebovali veliko – le nekaj
vej, odpadlo listje, mah … in igra se je lahko pričela. Otroci so si ta kotiček v gozdu
prilastili in vedno znova opazovali spremembe v njem. Dejavnosti, ki smo jih izvajali v gozdu, so se jim veliko bolj vtisnile
v spomin, za delo so bili visoko motivirani,
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narava jih je s svojo močjo umirila, tam so
se igrali in nehote učili novih spretnosti in
znanj.
Gozd je tihi motivator, ki nas nenehno kliče v svoje zaledje, le prisluhniti mu je potrebno.
Nuša Pajk in Barbara Kastigar

št. 139 / junij 2018
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OŠ Veliki Gaber bogatejša
za dve kolesi
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Trebnje je Osnovni šoli Veliki Gaber v letošnjem šolskem letu 2017/18 pomagal, da
smo obogatili vozni park z dvema novima kolesoma. Učenci 5. razreda se vsako leto pripravljajo na praktični del kolesarskega izpita. Varna kolesa, ki so na razpolago na šoli, jim omogočajo, da
usposabljanje poteka nemoteno na primerno opremljenih kolesih.
Kolesa uporabimo tudi za pripravo in vsakoletno udeležbo na prometnem tekmovanju.
G. Mirku Glihi, predsedniku SPV in svetniku Občinskega sveta ter
ga. Nastji Podržaj, svetovalki iz Oddelka za okolje, prostor in infrastrukturo, se najlepše zahvaljujemo za novo pridobitev.

Vseživljenjsko učenje na
CIK Trebnje
Na CIK Trebnje se zavedamo pomembnosti učenja v vseh življenjskih obdobjih in skozi raznolike vsebine. Kot pomembna izobraževalna organizacija v dolenjski regiji smo se tudi v letošnjem letu
pridružili vseslovenskemu projektu Teden vseživljenjskega učenja
(TVU), ki ga sicer usklajuje Andragoški center Slovenije v sodelovanju z vrsto partnerjev v Sloveniji in tudi onkraj naših meja. Projekt
letos traja od 12. maja do 30. junija 2018.
CIK-ovemu povabilu na izobraževanje za delo in prosti čas se je odzvalo predvsem lokalno prebivalstvo iz okoliških občin, ki ponujene vsebine, tokrat je bil poudarek na informacijsko-komunikacijski

Občina
Trebnje
praznuje

mentorica kolesarskega krožka Tadeja Jaklič z učenci
tehnologiji, prepoznava kot dragoceno
znanje, nujno potrebno za reševanje
vsakdanjih komunikacijskih izzivov.
Uspešno smo predstavili kar nekaj
programov, ki pri nas potekajo celotno
leto tudi v okviru projekta Večgeneracijski center Marela. Naši udeleženci so v TVU našli tudi rimo:
UČENJE – VSE ŽIVLJENJE – NA CIK TREBNJE!
Vabljeni, da se nam tudi v poletnih mesecih pridružite na brezplačnih računalniških delavnicah Digitalna doba – naš izziv. Več o naših
dejavnostih si lahko preberete na spletni strani www.ciktrebnje.si,
https://www.ciktrebnje.si/projekt/vecgeneracijski-center-marela/
ali pokličete na 07/34 82 100.
Tanja Vrčkovnik in Jasmina Pakiž, CIK Trebnje

VABLJENI!

BARAGOV DAN
Petek, 29. junija 2018
19.00 SLOVESNA MAŠA
v župnijski cerkvi v Trebnjem,

ki jo bo daroval upokojeni mariborski
nadškof msgr. dr. Marjan Turnšek

20.15 SLOVESNA AKADEMIJA
v Kulturnem domu Trebnje

• pozdravni nagovor župan Alojzij Kastelic
• slavnostni govornik prof. dr. Bogdan Kolar
KULTURNI PROGRAM:

• Simfonični orkester CANTABILE s solisti,
dirigent Marjan Grdadolnik
POGOSTITEV: kmetija Marn iz Jezera

Praznik Krajevne
skupnosti Trebnje 2018

SPOMINSKI DAN OBČINE TREBNJE

Sobota, 30. junija 2018
7.00 POHOD PO BARAGOVI POTI
izpred župnijske cerkve v Trebnjem

KULTURNI PROGRAM:
Občinski pihalni orkester Trebnje

št. 139 / junij 2018

Spoštovani,
prisrčno Vas vabimo na svečano
podelitev priznanj KS Trebnje v letu 2018
in praznovanje krajevnega praznika 25. junija

v TOREK, 19. junija 2018, ob 19. uri
v dvorani STIK Trebnje.
V programu bo sodelovala Glasbena šola Trebnje.
Program bo povezovala Mojca Mežik.
Veseli bomo, če si boste vzeli čas ter
s svojo prisotnostjo obogatili praznovanje.
Svet Krajevne skupnosti Trebnje

Vljudno vabljeni.
Vstop je prost.

KS TREBNJE
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ŠPORT
Strelsko tekmovanje Dolenjske,
Bele krajine in Posavja
Trebanjski strelski veterani so se vrnili iz nedavnega strelskega
tekmovanja kot zmagovalci na področju Dolenjske, Bele krajine in
Posavja.
Na odprtem prvenstvu v streljanju s serijsko zračno puško v Leskovcu pri Krškem so trebanjski strelci pobrali vse, kar je bilo možno. Zmagali so ekipno v moški selekciji, pri posameznicah pa je
najboljša strelka postala Janja Voje iz Strelskega društva Trebnje,
medtem ko so pri moških osvojili 1. mesto Franc Cugelj, 2. mesto
Franc Progar, 3. mesto Marjan Rajkovič, 5. mesto pa sta si delila Janez Žurga in Bojan Ostanek ter 8. mesto Marko Omahen. Čestitke
vsem strelcem in strelkam za osvojene dosežke. Strelski pozdrav!
Leon Lobe, Strelsko društvo Trebnje

Ekipa strelcev in strelk iz Strelskega društva Trebnje

Državne podprvakinje v
dvoranskem nogometu
prihajajo iz OŠ Trebnje
Od nas se poslavljajo učenke, ki so v štirih letih osvojile vse, kar je
možno v šolskem nogometu. Po drugem mestu na področnem tekmovanju (6. r.) so bile tri leta zapored področne prvakinje. Lani jim je
uspel veliki met, saj so postale državne prvakinje, letos pa še državne
podprvakinje. To so: Ema Erman, Lara Lobe, Janja Kic, Tinkara Vrhovec, Manca Udovič, Ana Hostnik, Zoja Redek in Adelina Osmanoska.
V petek, 11. 5. 2018, so se naše učenke udeležile finala državnega prvenstva v Markovcih. Žreb jim je namenil OŠ Divačo. Edini gol na tekmi je dosegla Ana Hostnik, kateri je lepo podala Ema Erman. V finalu
so se pomerile z domačinkami. Imele so pobudo, a jih je presekal
gol, kmalu nato pa še kazenski strel. Kljub vsemu so osvojile odlično
drugo mesto. Igrale so še: Katarina Primc, Anita Murn, Alisa Glavan
in Lea Lončar. Najboljša vratarka finala je bila Tinkara Vrhovec.
Vsem učenkam čestitamo za izjemen uspeh.

Kot zanimivost naj zapišemo, da je ta generacija skupaj odigrala 25
tekem. Izgubile so svojo prvo in zadnjo tekmo. Vmes pa so 20-krat
zmagale in 3-krat igrale neodločeno. Dosegle so 60 zadetkov, prejele
pa 7.
Vsem želimo, da bi še naprej zmagovale na vseh področjih v življenju.
Smiljan Pristavnik

Galaxiji naziv državnega
ligaškega prvaka
Bowling klub Galaxija je dosegel nov velik uspeh – 1. mesto v 1.
državni članski ligi. Pod okriljem Bowling zveze Slovenije, kjer se
sicer v treh državnih ligah moči meri 26 ekip iz 15 slovenskih klubov, je naslov prvaka v najprestižnejši ligi tako letos pripadel ekipi
Galaxije, edinemu dolenjskemu bowling klubu.
Ekipa, ki jo sestavljajo Bojan Kovač, Andrej Pungartnik, Božo Senica, Ljubiša Nedimović, Vlado Golja, se je izjemno izkazala že takoj na začetku v jeseni 2017, saj se je na prvo mesto lestvice prve
državne lige zavihtela že v drugem kolu in vodini položaj ohranila
vse do končnega boja za prvaka. Kljub temu pa je bil zadnji krog
lige šokanten, saj se je za naziv prvaka odločalo prav v zadnji igri
zadnjega kola. Za laskavi naziv sta se namreč pomerila vodilna na
lestvici – ekipi Galxije in ljubljanskega Feniksa, zmago so osvojili
člani ekipe trebanjskega kluba. Ekipa Galaxije je v osmih kolih letošnjih ligaških tekmovanj vknjižila tako tri zmage, štiri tretja in eno
četrto mesto, kar je zadostovalo za končno prvo mesto.
Bowling klub Galaxija se tako lahko doslej pohvali z dvema nazivoma državnih članskih ekipnih prvakov (2014 in 2017), katere so
18

si priigrali na državnih prvenstvih, v ligaškem prvenstvu pa je to
njihov prvi naslov.
J. S.
št. 139 / junij 2018

ŠPORT
Trebanjski upokojenci –
dolenjski prvaki v petanki
Na letošnjih 43. športnih igrah upokojencev Pokrajinske zveze društev upokojencev Dolenjske in Bele krajine smo bili igralci petanke DU Trebnje zelo uspešni. Tekmovanje je organiziralo DU Mali
Slatnik in je potekalo na Cikavi pri Pizeriji Cubus. Tekmovalo je 15
ženskih in 15 moških ekip. V kategoriji žensk so naša dekleta zasedla drugo mesto, moški pa so bili prvi. Med dekleti, ki jih vodi
Marta Dreža, so nastopale še Mojca Šalehar, Marija Tomšič in
Stanka Udovič. Moško ekipo sestavljajo Dare Erdeljc, Mežnar Stane, Vencelj Jože in Miro Šalehar. Med upokojenci se petanka igra
samo na Dolenjskem in v Beli krajini. Zato lahko rečemo, da so naši
petankarji, kot je poudaril vodja tekmovanja Franci Dragan, tudi
najboljši v državi.
Za večjo promocijo te vse bolj priljubljene igre bomo še letos v

Trebnjem organizirali družabni turnir, kamor bomo povabili sosednja društva.
DU Trebnje, vodja sekcije za šport
Miro Šalehar

3. atletski miting v Trebnjem
25. maja smo v Trebnjem pripravili že tretji atletski miting. Atletskega mitinga za pokal župana Občine Trebnje se je udeležilo preko
140 otrok iz dolenjskih atletskih klubov, ki so tekmovali v različnih
atletskih disciplinah. Na mitingu je sodelovalo tudi blizu 20 rekreativnih športnikov, ki so nastopili v atletskem troboju s točkovanjem
na podlagi starostnega faktorja. Izjemno veliko število gledalcev, ki
so spremljali tekmovanje, kaže, da je atletika v Trebnjem vse bolj
priljubljena.
Prehodni pokal župana za najboljši rezultat je tokrat za najdaljši
sunek krogle prejela članica naše atletske sekcije Karla Jerič, krogla
je poletela kar 10,63 metra daleč. Veliko zanimanja gledalcev je
tudi tokrat požel atletski troboj, kjer sta si zmagi priborila Brigita
Šuštaršič v ženski in Stanko Tomšič v moški konkurenci. Verjamemo, da se bo ta oblika troboja »prijela« in v naslednjih letih na
tekmovanje privabila še več rekreativnih športnikov iz Trebnjega
in okolice.
Se vidimo naslednje leto na 4. mitingu!
Trener atletike
Mita Svet

Zmagovalec moškega troboja Stanko Tomšič- direktor komunale

Niko šesti, Jasmina osma
v sprintu
Na novomeškem Vodnjaku so ob koncu sezone sklenili prvo regijsko kegljaško prvenstvo v disciplini sprint, na katerem je Jasmina
Mišič po uspešnem nastopu v kvalifikacijah v četrt finalu klonila
proti bodoči zmagovalki Sonji Pavlič 0 : 2 in se z 8. mestom poslovila od tekmovanja. Za nastop v zahtevni disciplini se je opogumil
trener trebanjske ekipe Niko Goleš, ki je v osmini finala izločil mladega Novomeščana Aleša Šimica 2 : 1. V četrt finalu je naletel na
najboljšega novomeškega kegljača Mira Miklavčiča in šele po drugi
zaključni igri izpadel. V prvi zaključni igri je v tretjem metu imel
priložnost dobiti dvoboj, saj je za zmago potreboval le pet kegljev,
podrl je štiri in dovolil nasprotniku, da podaljša dvoboj. Zmagala je
Sonja Pavlič, članica Krke, in aktualni regijski prvak Matjaž Križan,
predstavnik Vodnjaka.
Mojca Smolič
št. 139 / junij 2018
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ŠPORT
Uspešen zaključek nogometne
sezone v NK Trebnje
V NK Trebnje lahko rečemo, da je za nami uspešna tekmovalna
sezona, saj so bili zastavljeni cilji doseženi. Najmlajše selekcije so
se aktivno udejstvovale na prvenstvenih in prijateljskih turnirjih.
Višje selekcije so doživljale zmage in poraze in si tako nabirale dragocene izkušnje, ki jim bodo prišle prav v prihodnosti. V tej sezoni
smo iz naših vrst pridobili nove sodnike NZS, saj jih imamo v klubu
kar tri z veljavnimi licencami. V naslednji sezoni je predvideno, da
bo šel klub v tekmovalno sezono z 13 selekcijami (od tega 4 selekcije deklet, ki tekmujejo v NZS), kar pomeni, da je naša nogometna
družina skupaj z nogometnimi krožki v osnovni šoli in z Malo šolo
nogometa v Vrtcu Mavrica Trebnje, velika že z 300 otroki. Ustanavljamo tudi regijski center NZS za dekleta, ki bo realiziran ob pridobitvi novega stadiona z umetno travo. Slednje pomeni, da bodo v
Trebnjem pod strokovnim vodstvom trenirala dekleta iz področja
celotne jugovzhodne Slovenije ob sodelovanju 15 klubov, ki omenjeno področje pokrivajo. Ob tej priložnosti se v klubu zahvaljujemo vsem staršem naših igralcev in igralk ter vsem prijateljem nogometa za dosedanje zaupanje in izkazano podporo. Prav tako se
zahvaljujemo vodstvu Občine za njihovo dosedanje udejstvovanje
in upamo, da bomo imeli kmalu nov stadion z umetno travo, ki ga

Prvenstvena tekma 1. lige U-15 selekcije na stadionu na Cvibljah
v Trebnjem
zelo potrebujemo. Ob koncu pa vsem našim članom in obenem
občanom občine Trebnje želimo prijetne poletne počitnice.
Športni pozdrav!
Leon Lobe, vodja nogometne šole NK Trebnje

Številne spremembe
v RK Trimo Trebnje
Sezona 2017/2018 je bila za RK Trimo Trebnje zelo pestra. Prenovili
smo podobo domačih članskih tekem, privabili številne nove gledalce, sponzorje in navijače, razširili smo vodstveno in organizacijsko ekipo, zamenjali strokovno vodstvo prve ekipe, uspešno organizirali turnirje v mini rokometu in še marsikaj drugega. Nekatere
zadeve so bile uspešne, druge malo manj, v vsakem primeru pa je
bila to sezona, ki je ne bomo pozabili in je dala dobre smernice in
izkušnje za naše nadaljnje delovanje.
Članska ekipa je po razburljivih tekmah v končnici prvenstva ob
koncu osvojila 10. mesto, zadnje za obstanek v ligi in je le eno
zmago zaostala za 7. mestom. Na koncu je namreč štiri ekipe ločila
le točka. S tem smo si že 23. leto zapored zagotovili mesto med
najboljšimi slovenskimi klubi, kar uspevajo ohranjati le še Celju in
Velenju. A nova sezona prinaša številne spremembe – na trenersko mesto prihaja povsem novo ime, obetajo pa se tudi številne
spremembe na igralskih pozicijah in v vodstvu kluba. Od igralcev
so svoj odhod že potrdili Kristjan Horžen (Celje), Luka Florjančič
(Krka), Anže Ratajec (Ferlach), Tim Rozman (Ballingen), Domen Sikošek Pelko (Bruck) in Miloš Djurdjevič (Köflach), več o novih imenih pa v prihodnji številki.
Mladi veliko obetajo

Najboljšo uvrstitev med mladimi je minulo sezono zabeležila mladinska selekcija, ki si je priborila 3. mesto v Sloveniji. Rezultat je
plod dolgoletnega vlaganja v razvoj mlajših selekcij in veseli smo,
da se bodo trije člani ekipe prihodnje leto kalili tudi med člani. Kadetska ekipa se je uvrstila na 16. do 20. mesto.
Lep rezultat smo z 10. mestom zabeležili v kategoriji starejši dečki A, medtem ko se je ekipa starejših dečkov B razvrstila po 16.
mestu.
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»Naš zadnji turnir v mini rokometu je dal novega zagona mladim
rokometašem in njihovim trenerjem.«
Ekipa mlajših dečkov A je sezono končala na 20. do 25. mestu. V
kategoriji mlajših dečkov B smo imeli zaradi velikega števila igralcev dve ekipi, od katerih je prva ekipa dosegla izjemno 5. mesto v
državi, druga ekipa se je uvrstila od 20. do 25. mesta.
Uspešno je bilo leto tudi pri najmlajših selekcijah, ki trenirajo v
sklopu programa mini rokomet. V minuli sezoni smo organizirali tri
številčne domače turnirje, na katerih je bilo videti, da nam rokometnega potenciala tudi v prihodnjih letih ne bo zmanjkalo.
RK Trimo Trebnje
št. 139 / junij 2018

ŠPORT
Trebanjske mažorete
najboljše v državi
Trebanjske mažorete, ki delujemo kot sekcija v KUD Občinski pihalni orkester Trebnje in
kot interesna dejavnost v OŠ Trebnje, smo
se kot vsako leto tudi letos udeležile Državnega prvenstva mažoret v organizaciji Mažoretne zveze Slovenije in Mažoret Dobova.
Tako smo se iz Trebnjega odpeljale 19. in
20. 5. 2018 z dvema avtobusoma v prelepo
športno dvorano v Brežice. Trebanjke smo
tekmovale v soboto dopoldan v kategoriji
par junior in popoldan v kategoriji skupine
kadet, junior in senior parada. Tekmovanje
v tej kategoriji je razdeljeno na dva dela, in
sicer parada v soboto in figurativa v nedeljo. Vzdušje je bilo enkratno, nad nami se
je bučno razvijala navijaška modra barva –
trebanjski navijači.
Prvi dan smo opravile delo z odliko. V večernih urah je bila razglasitev par in solo in
trebanjski par junior Ana Fink in Tina Kump
sta postali državni prvakinji v svoji kategoriji. Njihovi trenerki sta Špela Doles in Špela
Strmec.
V nedeljo se je dopoldan najprej začelo tekmovanje v kategoriji Prvi korak. Iz Trebnjega
je tekmovalo 21 mažoret, ki so vse posegle
po odličjih. Kar 12 mažoret je osvojilo zlato
medaljo, sedem mažoret srebrno medaljo
in dve mažoreti bronasto medaljo. Njihovi
trenerki sta Manca Lipoglavšek in Elvira Mikec.
Sodnice z licenco iz Trebnjega, ki niso sodile Trebanjskih mažoret, so bile: Tajda Uršič,
Špela Strmec, Alja Vencelj in Manca Lipoglavšek.
Za njimi se je odvijalo tekmovanje v Cici koraku. Tudi v tej kategoriji smo bile Trebanjke
uspešne, saj je skupina osvojila zlato medaljo. Njihove trenerke so Alja Vencelj s pomočnicama Nušo Bedene in Ano Zarabec.
Sodnica z licenco iz Trebnjega je bila Špela
Doles.
V popoldanskem času pa je potekalo tekmovanje skupin v figurativi. V športni dvorani Brežice je bilo enkratno vzdušje, vsak
nastop Trebanjskih mažoret je glasno spremljalo preko 300 trebanjskih navijačev, ki
so vsako skupino ob odhodu spremljali s
petjem.
Sledila je razglasitev rezultatov, ki so prinesli:
2. mesto Kadet skupini – srebrno medaljo
in naziv državne podprvakinje s trenerkama
Tino Dolenšek in Tajdo Uršič
1. mesto Junior skupini – zlato medaljo in
naziv državne prvakinje s trenerkama Špelo
Doles in Špelo Strmec
1. mesto Senior skupini – zlato medaljo in
št. 139 / junij 2018

naziv državne prvakinje s trenerkama Aljo
Vencelj in Mašo Zarabec
Skupinska slika vseh treh skupin s trenerkami, Marijo Kovač, ki je bila v računalniški
sobi, in Darjo Korelec, ki je delo opravljala v
tehnični sobi.
Po skupinskem slikanju v dvorani smo se odpravile do svojih navijačev, ki so nas že nestrpno čakali pred športno dvorano Brežice.
Hvala vsem navijačem, staršem, predsedniku KUD Občinski pihalni orkester Trebnje
Borutu Kolencu in Občini Trebnje. Hvala
vsem dobrotnikom, ki ste nam omogočili,
da smo lahko tako uspešne.
Posebna zahvala pa Osnovni šoli Trebnje, ki
nam omogoči možnost treniranja v njihovih
prostorih.

Za take uspehe je potreben dober trening,
pripadnost, sposobnost, kolektivnost in seveda odličen trener. V Trebnjem se lahko
pohvalimo z najboljšimi trenerkami.
Hvala godbenikom, podžupanu Občine
Trebnje Jožetu Korbarju in KS Trebnje za lep
sprejem v športnem parku Trebnje.
V soncu, mrazu, dežju, na prepolnem športnem parku v Trebnjem smo verjetno kdaj
komu bile v breme, naša glasba je bila verjetno kdaj tudi moteča za ostale obiskovalce
športnega parka in bližnje stanovalce.
Vse se poplača z zmago. Veselite se z nami.
Mentorica Trebanjskih mažoret
Darja Korelec

KUPUJ SVEŽE - LOKALNO - TRADICIONALNO

Vsako soboto
od 8.00 -12.00

v mestnem parku

Občina
TREBNJE

21

ŠPORT
Petanka – igralke ŠRD Čatež
še naprej igrajo zelo dobro

Petanka – igralke sezono začele
zelo dobro

Igralke so nas ponovno razveselile, tokrat so nas z zelo dobrimi
uvrstitvami razveselile Nevenka Vencelj (9.–16. mesto), Milena
Starešinič (5.–8. mesto). Češnjo na torto pa je ponovno postavila
Iris Vencelj z naslovom prvakinje na Državnem prvenstvu posamično. V polfinalu je sicer tesno, a vendarle premagala aktualno
državno reprezentantko Slovenije (13 : 11). V finalu pa je premagala še drugo državno reprezentantko, tokrat bolj
suvereno (13 : 5). Uradne
rezultate vseh dosedanjih
tekem si lahko ogledate na
http://www.zdps.si/201503-29-11- 08-50/tekmovanja-kolona-2/rezultati-2018.
Tudi tokrat moškim igra
ni stekla in so se nekoliko
slabše odrezali. Pred nami
je še sedem preizkušenj in
prav zadnja DP v mešanih
trojkah bo 8. septembra na
Čatežu.

Za razliko od lani so letos sezono uradnih tekmovanj bolje začele igralke. Skorajda nas že razvajajo. Tokrat so nas razveselile Iris
Vencelj, Nevenka Vencelj in Milena Iskra. Na državnem prvenstvu
trojk, morda najpomembnejši disciplini tekmovanj v petanki, so
osvojile odlično drugo mesto, in zaostale le za ekipo igralk moštva
Bobrov, v kateri igrata dve aktualni in bivša reprezentantka Slovenije (končni rezultat 13 : 9).
V finalu sta se ekipi izmenjevali v vodstvu, v zadnjih dveh
obratih pa so igralke Bobrov
le vnovčile svoje dragocene
izkušnje iz velikih, tudi mednarodnih tekmovanj.
Čatežani smo med prazniki
igrali tudi na družabnem turnirju v Driveniku (HR) in med
24 ekipami slavili v postavi
Iris Vencelj, Sandi Andolšek
(oba ŠRD Čatež) in Anže Dodig
(Sloga). V finalu so premagali
aktualne in bivše reprezentante Slovenije, v igri dvojic
pa sta za nameček naša igralca Iris Vencelj in Sandi Andolšek osvojila še drugo mesto
med 30 dvojicami.

ŠRD Čatež
Vodja petankarjev
Darc Erdeljc

OTVORITEV TRGOVINE KUŽNIK
Trgovina Kužnik s Podlisca pri Dobrniču vljudno vabi na otvoritev trgovine in blagoslov traktorjev vseh znamk
v nedeljo, 24. junija ob 12.uri.
V sodelovanju s Slogo bodo predstavili in prikazali kmetijsko mehanizacijo Pöttinger in traktorje John Deere.
Trgovina Kužnik - prodaja, servis in rezervni deli za Pöttinger.
V ponudbi tudi prodaja kmetijske mehanizacije Tehnostroj, hidravlične cevi Hansa flex in otroški program Bruder.
Za gostinsko ponudbo bodo poskrbeli domači gasilci.
Prireditev bo ob vsakem vremenu.
Vljudno vabljeni!
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DRUŠTVA
Lovska koča obnovljena
V soboto, 2. junija, so s krajšim kulturnim programom, v katerem
so sodelovali Zagriški fantje, ob nagovoru predsednika LD Velika
Loka Boštjana Markoviča predali svojemu namenu obnovljeno lovsko kočo LD Velika Loka na Zagriču, ki so jo od tal do vrha obnovili
po lanskem požaru v mesecu maju.
Na prireditvi so se lovci zahvalili vsem, ki so kakorkoli pomagali
pri obnovi doma, bodisi s finančnimi sredstvi, materialom ali prostovoljnim fizičnim in strojnim delom. Brez te pomoči koče ne bi
mogli obnoviti. Med tistimi, ki so izdatno podprli gradnjo, je bila
tudi Občina Trebnje. Na prireditvi jo je zastopal podžupan dr. Jože
Korbar, ki je v nagovoru pohvalil hitro in prizadevno gradnjo ter
lovce pohvalil tudi zato, ker ob otvoritvi niso pozabili na gasilce, ki
so dali od sebe vse moči med gašenjem požara. Pohvalil je odlično
meddruštveno sodelovanje in oboje postavil za zgled.
Vsem, ki so kakorkoli pomagali pri obnovi, in seveda gostom, so
ponudili – tako kot se spodobi – lovski golaž.
bp

Tečem, da pomagam
V soboto, 2. junija, je bila na športnem
igrišču v Trebnjem dobrodelna rekreativna prireditev TEČEM, DA POMAGAM, ki jo po vsej državi tradicionalno
organizirajo slovenski Lionsi. Gre za tek,
ki se delno izvaja z zavezanimi očmi.
Namen tega je, da se človek zave pomena vida
in občuti, kaj pomeni biti slep. Lions klub Trebnje je k sodelovanju
povabil novo ustanovljeni Center za krepitev zdravja Zdravstvenega doma Trebnje. V informacijskem šotoru so lahko udeležencem
prireditve izmerili krvni tlak in nivo sladkorja v krvi. Poudarek je bil
na preprečevanju nastanka sladkorne bolezni z zdravim načinom
življenja. Prikazane so bile količine sladkorja v nekaterih sladkih
pijačah in še ogromna steklenica z desetimi kilogrami sladkorja,
ki se naberejo, če človek v enem letu vsak dan popije samo eno
sladko pijačo. Lions klub Trebnje v letošnjem letu deluje pod geslom: »VODA NAMESTO SLADKORJA«. S pitjem vode se izognemo
zaužitju velikih količin sladkorja, ki lahko privedejo do sladkorne
bolezni. Ker je bil rdeča nit prireditve vid, je bila v informacijskem
šotoru predstavljena diabetična retinopatija, zaplet sladkorne bolezni, ki trajno okvari vid. Ambasador prireditve je bil rekreativni
kolesar Alojz Poglavc iz Grma pri Trebnjem, ki z veliko gibanja zagotovo razvija zdrav način življenja. Na prireditvi je sodeloval še
Alen Štritof. S svojo ekipo iz Top gyma je poskrbel za najmlajše s
poligonom. Otroci so ovire na poligonu premagovali z zavezanimi
očmi. Vodil pa je tudi ogrevanje za tekače.

Lionsi so na letošnjem TEČEM, DA POMAGAM zbirali prostovoljne
prispevke za ustanovo Mali vitez, ki pomaga otrokom, ki so preboleli raka.
Udeleženci prireditve so z gibanjem nekaj naredili za svoje zdravje,
z zavezanimi očmi so občutili slepoto, v informacijskem šotoru so
dobili nekaj dragocenih nasvetov za ohranitev zdravja, obenem pa
so še s humanitarnim prispevkom pomagali otrokom, ki so preboleli raka.
Zdenko Šalda, Lions klub Trebnje

Na enkratni lokaciji k.o. Dobrnič v zaselku Reva prodamo
štiri parcele, ki se nahajajo v območju kmetijskih zemljišč
in skupaj zaokrožujejo čudovito celoto.
Na zemljiščih je možna postavitev nezahtevnih objektov
v skladu s prostorski akti občine.
(čebelnjak, rastlinjak, kmečka lopa, kašča, senik, skedenj)
Možen je priklop na vodovodno, elektro in
telekomunikacijsko omrežje, ki so oddaljeni ca 800 tm.
Na občino je bila med drugimi oddana
pobuda za spremembo namenske rabe zemljišč
v zazidljiva zemljišča !!
V celotni izmeri je 8.939 m2 zemljišča po 2,90 EUR na m2.
kontakt
gsm 040 501 287
Peter Adamlje
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DRUŠTVA
Na Liscu posadili potomko
najstarejše trte
Člani Društva vinogradnikov »Lisec« Dobrnič so postavili brajdo,
ki so jo imenovali »LIŠKA BRAJDA«. 3. 6. 2018 je bilo ob tej brajdi posajeno 9 trt, med njimi tudi potomka najstarejše trte, ki jo
je osebno prinesel in tudi posadil skrbnik trte v Mariboru Stane
Kocuter. Vsaka posajena trta ob brajdi ima tudi botra, za kar so
prejeli listino. To so: Občina Trebnje, Župnija Dobrnič, KS Dobrnič,
KS Knežja vas, KS Svetinja, DV Trebnje, VTD Čatež pod Zaplazom,
VSTD Debeli hrib in DV Suha krajina. Na tej prireditvi je nastopil
Ženski pevski zbor KTD Dobrnič, Zagriški Fantje, Nastja Krese. Ta
dogodek sta popestrila tudi 20. cvičkova princesa Ana Pavlin in letošnji kralj cvička Jernej Martinčič, kakor tudi ostali visoki gostje.
Prireditev pa je povezoval g. Alojz Podboj. Liško brajdo pa je blagoslovil župnik g. Miloš Košir. Sledilo je druženje ob dobri liški kapljici.
Anica Maraž

Foto: Gašper Stopar

Srečanje starostnikov
KORK Svetinja
V nedeljo, 6. 5. 2018, je KORK Svetinja ob 15. uri organiziral tradicionalno srečanje starejših krajanov. Pridružilo se nam je 26 starostnikov. Predsednica KORK Svetinja Anica Makše in predsednica
Območnega združenja RK Trebnje Mojca Mihevc sta udeležence
prijazno pozdravili, nato je sledilo druženje s pogostitvijo. Popoldan sta popestrila harmonikaša, ki sta poskrbela za nasmehe na
obrazih udeležencev. Zahvaljujemo se vsem prostovoljkam za njihovo pomoč.
Se vidimo prihodnje leto!
Manca Lipoglavšek
Avtorica fotografije: Anica Makše

Srečanje starejših
krajanov KS Čatež
Krajevna organizacija Rdečega križa
Čatež je v nedeljo, 3. 6. 2018, v gostišču Tončkov dom organizirala srečanje za svoje krajane, ki so starejši od
70 let. To je bilo že šestnajsto tradicionalno srečanje.
Najprej je vse skupaj pozdravila predsednica KORK Čatež, nato je
vse nagovorila še predsednica RKS-OZ Trebnje, Mojca Mihevc. Za
smeh in dobro voljo so poskrbeli Alja, Ajda, Urška, Matej in »Mali
netopirčki«.
Po končanem programu je sledil sproščen klepet ob kosilu. Z obljubo, da se drugo leto zopet srečamo, smo se veseli razšli.
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Marjana Kamin
Predsednica KORK Čatež
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DRUŠTVA
Kmečka in
rokodelska tržnica
Trebnje
Društvo za razvoj in oživitev Trebnjega –
DROT – organizira Kmečko in rokodelsko
tržnico že od leta 2003. Naša trebanjska
matineja »Podeželje v mestu« je postala
stalnica sobotnega dopoldneva. Zraven
zvestih strank iz Trebnjega in okolice tržnico obišče veliko naključnih mimoidočih in skupine turistov. Letno beležimo
okoli 20.000 kupcev.
Izbrali smo Mestni park, ker smo želeli z
organizacijo tudi oživljati takrat zelo zaspano mestno jedro in mu dati kvalitetno
vsebino, kar nam je tudi uspelo. Projekt
se izvaja s pomočjo Občine Trebnje.
Naš cilj je dosežen; podeželje pride v mesto, spodbujamo lokalne pridelovalce in
predelovalce k registraciji dopolnilnih
dejavnosti na kmetijah, omogočamo organizirano obliko prodaje in promocije,
kmetovalcem, rokodelcem in drugim ponudnikom povemo, da so njihovi izdelki in
pridelki vredni in vedno bolj cenjeni. Vsak
nakup na kmečki tržnici pomeni neposredno podporo našemu podeželju, saj je v
sodobnem svetu velikokrat večji problem
prodati kot pridelati ali izdelati. Hkrati pa
lokalnemu prebivalstvu zagotavljamo domačo, zdravo pridelano hrano in prijeten
sobotni ritual. Našim ponudnikom tržnica
pomeni tudi veliko promocijo, saj se občani ob raznih praznovanjih ali potrebi po
pridelkih obračajo direktno na njih. Tako
so se vzpostavile pomembne vezi.
Vsa leta poudarjamo pomembnost zdrave prehrane, ohranjanje kulturne in etnološke dediščine, predvsem pa ekologije.
Da kupujemo domače, pomeni, da ne
le da se prehranjujemo z zdravo in svežo hrano, temveč tudi, da smo ekološko
osveščeni, saj KRAJEVNA RABA KRAJEVNIH VIROV pomeni, da smo se izognili
vsem transportom in posledično onesnaževanju našega okolja.
Kmečka in rokodelska tržnica je v Mestnem parku v Trebnjem vsako soboto od
8.00 do 12.00.
Vabljeni!
Špela Smuk
št. 139 / junij 2018

GASILCI SVETUJEJO
V poletni sezoni se bo povečal promet na naših cestah. Gasilci smo pri reševanju prometnih nesreč dostikrat priče posledicam nesreč, ki se zgodijo zaradi preutrujenosti
voznikov, ki sami povzročijo nesrečo. Zato se na pot podajajte spočiti in s tehnično
brezhibnimi vozili. V letošnjem letu smo imeli že več požarov vozil na avtocesti. Začetne požare lahko z ročnim gasilnikom na prah uspešno omejite ali celo v celoti pogasite, zato priporočamo, da le-tega dodate k obvezni opremi v svojem vozilu. Če obstanete v koloni na avtocesti, se z vozilom pomaknite čim bolj levo oziroma desno k ograji.
S tem boste omogočili dovolj prostora za intervencijska vozila, da bodo lahko prišla
na kraj nesreče. V primeru, da vozite avtodom ali vlečete počitniško prikolico/čoln,
ostanite na desnem pasu in se umaknite na odstavni pas. Nikoli ne vozite po sredi za
intervencijskimi vozili, ker s tem otežujete delo reševalcem/gasilcem in lahko povzročite dodatno nesreč.
Vozite strpno in potrpežljivo!

LAN turnir –
Glaniator
S člani Kluba študentov občine Trebnje smo
19. maja organizirali že drugi LAN turnir –
Glaniator, ki je potekal v prostorih Dvorane
Stik. Dogodek je potekal od 15. do 22. ure.
Igrali so igre, kot so League of Legends, FIFA
18, PUBG in Fortnite. Zmagovalce posameznih iger so čakale bogate nagrade. Ozračje
je bilo napeto, vzdušja in dobre volje pa ni
manjkalo.
Teden pred tem smo 12. maja organizirali
tudi manjši turnir namiznega nogometa, ki
se je odvijal v prostorih KŠOT-a. Za hrano in
pijačo je bilo za vse udeležence poskrbljeno. Ob koncu meseca 26. maja smo organizirali še ogled finale Lige prvakov v prostorih Kluba študentov občine Trebnje, ki se ga
je udeležilo kar nekaj razgretih navijačev.

KŠOT – Dobrodelni
turnir v igrah s
kartami
Aktivisti Kluba študentov občine Trebnje
smo skupaj v sodelovanju z dobrodelno
organizacijo Anina zvezdica organizirali
Dobrodelni turnir v igrah s kartami, ki je
potekal 9. junija v Dvorani Stik. Turnirji so
potekali v kartaških igrah Texas Hold`em
in Enka. Poleg tega so se lahko tudi ostali
obiskovalci zabavali še z ostalimi zabavnimi igrami s kartami in družabnimi igrami.
Dogodek smo ustvarili z namenom, da
pomagamo ogroženim družinam v občini
Trebnje, zato smo zbirali živila in ostale potrebščine z daljšim rokom trajanja.

VABILO članom
DU Trebnje
in Veliki Gaber
DU Trebnje in DU Veliki Gaber organizirata v petek, 29. 6. 2018, enodnevni kopalni
izlet v Izolo. V primeru, da se nas prijavi
vsaj 40, bo cena 20,00 € (prevoz in kosilo),
karte za kopanje kupi vsak sam. Plačilo je
v tajništvu društva za DU Trebnje (07 30
45 760) ali na avtobusu. Rok za prijave je
najpozneje do 27. 6. 2018.
8. 7. 2018 bomo imeli Letno srečanje
članov DU Trebnje pri Lovski koči Veliki
Gaber. Povabljeni so tudi člani DU Veliki
Gaber. Cena prehrane (catering) in glasbe
je 15,00€. Za prevoz je poskrbljeno.
Prijavite se lahko vsak dan od 8. do 14.
ure na telefon društva 07 30 45 760.
DU Trebnje
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DRUŠTVA
Srečanje starejših
KS Dolenja Nemška vas
20. 4. 2018 je potekalo tradicionalno srečanje starejših Krajevne
skupnosti Dolenja Nemška vas v organizaciji Krajevnega odbora
Rdečega križa. Letos je srečanje prvič potekalo v jedilnici Doma
starejših občanov Trebnje, saj ta prostor omogoča tudi dostop invalidom. Odziv vabljenih je bil presenetljivo velik.
Kot vsako leto so se tudi letos na našo prošnjo odzvali učenci podružnične šole Dolenja Nemška vas in srečanje popestrili z izredno
lepim kulturnim programom. S kratkim nagovorom so nas pozdravile tudi predsednica Območnega združenja Rdečega Križa Trebnje
ga. Mojca Mihevc in predstavnica Sveta Krajevne skupnosti Dolenja Nemška vas ga. Vera Rozman.
Starejši krajani smo preživeli prijetno popoldansko druženje. Druženje je tisto, ki daje človeku energijo. Starejši se lahko v tem hitrem tempu življenja počutimo nekoliko osamljene, ko človeku
zmanjkuje časa za sočloveka. Taki dogodki popestrijo naš vsakdanjik. Izmenjali smo svoje poglede in novice s posamezniki, ki sicer
živijo v bližini, vendar nekako ni pravega časa in možnosti za obiske in druženja. Snidenje je kar prehitro minilo. Zaključili smo ga z
obljubo, da se drugo leto ponovno srečamo.

Za pomoč pri financiranju srečanja se zahvaljujemo Krajevni skupnosti Dolenja Nemška vas, za popestritev druženja pa učencem
in učiteljem PŠ Dolenja Nemška vas in vsem prisotnim za dobro
vzdušje.
KORK Dolenja Nemška vas
Darinka Slavič

Izlet po Gorenjski
Ob svetovnem dnevu čebel sta DU Trebnje
in DU Veliki Gaber organizirala strokovni
izlet po Gorenjski. Ogledali smo si zanimivosti najbolj ohranjenega srednjeveškega
mesta Škofja Loka, Radovljico – čebelarski
muzej, Begunje s predstavitvijo dogodkov v
2. svetovni vojni in po njej, obiskali smo rojstno hišo pisatelja in duhovnika Janeza Jalna v Rodinah, kjer nas je sprejel in pozdravil
predsednik PZDU Gorenjske in predsednik
DU Žirovnica, gospod Zdravko Malnar.
Iz Rodin smo se napotili do prenovljenega čebelnjaka prvega strokovnega učitelja
čebelarstva na Dunaju Antona Janša, ki je
bil rojen v Breznici ( 1734–1773). Pri čebelnjaku so nas pozdravili predstavniki ČD, TD
in predstavniki občine Žirovnica, ki so nam
predstavili svoj kraj, razvoj čebelarstva in
turizma na tem območju. Poudarili so pomembnost čebel za obstoj človeka in s tem
dolžnost, da se vsi skupaj prizadevamo za
ohranjanje čebel in njihovega življenjskega
okolja, kajti če umre čebela, umremo tudi
mi.
Nato pa je Mešani pevski zbor DU Trebnje
premierno zapel pred čebelnjakom pesem
Moj stari čebelnjak ter še nekaj drugih pesmi, vse v počastitev svetovnega dneva čebel, za kar ima največ zaslug prav Slovenija.
Pozno popoldne smo se zadovoljni odpravili proti domu s čudovitimi doživetji pod
prečudovitimi gorami in pogledom na zasnežene vršace.
DU Trebnje in DU Veliki Gaber
26
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DRUŠTVA
Srečanje starejših krajanov
KS Dobrnič
Odbor in prostovoljke Krajevne organizacije Rdečega križa (KO RK)
Dobrnič so v nedeljo, 27. maja, ob 15. uri pripravile srečanje starostnikov KS Dobrnič. Že pred tem je župnik Miloš Košir ob 14. uri
daroval sv. mašo za bolnike in ostarele. Srečanja se je udeležilo kar
70 povabljenih, kar kaže na dejstvo, da starejši ljudje, ki so v svojem življenju “dali skozi” različne preizkušnje, potrebujejo druženje
in toplo besedo. Za prijeten začetek so poskrbele članice pevskega zbora KTD Dobrnič, ki so ob spremljavi harmonike zapele nekaj
pesmi, tretješolki pa sta nastopili v prisrčnem prizoru o kužku in
muci. Poleg predsednice KO RK sta prisotne krajane nagovorila še
predsednica OZ RK Trebnje, gospa Mojca Mihevc, ter predsednik
KS Dobrnič Darko Glivar, ki je predstavil že opravljeno delo in načrte za v prihodnje. Predsednica Društva vinogradnikov “Lisec” Dobrnič Anica Maraž je poskrbela za odlično kapljico. Za dobro jedačo
in veliko sladkih dobrot so zaslužne prostovoljke KO RK Dobrnič s
predsednico Francko Kužnik, ki se je vsem zahvalila za sodelovanje
in pomoč pri izvedbi srečanja.
Francka Kužnik

Tradicionalno srečanje krajanov
KS Štefan
V nedeljo, 27. maja 2018, sta na Pluski v okviru praznika Krajevne
skupnosti Štefan potekala 8. tradicionalni pohod po obronkih krajevne skupnosti in nogometni turnir.
Na pohod se je odpravilo prek 80 udeležencev, medtem pa je več
ekip iz različnih vasi naše krajevne skupnosti odigralo medsebojne
nogometne tekme. Obiskovalci so imeli priložnost igrati petanko,
malo mlajši pa so se zabavali na igralih za najmlajše. Srečanje se je
zaključilo z okusnim golažem, podelitvijo simboličnih priznanj in z
obljubo, da se zopet vidimo prihodnjo leto.

Ženski pevski zbor KTD Dobrnič
Foto: Anica Maraž

»Poletje v gasilskem domu«
Osnovnošolci!

Počitniški dolgčas lahko preženete v naši družbi! Vsako drugo
soboto pripravljamo »POLETJE V GASILSKEM DOMU«. Preko
poligonov in iger brez meja bomo pri gasilskem domu Trebnje
spoznavali gasilsko orodje in postopke, ki jih opravljajo gasilci na resničnih intervencijah. Družili se bomo ob sobotah (7. 7.,
21. 7., 4. 8., 18. 8.) med 16. in 18. uro. Prijave in informacije na
mk.pgdtrebnje@gmail.com ali 031 710 573 (Matej). Zabavno in
poučno bo!

Turistični pozdrav!
Leon Lobe, TŠKD Štefan
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OSTALO
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Košnja Jurjevega vrta

Spomin na nižjo gimnazijo

V nedeljo, 3. 6. 2018, je na Jurjevi domačiji potekala košnja Jurjevega vrta v organizaciji KS Knežja vas. Zbralo se nas je veliko ljubiteljev starih običajev. V prijetni družbi smo pokosili travnik. Stane
Avguštinčič in Tone Vencelj sta klepala kose, da so dobro rezale.
Cvetka Grbec nam je prikazala svoje pletarske spretnosti. Košnji je
sledila malica z domačimi dobrotami in s kruhom, pečenim v krušni peči. Zahvaljujem se vsem, ki ste s seboj prinesli vino in pecivo
ter koscem in kosicam za ves trud.
Vidimo se prihodnje leto!
Uroš Primc

V soboto, 19. 5., je bilo na turistični kmetiji Klemenčič v Radohovi
vasi veselo, saj se je zbralo 12 nekdanjih dijakov »nižje gimnazije«, kot se je takrat imenovala višja stopnja osnovne šole. To smo
končali leta 1958, torej pred 60 leti. Vsi smo bili veseli snidenja in
sklenili smo, da do novega srečanja ne bomo čakali 10 let, ampak
se vidimo že čez 5 let.
Hvala vsem, ki so prišli.
Metoda Rebol
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Mesec maj, mesec šmarnic
Že četrto leto zapored smo se mamice z Blata, Račjega sela in Trebnjega odločile, da organiziramo šmarnično pobožnost v cerkvi sv.
Florjana na Račjem selu. Idilična podoba cerkve, narave, ki se prebuja ravno pomladi, otroška radoživost in nenazadnje želja po srečanju
z Marijo je na ta kraj privabila vsak dan v mesecu maju kopico otrok,
mamic, očetov, babic, dedkov in drugih.
Z otroki smo oblikovali šmarnično pobožnost, ki nagovori, odpre
srce, predvsem pa ti da občutek povezanosti z Marijo in občestvom.
Vsakdo je našel nekaj zase – nekatere je navdušila iskrenost povedanega, druge otroška igrivost in svoboda, tretje pa duhovna komponenta, ki je bila predstavljena na odprt način. Kitare, bobni, violine
ter veseli obrazi ob prepevanju Marijinih pesmi so nam z zahvalo
v srcu zaokrožili dan in nas z odprtim srcem popeljali v naslednjega. Prebirali smo zgodbo, ki je letos bila sicer drugačna od klasičnih
šmarnic, ki so jo brali po drugih cerkvah. Vse skupaj smo zasnovali
tako, da je bolj prilagojeno otrokom z razumljivo vsebino in po prebranem smo zgodbo obnovili in povabili otroke k razmišljanju. Prepevali in molili smo litanije, predvsem pa veliko peli in tako počastili
Marijo, drug drugemu pa izkazali občutek povezanosti. Imeli smo
tudi igrice in druge oblike povezovanja otrok z vsebino.
Kar nam je najbolj všeč, je pogum nas vseh, da smo bili pripravljeni
otrokom pokazati, da je vera v prvi vrsti dar, potem pa odločitev.
Da je to, kar prejmeš v cerkvi na nek način tudi posledica lastnega
angažmaja, da v cerkev ne samo pridemo in prejemamo, ampak smo
skupaj občestvo in moramo tudi podariti del sebe. Tako dobimo več,
veliko več. Zato me je vedno znova navdušila dobra volja in pogum
nas vseh, da smo stopili včasih preko sebe in otrokom pokazali, da
vsi lahko sodelujemo in svoje talente damo na razpolago drugim.
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Za zaključek smo odšli na romanje k Mariji Snežni na Veliko planino.
Pridružil se nam je tudi trebanjski župnik g. Jože Plibernik. Na vrhu
planin smo skupaj ustvarili sv. mašo, ki je vsem pustila poseben pečat.
Radi bi se zahvalili vsem sodelujočim, vsem, ki ste prišli in vsem,
ki kakorkoli prispevate, da naša šmarnična pobožnost dobiva pravo
obliko in vsebino. Čisto vsak izmed nas je pomembne del te zgodbe.
Njen namen je še vedno enak – našim otrokom pokazati, da je vera
način življenja, da je življenje za Marijo odločitev in, da čeprav se je
včasih težko odločiti za to pot, se na koncu vedno izplača.
Lidija Zaletel
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OSTALO / INTERVJU
Tajski festival v
Goljeku
V Goljeku so prijatelji Tajske in Slovenije
organizirali že 2. Tajski festival (»Pha Pa«).
Dogodek je potekal v nedeljo, 27. maja, pri
»Ravnikarjevi zadan'ci« pod vodstvom gozdnih budističnih menihov iz Goljeka (Samanadipa). Na to prireditev je prišlo več kot 70
ljudi: večina Tajcev in tudi prijatelji iz Goljeka, drugih sosednjih vasi in tudi iz drugih delov Slovenije. Golješki samostan je imel podporo iz vseh koncev sveta, od različnih kultur
in običajev. Na tem festivalu smo zato skupaj
praznovali gibanje odprtega srca, kjer se srečata Zahod in Vzhod. Ta stik smo izpostavili
tudi z dobrotami tajskih jedi; iz Goljeka pa
so prijatelji prinesli tudi nekaj slovenskega
za pod zob – predvsem so izstopali žganci z
domačim zeljem. Menihi so tudi podali svoj
tradicionalni blagoslov za podporo, ki so jo
bili deležni. Predstojnik samostana, bhante
Hiriko (Primož Korelc), pa je imel govor v slovenščini, ki je bil preveden tudi v tajščino.
Gozdni samostan Goljek

Slavnostno odprtje
demenci prijazne
točke v DSO Trebnje
V torek, 29. 5. 2018, smo v sodelovanju s
Spominčico Alzheimer Slovenija v Domu
starejših občanov Trebnje odprli prvo Demenci prijazno točko (DPT) na Dolenjskem.
Dogodek smo poleg pozdravnih nagovorov
Štefanije L. Zlobec, predsednice Spominčice in Mateje Ribič, direktorice DSO Trebnje,
obogatili še s pestrim kulturnim programom. Predstavili so se Občinski pihalni orkester Trebnje s Trebanjskimi mažoretami
in pevka Alex. Program je povezoval Luka
Bregar. Demenci prijazna točka je namenjena osebam z demenco, njihovim svojcem in
vsem zaposlenim (policisti, trgovci, bančni
in poštni uslužbenci, gasilci) kot tudi vsem
ostalim v skupnosti, kjer se točka nahaja.
Ponuja informacije, kaj je demenca, kakšni
so njeni znaki, pomoč osebi z demenco, ki
je v stiski in ne ve, kje je doma in usmeritve,

kam naj se oseba z demenco in njeni svojci
obrnejo po nadaljnjo pomoč. V Domu starejših občanov Trebnje se zavedamo, kako
pomembno je soustvariti demenci prijazno
okolje, zato si želimo še bolj ozaveščati in
informirati okolje o demenci in prispevati k
temu, da osebe z demenco lahko živijo kakovostno, čim dlje samostojno in z ohranjenim dostojanstvom.
Dom starejših občanov Trebnje

Štefanija L. Zlobec, predsednica Spominčic
in Mateja Ribič, direktorica DSO Trebnje

Intervju z novo
zdravnico družinske
medicine
Z aprilom smo v Zdravstvenem domu Trebnje dobili novo specialistko družinske medicine Jeanette Hrovat, dr. med. Sodelavci
jo poznamo kot odgovorno, natančno in
izredno razumevajočo osebo, zato nas je
z odločitvijo, da se po opravljenem specialističnem izpitu zaposli v Trebnjem, zelo
razveselila.

V ambulanti družinske medicine poteka
delo timsko. S kom izmed vaših sodelavcev najtesneje sodelujete?
To sta Breda Metelko, srednja medicinska
sestra, ter Stanka Kržišnik, diplomirana medicinska sestra.
Kako si lahko pacienti izberejo vas za
osebno zdravnico?
V naši ambulanti je potrebno le izpolniti
ustrezen obrazec.

Vaša ambulanta je sedaj odprta že dober
mesec dni. Kakšni so prvi odzivi pacientov?
Moj vtis je, da so odzivi pacientov dobri.

ta, razreševanje vseh njegovih bolezni ali
težav in ne le osredotočanje na posamezno
bolezen. S svojimi pacienti si zaradi narave
dela nenehno v stiku in jih s časom dobro
spoznaš – skupaj z boleznimi, družino, ostalim okoljem.

Po končanem študiju na Medicinski fakulteti v Ljubljani in pripravništvu v UKC Ljubljana vas je pot pripeljala v Trebnje. Kako
to, da ste si izbrali ravno specializacijo iz
družinske medicine?
Pritegnila me je t. i. usmerjenost v pacien-

Kaj pričakujete od svojih pacientov?
Za začetek to, da pacienti redno prinašajo
tekoče izvide pregledov/preiskav in da nas
o izostanku z dela zaradi poškodbe ali bolezni obvestijo čimprej, da lahko odločimo
glede bolniškega staleža.
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V zdravstvenem domu vse več pozornosti
namenjamo varovanju in krepitvi zdravja. Na kakšen način pa vi skrbite za svoje
zdravje?
V teh prihajajočih poletnih dneh imam pri
roki kremo z ustreznim zaščitnim faktorjem. Sicer pa se trudim redno gibati na prostem, ob čemer mi je od športnih aktivnosti
najbližje tek. Sem nekadilka, ki po alkoholu
poseže le redko. Seveda ni vse idealno –
tudi zdravniki usklajujemo družino, izmensko delo, zato je včasih skrb zase postavljena na stranski tir.
Maša Vovk
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STRANKE
Spoštovane
volilke in volilci,

volitve so za nami, naš kandidat Anton Maver je dosegel v
našem volilnem okraju drugi najboljši rezultat, vendar mu kljub
temu ni uspelo priti v DZ RS. Na tem mestu se vam zahvaljujemo za vsak glas. Ker vemo, da državnozborske volitve niso
plačilo za minulo delo, ampak da so stvar ideološkega prepričanja, smo z rezultatom lahko zadovoljni. V DZ RS sta bila izvoljena dva predstavnika iz našega volilnega okraja, ki jima iskreno
čestitamo. Pred njima je zelo veliko dela in upamo, da bomo
prebivalci Temeniške in Mirnske doline kmalu pozitivno občutili
njuno prisotnost v DZ RS.
Vsem, ki ste nas kakorkoli podpirali in v času kampanje stali
kandidatu ob strani in nam pomagali, pa se iskreno zahvaljujemo.
ObO SD Trebnje

Spoštovane
občanke,
spoštovani občani!

HVALA VSEM, ki ste na parlamentarnih volitvah dali glas za SMC
– stranko modernega centra, za kandidatko za poslanko Vido Šušterčič. Hvala tudi vsem tistim, ki ste se v predvolilnem obdobju
pozitivno izražali o stranki SMC, dajali pohvale za program in delo
stranke in Vlade ter kandidatko spodbujali pri njenih predvolilnih
aktivnostih. Kljub dobremu rezultatu je bilo nekaj glasov premalo,
da bi uspeli zasesti poslansko mesto.
Dober rezultat pa je vzpodbuda za naše nadaljnje delo in za priprave na občinske volitve.
Izvoljenima poslancema gospodu Kepa Franciju in Pavlinu Blažu
iskreno čestitamo z željo, da bosta aktivna soustvarjalca pozitivne
politike v Sloveniji in da bosta prispevala k napredku v naši občini.
Stranka modernega centra SMC
LO Trebnje

Volitve za DZ so končane,
sledijo še lokalne

Najprej zahvala vsem volivkam in volivcem, ki ste nas na volitvah 3. 6. 2018
podprli. Volitve v parlament so pokazale,
da tisti, ki nadzoruje medije, lahko računa na uspeh. Tudi v lokalni politiki ni nič
drugače in objave v Glasilu so nekaterim posvečencem dovoljene bistveno bolj, drugim pač ne. Upamo lahko le to, da bo
kako soočenje kandidatov za župana ter, da bodo imele stranke, ki se bodo potegovale za svetniška mesta kako soočenje,
kjer bodo volivci lahko ločili zrno od plevela in da ne bo vse
skupaj le odojk in golaž politika.
Seveda na tem mestu čestitke izvoljenima novima predstavnikoma v DZ iz našega volilnega okraja.
ZL DSD Trebnje
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ZAHVALA

Spoštovane občanke in občani Temeniško-Mirnske doline (občin Trebnje, Mirna, Šentrupert, Mokronog-Trebelno)!
Hvala vsem za podporo in pomoč pri volilni kampaniji.
Po neuradnih rezultatih je kandidat Franci Kepa izvoljen v Državni zbor.
Kandidat se bo zavzemal za enakomerni razvoj Slovenije in
naše Dolenjske.
OO SDS Trebnje
V imenu Slovenske ljudske
stranke se zahvaljujemo vsem
volivcem, ki ste svoje zaupanje
izkazali listi SLS. Žal se stranki
ni uspelo uvrstiti v parlament
in to ostaja naloga tako za vodstvo stranke kot za vse člane in simpatizerje. Že sedaj je jasno,
da odsotnost SLS zelo otežuje sestavljanje reformne vlade, ki jo
država tako nujno potrebuje.
V volilnem okraju Trebnje smo dokazali, da smo vredni zaupanja
volivcev, saj je kandidat SLS dr. Jože Korbar na volitvah dobil več
glasov kot leta 2014 in smo tudi relativno izboljšali rezultat. To
dokazuje, da ima SLS o v občini Trebnje odlično ekipo, ki zna in
zmore poiskati rešitve za krajane in jih tudi uresničiti. Tudi v drugih občinah v volilnem okraju so svetniki SLS aktivni in se uspešno
vključujejo v delovanje občinskih svetov, kar je odlično izhodišče
za prihajajoče lokalne volitve.
Vsem občanom čestitamo ob 25. juniju, dnevu državnosti!
Vse najboljše, Slovenija!
OO SLS Trebnje
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ZAHVALE
Samo to še opravim.
samo to še postorim,
potem se spočijem
in umirim.
SRCE je omagalo, tvoj dih je zastal,
a nate spomin bo večno ostal.

ZAHVALA
Mnogo prezgodaj in nenadoma nas je v 68. letu starosti 3. 5. 2018 zapustil naš
dragi oče, brat, stric, dedek in življenjski sopotnik

IVAN MATOH

Iz Dolenje Nemške vasi 45, 8210 Trebnje.

Ivan, hvala ti za vso ljubezen, ki si jo tako nesebično delil.
Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo Lovskemu društvu Trebnje,
pevcem iz Krškega, Prostovoljnemu gasilskemu društvu Ponikve, gospodu župniku za lepo opravljen obred ter vsem, ki ste nam izrekali
sožalje, poklanjali cvetje, sveče in darovali za svete maše.
Vsi njegovi

Je čas, ki da …
Je čas, ki vzame …
Je čas, ki celi rane …
In je čas, ki nikdar ne mine,
ko zasanjaš se v spomine

ZAHVALA
V 73. letu starosti nas je za vedno zapustil naš dragi mož, oče, dedi,
tast, brat in stric

VIKTOR ZUPANČIČ
iz Hudej 3
1946–2018

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem, ki ste nam v težkih trenutkih slovesa stali ob strani, nam izrekli sožalje, darovali sveče, cvetje, sv. maše ter ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti. Hvala tudi pogrebni službi Marija Novak, lovskim
kolegom ter duhovnemu pomočniku Slavku Kimovcu za lepo opravljen obred,
govornikoma za ganljive besede slovesa in pevcem za zapete pesmi. Vsem še
enkrat iskrena hvala.
Žalujoči: vsi njegovi

Tiho odpade list, ostane radostno
upanje v novo vzklitje,
ko se ustavi srce, obmolkne vse,
ostaneta le tišina in večna bolečina.

Kidričeva ulica 2
8210 Trebnje
Tel.: 07 34 82 112

POLETNI
OBRATOVALNI ČAS
od 1. 7. 2018 do 31. 8. 2018

Trebnje
Veliki Gaber

PONEDELJEK

TOREK

SREDA

ČETRTEK

PETEK

SOBOTA

11 – 19

8 – 16

11 – 19

8 – 16

8 – 16

zaprto

15 – 19

ZAHVALA
V 81. letu starosti nas je zapustil naš dragi mož, oče, dedi in pradedi

JOŽEF UDOVIČ

Dobrava 21, Dobrnič

Iskrena hvala vsem vaščanom, sorodnikom, znancem in prijateljem, ki ste nam izrekli sožalje, darovali za sv. maše, sveče in
rože. Hvala tudi pevcem, g. župniku Koširju ter pogrebni službi
Novak. Posebna zahvala internemu oddelku SB NM, še zlasti dr.
Stariču, in osebju ZD Trebnje, posebno dr. Kustrovi.
Žalujoči: vsi njegovi
št. 139 / junij 2018

www.tre.sik.si
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RAZVEDRILO

Tokratni sponzor križanke je Mestno kopališče Višnja Gora.
Mestno kopališče Višnja Gora je kopališče s tradicijo, v njem so se kopali že
naši dedki in babice. Danes je sodobno kopališče, ki obiskovalcem ponuja vse
za ohladitev v poletnih dneh. In za to niti ni potrebno skočiti v vodo, saj je ob
kopališču kavarna z bogato ponudbo za žejna grla in željne sladkih pregreh.
Letos prvič na Mestnem kopališču ponujamo 300 m2 velik pokrit prireditveni
prostor, ki je na voljo za različne dogodke. Iščete pustolovščino? Na Mestnem
kopališču v Višnji Gori jo boste zanesljivo našli. Pred vami je 60 napetih in zabavnih minut, kjer boste s svojo ekipo skušali odkriti skrivno varovano skrivnost Višnje Gore.
Za vas so pripravili nagrade, in sicer:
1.
2.
3.

nagrada: material v vrednosti 25,00 €
nagrada: material v vrednosti 15,00 €
nagrada: material v vrednosti 10,00 €
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Geslo križanke in svoj naslov pošljite na Glasilo občanov, Goliev trg 4, 8210 Trebnje ali na elektronski naslov: glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com
najkasneje do ponedeljka 2. 7. 2018. Gesel po tem
datumu, ne bomo upoštevali.
Pravilno geslo križanke iz majske številke Glasila
je: »Okvirjanje slik Štefan Pepelnak«.
Prejeli smo 52 pravilnih in nič nepravilnih rešitev. Na seji 5. 6. 2018 smo izžrebali 3 nagrajence:
1.
2.
3.

nagrajena: Jožica Todorov,
Dečja vas 24, 8210 Trebnje;
nagrajena: Slavka Štamcar,
Velika Loka 82, 8212 Velika Loka in
nagrajeni: Peter Marn,
Dol pri Trebnjem 10, 8210 Trebnje.

Za dvig nagrad se oglasite pri Štefanu Pepelnaku s.p., Obrtniška ulica 39, 8210 Trebnje
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NAPOVEDNIK
Napovednik dogodkov v občini Trebnje v juniju in juliju 2018
DATUM

URA

DOGODEK

12. 6. 2018

RAČUNALNIŠTVO –
14.00–16.00
delavnice računalništva za starejše

14. 6. 2018

9.00–12.00

14. 6. 2018

Ustvarjanje udeležencev
9.00–12.00 51. Mednarodnega tabora
likovnih samorastnikov Trebnje.

14. 6. 2018

14.00–17.45

15. 6. 2018

DIGITALNA DOBA, NAŠ IZZIV –
osnove računalništva

LOKACJA

ORGANIZATOR/
INFORMACIJE

Krajevna knjižnica
CIK Trebnje –
Mirna, Glavna cesta 14,
VGC Marela
8233 Mirna
CIK Trebnje

CIK Trebnje – VGC
Marela

Galerija likovnih
samorastnikov Trebnje

CIK Trebnje

Baragova galerija

CIK Trebnje

Ustvarjanje udeležencev
18.00–19.30 51. Mednarodnega tabora
likovnih samorastnikov Trebnje.

Galerija likovnih
samorastnikov Trebnje

CIK Trebnje

16. 6. 2018

Zaključek tabora, podelitev nagrade
9.00–12.00
izbranemu avtorju ter razstava
14.00–19.00
podarjenih del.

Galerija likovnih
samorastnikov Trebnje

CIK Trebnje

16. 6. 2018

10.00–12.00

Dan odprtih vrat –
Poletna muzejska noč

Galerija likovnih
samorastnikov Trebnje

CIK Trebnje

16. 6. 2018

Dan odprtih vrat –
20.00–22.30 Poletna muzejska noč –
koncert Glasbene šole Trebnje

Galerija likovnih
samorastnikov Trebnje

CIK Trebnje

16. 6. 2018

15.00–24.00

Prireditve v galeriji
(koncerti Glasbene šole Trebnje)

Galerija likovnih
samorastnikov Trebnje

CIK Trebnje

21. 6. 2018

9.00–12.00

DIGITALNA DOBA, NAŠ IZZIV –
osnove računalništva

CIK Trebnje

CIK Trebnje –
VGC Marela

Odprtje razstave donacije
Špringer-Bernik

26.–29. 6. 2018 7.00–16.30 Cikoletje – poletne počitniške dejavnosti CIK Trebnje

CIK Trebnje

28. 6. 2018

9.00–12.00

DIGITALNA DOBA, NAŠ IZZIV –
osnove računalništva

CIK Trebnje

CIK Trebnje –
VGC Marela

2.–6. 7. 2018

7.00–16.30

Cikoletje –
poletne počitniške dejavnosti

CIK Trebnje

CIK Trebnje

nedelja,
17. junij 2018

9.00

14. Kolesarski maraton Dana

Mestni park Trebnje

KD Trebnje

četrtek,
21. junij 2018

19.00

10. praznik Občine Trebnje

Športna dvorana
PŠ Dolenja Nemška vas

Občina Trebnje

Gasilski dom Trebnje

PGD Trebnje

sobota, 7. julij

16.00–18.00 »POLETJE V GASILSKEM DOMU«

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.

