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OBČINSKE NOVICE
Spoštovane občanke in
občani!
Za nami je 30. jubilejna prireditev Iz trebanjskega koša, ki je bila izjemna v vseh pogledih.
Dovolite, da se ob tem zahvalim vsem društvom
in posameznikom, ki so zaslužni, da je bila prireditev tako uspešna. Hkrati mi dovolite, da najzaslužnejše tri izpostavim, in sicer idejnega vodjo, snovalca in povezovalca programa Luka
Bregarja, izjemno organizatorko Marijo Prosenik in novinca pri organizaciji, vodjo Oddelka za družbene in gospodarske dejavnosti, Žigo
Zaplotnika. Posebna zahvala gre tudi ekipi občinskih uslužbencev,
ki so pokazali veliko srce pri organizaciji in podporo projektu. Zahvala gre tudi sponzorjem in podpornikom, ki ste finančno podprli
prireditev. Na koncu mogoče samo opozorilo vsem, ki do sedaj niste
sodelovali, da se nam pridružite, v nasprotnem primeru v prihodnje
ne bo sofinanciranja s strani občine. Vsem skupaj kličem nasvidenje
na 31. prireditvi Iz trebanjskega koša v prihodnjem letu.
Občina Trebnje je praznovala svoj 10. občinski praznik in kot veste,
smo organizacijo zaupali Krajevni skupnosti Dolenja Nemška vas in
Javnemu skladu za kulturne dejavnosti Območna izpostava Trebnje.
Hvala torej Mojci Femec in svetu krajevne skupnosti, še posebej
predsedniku Mihu Severju. Prav je, da se zahvalim tudi Podružnični
šoli Dolenja Nemška vas in vsem ostalim sodelujočim za fantastičen
program, ki je poživil naše domoljubje. Še enkrat čestitke nagrajencem, ki ste vsak na svojem področju izjemni, hvala za to kar ste in
delate v tem prostoru. Zahvala tudi Kulturnemu društvu Trebnje, ki
je med letošnjimi nagrajenci, za organizacijo spominskega Baragovega dne in pohoda po Baragovi poti.
Alojzij Kastelic
Župan

Ob občinskem prazniku
Občine Trebnje
Z velikim veseljem sem sprejel povabilo gospoda župana Kastelica, da vas nagovorim na slavnostni seji Občinskega sveta Občine
Trebnje v (moji) Dolenji Nemški vasi ob prazniku Občine Trebnje.
Moj iskren pozdrav naj velja vsem občankam in občanom Občine
Trebnje in svojcem padlih v zadnji vojni za Slovenijo!
Ob letošnjem praznovanju občinskega praznika v Trebnjem, bo 25.
junija praznovala tudi naša Slovenija že 27. obletnico dneva držav-
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nosti. V času od 27. junija do 7. julija 1991 se je v naši Sloveniji odvijala brezumna in nesmiselna desetdnevna vojna, ki nas je zelo obremenila z mračnimi slutnjami. Takratni dogodki pa so naš slovenski
narod silno povezovali. Vsi smo občutili veliko domoljubje in veliko
narodno zavest. Vse so povezovala in prevevala skupna čustva, želje,
neizmerna sinergija, medsebojna empatija, radost in velik moralni
naboj; in da, če držimo vsi trdno skupaj, zmoremo uresničiti naše
tisočletne sanje in postati samostojna, demokratična in neodvisna
država. Ta naša neomajna drža in pogumno, hrabro in hitro vojaško
posredovanje, sta bila ključni vzrok za uspešni konec te nesmiselne
vojne. Posebej nam ostaja v spominu uspešno in odmevno vojaško
posredovanje naših mladih dolenjskih vojakov, fantov in mož ob napadu in spopadu na Medvedjeku, ki se je dogajal na petek, 28. junija
1991. Naše sanje smo takrat uspeli uresničiti. Slovenija je postala
samostojna in nam tako ljuba država. Prav takšna mora tako tudi za
vekomaj stati in obstati.
Moja Dolenja Nemška vas, Trebnje in dolina Temenice, najlepši vinogradi na Dolenjskem, na Gradišču, Dolgi njivi, Ažentalu, Lipniku,
Megleniku in drugje, so mi vedno zelo pri srcu! Globoko sem povezan
s temi našimi čudovitimi kraji in z našimi ljudmi, ki jih značilno krasi poštenost, ustvarjalnost, iskrenost, značilni humor in šegavost. V
šolo v Dolenji Nemški vasi se je naša učiteljska družina preselila v letu
1949 iz dobrniške šole. Moja pokojna starša Pavle in Darinka sta bila
zelo zavzeta, ustvarjalna in značilna slovenska učitelja. Moja sestra
Marjana, moja brata pok. Boštjan, Janez in jaz pa smo že hodili v različne šole, od naše, do drugih šol v Novem mestu in Ljubljani. Vsa ta
jutra smo tekli in sopihali čez Brnek proti postaji na Ponikvah. Svoja
najlepša dijaška in študentska leta sem preživel v tej naši bližnji šoli.
Spoznaval sem številne naše sosede, čudovite može, žene in otroke,
pretežno kmete in delavce iz naše in sosednjih vasi, iz Jezera, Češnjevka, Lukovka, iz obeh Dobrav, obeh Ponikev, iz Rodin, Rihpovca
in še kje. V moj trajni spomin se mi je globoko vrezala ta naša čudovita dolenjska pokrajina, posejana z griči, vinogradi, gozdovi, gradovi,
in cerkvicami. Kako čudovito in prisrčno jo je naš veliki slovenski pesnik Tone Pavček opisal:
Hotel sem, glejte, govoriti o lepem, ki je doma tu med nami, v naši deželi. Toda zmeraj, kadar govorim o Dolenjski, se ta nagajivo umakne,
zateče v kakšen skriti kot in čaka da umolknem. Potem, če je pri volji,
spregovori sama. In takrat je prava. Kot pesem, ki se naseli v človeku,
ki se udomi v srcu in poje. Ne poje človek. Poje pokrajina. Poje različno, drugače tebi, drugače meni; vendar le tistemu, ki jo posluša in
skuša razumeti.

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.

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
3. 9. 2018, predviden izid pa 12. 9. 2018. Prispevki, ki jih bomo v uredništvo prejeli po tem datumu,
bodo uvrščeni v naslednjo številko, če bodo še aktualni.
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Občina Trebnje ima bogato preteklo zgodovino. Pri nas se nahajajo ostanki številnih
naselbin, gomil in gradišč. Tu je cvetela halstadtska in latenska kultura, tu se je vila znana Rimska armadna cesta; pri nas še marsikje najdemo klesane rimske kamnite bloke.
V tretjem stoletju je na naših tleh stala rimska naselbina Praetorium Latobicorum, poimenovana po keltskem plemenu Latobikov.
Trebnje »slikovito« opisuje tudi Valvazor.
Naša Dolenja Nemška vas pa je ime dobila
po nekdanjih nemških prebivalcih, ki so jih v
14. stoletju naselili Ortenburžani, danes pa
je že skoraj zraščena z mestom Trebnje.
Sodobno Trebnje, ki je eno izmed najmlajših
slovenskih mest, zaznamuje hiter razvoj in
rast gospodarstva, šolstva in kulture. Občina
Trebnje, ki jo že več kot desetletje uspešno
vodi župan Alojzij Kastelic, je v preteklih letih doživela velike spodbudne spremembe.
Največja je bila zagotovo izgradnja avtocestne povezave mimo mesta Trebnje, ki se je
zaključila leta 2010. S tem je odprla prostor
novim ambicioznim projektom v mestu in
s prometnega vidika razbremenila mesto.
Trebanjci smo lahko še posebej ponosni na
našo avtocesto. Člani Civilne iniciative za
umestitev avtoceste mimo Trebnjega (pod
vodstvom J. Venclja) smo s tesnim sodelovanjem občanov Trebnjega v številnih množičnih zborih v Kulturnem domu, končno le
uspeli, da smo pridobili soglasja za izgradnjo
pobočne variante avtoceste. Vsi skupaj tesno povezani, smo trmasto vztrajali. Danes
imamo najlepši del avtoceste prav pri nas.
Kako lep je pogled iz nove ceste na naše
Trebnje! Vsi vozniki lahko vsak dan občudujejo naše Trebnje! Kakšna velika sreča je za
Trebnje, da ni obveljala dolinska varianta, ki
bi lahko usodno porušila ekološko ravnovesje v našem kraško izredno občutljivem področju doline Temenice.
Trebnje je lahko ponosno na svoja uspešna
in široko priznana gospodarska podjetja, kot
so TRIMO, REM, TEM, TPV in druga, ki danes
doživljajo svoj razcvet in bistveno povečujejo svojo storilnost in kapacitete. Naj samo
naštejem bistvene razvojne dejavnosti Občine Trebnje (J. Pirc) : razvoj v smeri trajnostne
mobilnosti, rabe obnovljivih virov energije
in čistejšega okolja, trajna spodbuda razvoja gospodarstva in kmetijstva ter krepitev
medobčinskega, regionalnega in evropskega sodelovanja, projekt izgradnje Kulturnega doma Trebnje. V sklopu natečaja je bila
lani pridobljena rešitev za kulturni center in
urbanistično rešitev širšega območja. Načrtovana večnamenska kulturna dvorana bo
namenjena približno 450 obiskovalcem.
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Trebanjci dajejo kulturi, šolstvu in izobraževanju nasploh velik pomen. V okviru JSKD,
ki ga v Sloveniji uspešno vodi mag. Igor Teršar in v Trebnjem gospa Mojca Femec, uspešno delujejo številna kulturna društva in
sekcije. Na CIK-u (direktorica Patricija Pavlič)
vodijo in usklajujejo številne izobraževalne
in šolske programe vse od vrtcev, do osnovnih, srednjih in višjih šol.
V Trebnjem je bila že v letu 1967 ustanovljena Galerija likovnih samorastnikov.
Občina Trebnje in njen župan aktivno in
ustvarjalno sodeluje pri odmevni akciji RASTOČE KNJIGE, ki je bo besedah njenega
očeta in utemeljitelja dr. Janeza Gabrijelčiča zaščitnica odličnosti slovenskega duha
in ena izmed zelo prepoznavnih smeri v slovenski in zdaj že v mednarodni kulturi. Široko zasnovana in uspešna RASTOČA KNJIGA
TEMENIŠKE IN MIRENSKE DOLINE (letos je
bila že 15-letnica), ki jo ustvarjalno vodita
oz. koordinirata prof. Jože Zupan in direktorica CIK-a Patricija Pavlič, predstavlja danes
neprecenljiv povezovalni člen v verigi tesnega sodelovanja štirih občin – Trebnjega,
Šentruperta, Mokronog-Trebelno in Mirne
pri vrhunski promociji tiste prave, resnične
kulturne lepote in prvinske ustvarjalnosti
ljudi iz naših krajev.
Lani so v Trebnjem gostili 26. Forum odličnosti in mojstrstva (sodelovali so tudi
evropska komisarka za promet Violeta Bulc,
Igor Akrapovič, Jože Colarič, dr. Janez Gabrijelčič in dr. Jože Gričar). Organizirali so tudi
15. tradicionalno srečanje županov Dolenjske, Bele Krajine in Posavja.
V Trebnjem smo lahko ponosni na svoje
slavne in ustvarjalne ljudi, ki so v naši Sloveniji zapustili neizbrisen pečat. Nekaj bi jih
rad še posebej omenil in to so Friderik Irinej
Baraga, Marija Perpar, Peter Pavel Glavar,
svetovno priznan fizik Ignac Klemenčič (vidni
sodelavec Boltzmanna, Arheniusa, Nernsta),
Alojzij Šuštar, Pavel Golia, slavna svetovna
operna primadona Vilma Bukovec, pisatelj
Franc Režun, igralca Iva Zupančič in Dare
Ulaga, prof. dr. Anton Kotar, prof. dr. Slavka
Kavčič, dr. Jože Korbar … Našo šolo v Dolenji
Nemški vasi, ustanovljeno že leta 1909, so
med drugim obiskovali slovenski pesnik Severin Šali, moja soseda prof. dr. Mirko Opara in njegov brat dr. Darko in tudi naš župan
Alojzij Kastelic. Poseben in globok spomin
pa me veže na našega zelo priznanega duhovnika prof. Adolfa Mežana.
Občina Trebnje ima jasno začrtan svoj jutrišnji trajnostni razvoj, ki bo omogočal

Ob občinskem prazniku slavnostni govornik Miha Japelj
lepše življenje novih generacij, ki prihajajo.
Izredna geografska lega občine bo omogočala nadaljnji razvoj infrastrukture, uporabo
zelenih tehnologij, sodobno izrabo trajnostnih virov energije, nadaljnji razvoj zdravstva, šolstva in modernega gospodarstva,
predvsem novih visokotehnoloških podjetij,
ki bodo izrabljala sodobna vrhunska znanja.
Ob koncu svojih razmišljanj pa bi rad še enkrat poudaril: naj ostaja Dan državnosti še
naprej naš najlepši praznik, naš simbol, ki bo
spodbujal našo ljubezen do domovine, do
našega slovenstva in do našega najlepšega
slovenskega jezika.
»Slovenska beseda je beseda praznika, petja in vriskanja!
VESELA DOMOVINA, POZDRAVLJENA IZ
VESELEGA SRCA!«, je v Kurentu zapisal naš
Ivan Cankar.
Miha Japelj

Mladinsko delo na
Švedskem
Med 21. in 25. majem se je delegacija 17
predstavnikov slovenskih občin, med njimi tudi predstavnica Občine Trebnje, ter
organizacij in institucij, ki se ukvarjajo z
mladinskim delom, mudila na študijskem
obisku na Švedskem, natančneje v mestu
Göteborg, kjer smo spoznavali model ter
način izvajanja mladinskega dela v tem
švedskem mestu in sistem za zagotavljanje kakovosti v mladinskem delu, ki ga je
razvila mreža KEKS.
Študijski obisk je bil organiziran v okviru
strateška partnerstva Europe Goes Local
– podpora razvoju in krepitvi kvalitetnega
mladinskega dela na lokalni ravni (EGL), v
katerem sodeluje 23 nacionalnih agencij
programa Erasmus+: Mladi v akciji in drugi evropski partnerji, ki imajo pomembno
vlogo pri razvoju ali izvajanju mladinskega
dela (Evropski mladinski forum, POYWE, InterCity Youth, itd.). Projektne aktivnosti EGL
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lahko v grobem razdelimo na dve ravni, evropsko in nacionalno, ki
pa se skozi različne aktivnosti prepletata. Aktivnosti na nacionalni
ravni so načrtovane tako, da ustrezajo specifičnim značilnostim in
položaju mladinskega dela v posameznih državah, obenem pa se
oblikujejo mednarodna partnerstva, ki naslavljajo izzive, s katerimi
se posamezna okolja soočajo.
MOVIT, nacionalna agencija programa Erasmus+: Mladi v akciji, je v
začetku lanskega leta (2017) k sodelovanju v projektu Europe Goes
Local – podpora razvoju in krepitvi kvalitetnega mladinskega dela
na lokalni ravni povabila vse slovenske občine. Na koncu se je za
sodelovanje v projektu odločilo 16 občin, tudi Občina Trebnje. Tem
občinam nacionalna agencija nudi podporo pri razvoju in krepitvi
kvalitetnega mladinskega dela v skladu z njihovimi potrebami in pobudami.
Ena izmed njih je bila pobuda za organizacijo študijskega obiska v
državi oz. mestu, v katerem so ureditev lokalnega mladinskega dela
in njegove prakse primerljive z našimi vsaj do te mere, da je možno
dobre prakse in pristope prenesti tudi v slovensko okolje. Tako je bil
pri iskanju ustreznega partnerja za izvedbo študijskega obiska poleg
kriterijev, povezanih s samim mladinskim delom, pomemben tudi
vidik organizacije lokalne (občinske) ravni. Idealnega partnerja za
izvedbo projekta smo našli v mreži KEKS, ki ima sedež v Göteborgu
na Švedskem.
KEKS je bil ustanovljen leta 2005 kot mreža za razvoj kakovosti in
kompetenc na področju mladinskega dela. Danes KEKS sestavlja 43
lokalnih (občinskih) oddelkov za mladinsko delo in okoli 250 mladinskih centrov. Za krepitev kakovosti v mladinskem delu so razvili model za zagotavljanje kakovosti, ki uporabnikom omogoča podporo
pri oblikovanju ciljev in evalvacijo njihovega doseganja. Model, ki so
ga razvili, odraža filozofijo izvajanja mladinskega dela, katere jedro
je aktivna participacija mladih in temelji na orodju za dokumentiranje mladinskega dela Logbook ter dveh orodjih za evalvacijo, t.i.
KEKS group survey in Meeting place survey.
Študijski obisk v Göteborgu se je začel predstavitvijo mladinskega
dela Švedske in modela za zagotavljanje kakovosti v mladinskem
delu. Po uvodni predstavitvi se je skupina odpravila na teren, na
obisk k organizaciji Arena 29. Gre za javni prostor (lahko bi rekli tudi
mladinski center), kjer pa večino aktivnosti organizirajo in izvajajo
mladi. Mladinski delavci imajo predvsem vlogo mentorjev, njihova
glavna naloga pa je podpora mladim pri uresničevanju njihovih idej
in zamisli. Prostori, kjer deluje Arena 29, so mladim, ki so si s svojim
odnosom in delom to zaslužili, na voljo 24 ur na dan in 7 dni v tednu.
Drugi dan obiska smo se odpravili v vzhodni del Göteborga. Obiskali smo mladinski center Bagerns, ki je eden izmed treh v tem mestnem okrožju (mesto Göteborg je razdeljeno na 10 mestnih okrožij). Osnovno načelo njihovega dela je, da mladinski delavci mladim
nudijo podporo in pomoč pri realizaciji zamisli mladih. Spoznanje,
da razumevanje mladinskega dela kot je bilo predstavljeno prvi dan,
ne obstaja samo v teoriji, ampak tudi v praksi, je vedno bolj odzvanjalo med nami. V Bagernsu so nam predstavili tudi poseben sistem
financiranja projektov mladih poimenovan Kronometern.
Popoldne se je skupina odpravila iz mesta na podeželje, v sosednjo
občino, kjer smo obiskali hišo mladih Centralen. To je mladinski
center, ki se je pred kratkim preselil v nove prostore, v katerih je
mladim na voljo najsodobnejša oprema (3D printer, gaming soba,
kino soba, itd.) in kjer ob podpori mladinskih delavcev mladi uresničujejo svoje ideje. Zaradi ruralnega značaja občine, mladinski delavci precej svojega dela opravijo tudi na terenu. Tisto, kar je skupno
obema mladinskima centroma je, da uspešno uporabljata model
organizacije KEKS za zagotavljanje kakovosti v mladinskem delu.
Zadnji dan študijskega obiska smo se udeleženci srečali s Henrikom
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Dahlqvistom, vodjo oddelka za mladinsko delo enega od mestnih
okrožij Göteborga, ki je skupini predstavil, kako je sistem razvoja
in podpore mladinskemu delu organiziran na adminstrativni ravni.
Krovni dokument, ki določa okvir njihovega dela, je seveda proračun mesta Göteborg. Ta določa cilje in naloge za vse javne službe
v mestu. Na podlagi proračuna posamezno okrožje oblikuje svoj
proračun, v katerem cilje in naloge prilagodi potrebam in izzivom
okrožja. Ta dokument je, skupaj z rezultati evalvacije izvajanja mladinskega dela, ki jih mladinski centri opravijo s pomočjo orodij, ki jih
je razvila naša gostiteljska organizacija KEKS, predstavlja osnovo za
pripravo programa dela posameznega mladinskega centra.
Dan smo nadaljevali z obiskom mladinskega centra Ungdomens
hus 1200 Kvadrat, ki deluje na območju, ki so ga v letih 2013 in 2014
zaznamovali incidenti kot so zažiganje avtomobilov in nasilje med in
nad mladimi. Temu so prilagodili tudi način delovanja mladinskega
centra – vzpostavili so člansko strukturo, ki ima več nivojev. Za pridobitev članske izkaznice morajo mladi izkazati določeno spoštovanje pravil delovanja in obnašanja. S tem so zagotovili varen prostor
za mlade, kar se je odrazilo tudi v povečanem številu obiska mladih,
predvsem mladih deklet. Najvišja stopnja članstva, ki ga posameznik
lahko pridobi, omogoča 24 urni dostop do mladinskega centra. Za
ilustracijo: imajo več kot 500 aktivnih članov, ki v centru organizirajo
in izvajajo različne aktivnosti. Kljub specifičnim izzivom, s katerimi
se soočajo, pa temeljna filozofija mladinskega dela ni nič drugačna,
kot v drugih centrih, ki smo jih obiskali. Temelj vsega je participacija
mladih in podpora njihovemu razvoju. Aktivnosti, ki se izvajajo so
plod idej, prizadevanj in dela mladih, mladinski delavci pa opravljajo predvsem vlogo mentorjev. Infrastruktura, ki jo ponuja mladinski center je zelo raznolika. Od dveh studiev za ustvarjanje glasbe
in vadbo, do vadbenega parka za parkour, dvorane za gledališke in
filmske predstave, itd.
Zadnji del študijskega obiska je bil namenjen razpravi z Jonasom Agdurjem, enim od ustanoviteljev KEKS-a in aktualnim predsednikom
mreže. G. Agdur je tudi sodelavec Sveta Evrope in Evropske komisije
za področje mladinskega dela ter avtor številnih priročnikov in publikacij s tega področja in je kot tak zakladnica znanja in izkušenj s
tega področja. V razpravi je odgovarjal na vprašanja in dileme, ki so
še ostale odprte, ter s svojimi izkušnjami in znanjem sodeloval pri
razpravi o tem, kako ideje, znanje in spoznanje s študijskega obiska
prenesti v prakso v Sloveniji.
Študijski obisk je bil organiziran s podporo programa Erasmus+: Mladi v akciji in v sodelovanju s švedsko nacionalno agencijo programa
Erasmus+: MvA.
Projekt Europe goes local se nadaljuje, prav tako sodelovanje Občine Trebnje v njem. Upamo, da bomo dobre prakse širom EU spoznali
ter modificirane in prilagojene našim specifikam tudi implementirali
v lokalnem okolju.
Oddelek za družbene in gospodarske dejavnosti
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Občina Trebnje in
KD Trebnje
uspešno pridobila sredstva za projekt »Eno je potrebno - Baraga in
čipka kot niti sodelovanja«

Projekt Baraga in čipka kot niti sodelovanja (BA-ČI) je Občina Trebnje skupaj s KD
Trebnje, sekcijo Žnurce, septembra lani
skupaj prijavila na 2. javni poziv LAS STIK.
Sredstva za sofinanciranje LAS-u oziroma upravičencem dodeljuje Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v
okviru Evropskega kmetijskega sklada za
razvoj podeželja – EKSRP, pred kratkim pa
smo s strani MKGP (ARSKTRP) pridobili tudi
odločbo o pravici do sredstev. Skupna vrednost projekta tako znaša 53.508,24 EUR,

znesek sofinanciranja pa 38.823,10 EUR.
S projektom bomo povezali lokalno društveno dejavnost klekljanja in ustvarjanja
čipke z bogato lokalno dediščinsko zapuščino Friderika Ireneja Barage. Skozi to
povezavo bomo razvili nov program medgeneracijskih klekljarskih delavnic za izboljšanje socialnega vključevanja različnih
ranljivih skupin, dodatno pa razvili tri nove
lokalne produkte.
Žnurce bodo tako v času trajanja projekta
izvedle 10 medgeneracijskih klekljarskih
delavnic, katerih namen izhaja iz Baragovega vodilnega gesla »Le eno je potrebno«.
Ta implicira, da je potrebna le medsebojna
prostovoljna pomoč, druženje in predajanje znanja ter trud za socialno vključenost
ljudi.
Občina Trebnje, ki se zaveda široke prepoznavnosti imena in pomena slovitega F.
I. Barage in potenciala, ki ga le-ta nosi za
razvoj kulturnega turizma v občini, si želi s
projektom na eni strani ohraniti in revita-

lizirati snovno in nesnovno kulturno dediščino in dvigniti raven prepoznavnosti območja, na drugi pa doprinesti k socialnemu
vključevanju vseh skupin.
Poleg medgeneracijskih klekljarskih delavnic bomo razvili tudi tri nove lokalne
produkte, Baragovo rezino, glavno razstavo Baragovo življenje, vpeto v čipko
in zbornik črtic o Baragi ter širok nabor
spremljajočih predavanj in manjših razstav.
V letošnjem letu, ko hkrati obhajamo
150-letnico Baragove smrti, nas torej čaka
pisana paleta dogajanj na temo čipke in
Barage, zato k sodelovanju že zdaj vabimo
vse zainteresirane. O podrobnih terminih
in lokacijah dogodkov ter kontaktnih osebah vas bomo sproti in pravočasno obveščali preko spletne strani Občine Trebnje
in objav v Glasilu občanov.
Oddelek za družbene in gospodarske
dejavnosti
Občinska uprava Občine Trebnje

Baragov dan – spominski dan
Občine Trebnje
Trebnje, 29. in 30. 6. 2018 - V organizaciji KD Trebnje je potekalo že
23. praznovanje Baragovega dneva, ki je tudi letos obsegalo sveto
mašo, akademijo s kulturnim programom in pohod po Baragovi
poti.
Ker trebanjsko župnijsko cerkev celovito prenavljajo, je bila maša v
KD Trebnje. Župnik Jože Pibernik je uvodoma pozdravil goste in vse
prisotne in povedal, da mašo darujemo za Barago in za Alojzija Šuštarja ob 11. obletnici njegove smrti. Skupaj z dekanom Klavdiem
Peterco in domačim župnikom jo je daroval upokojeni mariborski
nadškof msgr. dr. Marjan Turnšek. V pridigi je primerjal dva pomembna slovenska duhovnika in škofa, Friderika Ireneja Barago in
Antona Martina Slomška, ki sta bila kot apostola Peter in Pavel dva
pomembna stebra Cerkve. Kot Peter je Slomšek deloval znotraj
Cerkve; kot Pavel pa je šel Baraga v svet, širil krščanstvo v misijonih
in se ni ustavljal pred nikomer in ničemer – če je bilo v slavo Božjo.
Baraga in Slomšek sta zgodaj izgubila starše, postala siroti, a ob
močnih vzgojiteljih dozorela v odgovorni osebi. Mašo je s pesmimi
obogatil domači mlajši cerkveni pevski zbor.
Po nekaj minutah odmora se je oder spremenil v koncertno dvorano. Navzoče je pozdravil župan Alojzij Kastelic, ki je omenil veliko
prireditev v zadnjem času – od Trebanjskega koša, občinskega praznika in Baragovega dneva, ki je praznik duhovnosti. Zaključil je z
željo, da bi se še v prihodnje našli tako pomembni Trebanjci.
Slavnostni govornik dr. Bogdan Kolar, salezijanec, profesor na Teološki fakulteti, teolog in zgodovinar je sodeloval že na 1. Baragovem simpoziju v Trebnjem leta 1998. Tokrat je nanizal zgodovino
vseslovenskih Baragovih dni, se ustavil ob spominu na Barago v
Trebnjem, posebej ob Goršetovi postavitvi Baragovega spomenika leta 1978. Ob predstavitvi Baragovega lika je poudaril njegovo
samobitnost. Kot misijonar in misijonski škof je utiral svoje poti,
da bi se kar najbolj približal ljudem, med katere je bil poslan. Povezovalka Nina Ajdič je predstavila tudi glasbene goste – Simfonični
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orkester Cantabile, ki je izvedel repertuar z naslovom Od opere
do muzikala. Tako smo v Trebnjem imeli edinstveno priložnost
prisluhniti vrhunskim glasbenim virtuozom, ki so izvajali klasične
skladbe, odlomke iz oper, filmov in muzikalov. Ubrani orkester vodi
pedagog, dirigent in skladatelj Marjan Grdadolnik, koncertna mojstrica pa je Anja Šoštarič. Občinstvo je bilo nad celotnim programom navdušeno.
Za pogostitev je poskrbela Kmetija Marn, tako da se je druženje po
akademiji nadaljevalo še pred kulturnim domom.
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V soboto, 30. 6. 2018, pa so že ob sedmi uri zaigrali trebanjski godbeniki letos številnejšim pohodnikom, ki so se zbrali pred trebanjsko cerkvijo. Po bogoslužni besedi in blagoslovu, ki ga je opravil
domači duhovnik Slavko Kimovec, je nekaj informacij posredoval
še vodja poti Uroš Primc. S postanki na Vrhtrebnjem, v Dobrniču,
kjer jih je pred cerkvijo pričakal dobrniški župnik Miloš Košir; v Mali
vasi, kjer je bil čas za ogled Baragove sobe in za malico, ter na Griču
pri Pekoljevih, ki pohodnike tradicionalno pogostijo, se je pohod
zaključil na izhodiščni točki v Trebnjem malo pred 16. uro.
Trebnje pa z Barago živi dalje, saj so Žnurce, ki so sekcija Kulturnega društva Trebnje, kandidirale in bile izbrane za evropska sredstva
s projektom Baraga in čipka kot niti sodelovanja. O naslednjih prireditvah vas bomo sproti obveščali.
Ivanka Višček

daljnji razvoj vsebin povezanih z zaposlitvijo težje zaposljivih oseb.
Na osnovi javnega poziva sta izbrana dva promotorja na območju
LAS, zanje je organizirano usposabljanje za pomoč pri vzpostavitvi
zaposlitvenih kmetij. Oblikovana je razvojna mreža sestavljena iz
deležnikov, ki lahko s svojim znanjem prispevajo k trajnosti programa. Izdelan je priročnik Zaposlovanje invalidov na kmetiji, katerega cilj je zagotovitev kakovostnih in trajnih delovnih mest na
področju kmetijstva.
Za več informacij pokličite na 07/ 34 82 103, pišite na las-stik@
ciktrebnje.si ali obiščite spletno stran www.las-stik.si.
Lijana Omerzu, CIK Trebnje, vodilni partner LAS STIK

Zaposlitvene priložnosti na
kmetijah
je projekt sodelovanja štirih Lokalnih akcijskih skupin: LAS Dolenjska in Bela krajina, LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, LAS Suhe krajine, Temenice in Krke ter LAS Za mesto in vas,
ki je bil uspešno prijavljen na 1. Javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Kmetije predstavljajo srce podeželja in kot take postajajo vse pomembnejši potencial tudi pri razvoju novih idej. Prihaja čas novih
priložnosti pri izvajanju izobraževalnih, socialnih in zdravstvenih
programov.
Zaposlitvene kmetije v Sloveniji, na katerih so zaposlene osebe z
manjšimi delovnimi sposobnostmi, so s svojo uspešnostjo dokazale, da je njihov recept pravi. Na takšnih kmetijah osebe s posebnimi potrebami dobijo zaposlitev, kmetije pa še tako potrebno
dodatno pomoč za delo na kmetiji.
Na območju LAS za Mesto in vas je ena izmed takšnih kmetij, to je
kmetija Zadrgal z Zavodom Grunt - Zavod za socialno podjetništvo
na podeželju iz Komende, ki posluje že tretje leto z osmimi zaposlenimi, redno izplačuje plače in investira v svojo dejavnost.
Z namenom, da bi se dobra praksa Zavoda Grunt širila, se je na
območju štirih partnerskih LAS izvajal projekt »Zaposlitvene možnosti na kmetijah«, katerega namen je, da se z delavnicami in
posebej izobraženimi promotorji informira in spodbudi zainteresirane kmetije za zaposlovanje oseb z manjšimi delovnimi sposobnostmi.
Na območju partnerskih LAS so potekale animacijske delavnice o
izzivih in priložnostih, ki čakajo kmetije v prihodnosti. Izbrani sta
dve pilotni kmetiji na območju LAS kot primer dobre prakse za na6
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Najava 27. Foruma
odličnosti in mojstrstva v Trebnjem – 3.
Oktober 2018
simbioza sodobnih tehnologij
in družbe
Slovenija kot soustvarjalec globalnih trendov

Občina Trebnje bo v sodelovanju s Centrom za izobraževanje in kulturo Trebnje,
Medobčinskim razvojnim centrom občin
Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje in
Strateškim odborom forumov odličnosti in
mojstrstva, pod vodstvom dr. Janeza Gabrijelčiča 3. oktobra 2018 organizirala že 27.
Forum odličnosti in mojstrstva. Letošnji
forum bo potekal pod sloganom Simbioza
sodobnih tehnologij in družbe - Slovenija
kot soustvarjalec globalnih trendov, rdeča
nit foruma pa bo diskusija okoli vprašanja, kako osredotočiti razvojna vlaganja na
področja, kjer ima Slovenija kritično maso
znanja, kapacitet in kompetenc ter na katerih ima inovacijski potencial za pozicioniranje na globalnih trgih. Celoten proces pa bo
postavljen nasproti sodobni družbi oziroma
etiki, vrednotam in ključnim veščinam posameznika v tehnološki družbi.
Svetovni gospodarski forum je v poročilu
iz januarja 2016 podal napovedi o poklicih
prihodnosti do leta 2020 (World Economic
Forum: Global Challenge Insight Report:

The Future of Jobs, 2016). Poudarjajo, da
smo na začetku četrte industrijske revolucije, v kateri izstopajo razvojna dognanja v
genetiki, umetni inteligenci, robotiki, nanotehnologiji, 3D-tiskanju in biotehnologiji.
Vsa ta visoko tehnološka področja se med
sabo povezujejo in dopolnjujejo in prav zaradi tega bomo priča tako obsežni revoluciji, kakršne človeštvo še ni doživelo.
Vsi ti premiki bodo pomembno vplivali tudi
na izobraževanje, zaposlovanje ter veščine
posameznikov. Po nekaterih ocenah naj bi
65 % otrok, ki danes vstopajo v osnovno
šolo, delalo na delovnih mestih, ki dandanes še ne obstajajo. Kar 35% veščin in
spretnosti, ki so danes še pomembne za
uspešno delovanje v delovnem procesu,
pa se bo spremenilo, trenutne spremembe
in napredek pa že danes od posameznika
zahtevajo veščine, ki se lahko multiplicirajo
na različna področja in jim omogočajo takojšnje prilagajanje.
Tako Svetovni gospodarski forum izpostavlja deset ključnih veščin in spretnosti za
uspešno delovanje v četrti industrijski revoluciji:
1. Kompleksno reševanje problemov
2. Kritično mišljenje
3. Ustvarjalnost
4. Upravljanje ljudi
5. Usklajevanje z drugimi
6. Emocionalna inteligenca
7. Presoja in sprejemanje odločitev
8. Usmeritev v storitve
9. Pogajanje
10. Kognitivna fleksibilnost

Ustvarjalnost bo torej postala ena izmed
treh ključnih veščin delovne sile prihodnosti. S poplavo novih izdelkov, novimi tehnologijami in novimi načini dela bodo morali
delavci postati bolj ustvarjalni, da bi lahko
izkoristili te spremembe. Roboti nam sicer
lahko pomagajo pri hitrosti delovnega procesa, vendar še vedno ne morejo nadomestiti človeške kreativnosti in ustvarjalnosti.
Kljub temu, da globalizacija in napredek v
tehnologiji pomenita veliko dobrobit za
človeštvo, pa pri vsem tem ne smemo pozabiti na etično naravnanost, tako do okolja
kot do soljudi. Čustvena inteligenca bo tako
postala ena od ključnih veščin, ki jih potrebujejo vsi. In da podpiramo strme napredke v sodobnih tehnologijah, vendar vedno
s premislekom in z roko v roki s trajnim in
zelenim gospodarstvom.
27. Forum odličnosti in mojstrstva bo namenjen razmisleku o izzivih pozicioniranja
Slovenije na globalnih trgih, s predpogojem, da ostanemo družba vrednot in čustvene inteligence, ki stremi k odličnosti in
mojstrstvu.
Z nami bodo imenitni gosti, cenjeni strokovnjaki in odlični gospodarstveniki. Zato
bodite z nami tudi vi.
O možnostih prijave na brezplačni forum,
vas bomo obvestili na spletnih straneh Občine Trebnje, CIK-a Trebnje in MRC.
Občina Trebnje, CIK Trebnje, MRC in
Strateški odbor forumov odličnosti in
mojstrstva

Začetek projekta
Aquares – ponovna
uporaba vode
Poročali smo že, da je bila Občina Trebnje uspešna pri partnerski prijavi projekta
Aquares, v mesecu juniju pa se je projekt
dejansko tudi začel. V sklopu projekta se
je 7. in 8. junija odvijal dvodnevni »kick off
meeting« v Španiji (Murcia), ki je obeležil
začetek projekta. S strani Občine Trebnje
se je dogodka udeležil vodja oddelka za
okolje, prostor in infrastrukturo mag. Janko Zakrajšek. Na mednarodnem sestanku
je bilo prisotnih vseh 10 partnerjev iz 9-ih
evropskih držav. Občina Trebnje, kot edini
partner iz Slovenije, je bila seznanjena z
nalogami in cilji projekta. Projekt bo trajal
v dveh fazah, od katerih bo prva trajala tri
leta, druga pa dve leti. Skupna vrednost
projekta znaša 1.835.546,00, delež Občine
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Trebnje pa je 138.586,00 eur, od česar bo
občina za sofinanciranje prejela 117.798,00
eur.
V projektu gre za razvoj politike na področju ponovne uporabe vode v evropskih regijah. Cilj je izboljšati izvajanje teritorialnih
politik, in sicer z artikulacijo procesa integracije ponovne uporabe vode v razvojne
načrte z namenom spodbujanja učinkovite

rabe in upravljanja voda v regijah EU. Občina Trebnje v projektu vidi priložnost prenosa dobrih praks ponovne uporabe vode v
naš prostor s strani ostalih držav, ki imajo
na tem področju že bogato tradicijo.
Oddelek za okolje, prostor in
infrastrukturo
Občinska uprava
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Ostale informacije iz poziva so na voljo na spletni strani občine:
https://www.trebnje.si/Javne-objave-in-razpisi?p=2.
V letošnjem letu so bili v sklopu projekta ob letu zdravja, gibanja in
športa odobreni naslednji programi:

Vsebina:
Ob letu zdravja, gibanja in športa je bil 11.
4. 2018 na spletni strani občine objavljen

Javni poziv
za izbor izvajalcev programa ob letu
zdravja, gibanja in športa
Predmet poziva je izbor in financiranje izvajalcev programa ob letu
zdravja, gibanja in športa z namenom spodbujanja aktivnosti za
zdrav življenjski slog, povečanja števila aktivnih mladih v športu,
povečanja aktivnih občanov srednje generacije ter zagotavljanja
pogojev za primerno telesno aktivnost starejši generaciji. Vrednost sredstev je 30.000,00 EUR, od tega:
za programe spodbujanja mladih k športnim aktivnostim in
druženju ob športu v višini 13.000,00 EUR, ki obsegajo dodatne
programe/dogodke za predšolske in šolske otroke, mladino ter študente.
za programe za spodbujanje srednje generacije k zdravemu življenjskemu slogu,
v višini 9.000,00 EUR.
za programe za spodbujanje starejših k ohranjanju gibalne sposobnosti in druženju ob športu, v višini 5.000,00 EUR.
za izobraževalne vsebine na temo preventivnih programov, ki
spodbujajo k zdravemu življenjskemu slogu, v višini 3.000,00 EUR.
Vloge na javni poziv morajo biti predložene najkasneje 30. 9. 2018.
Poziv je odprt do porabe sredstev. Naslednje odpiranje vlog bo 31.
7. 2018 in 30. 9. 2018.

Izvajalec:

Izobraževalne vsebine: Športaj s knjigo –
predavanja na temo Bemumast, Moja drža
je moje zdravje, Gibanje za boljšo kakovost
Knjižnica Pavla Golie
življenja, Otroci in šport, Pravljično gibanje
Trebnje
Športne aktivnosti mladih: Dan rokometa
Športne aktivnosti mladih: Športno plezanje za otroke in mladino
Športne aktivnosti srednje generacije: Tekma plezalnih trojk

Športno društvo
Šentlovrenc

Športne aktivnosti mladih in srednje generacije: Pripelji prijatelja – športne Judo
urice za otroke, Medgeneracijsko druženje
in tekmovanje v spretnostnem poligonu in Judo klub Olimpija Krmelj
judo igrah
Izobraževalne vsebine: Naučimo se varno
padati
Športne aktivnosti mladih: Športni dan v Kegljaški klub Trebkegljanju za osnovnošolske otroke
nje
Športne aktivnosti mladih: Zmigajmo mladino v Dobrniču, Zmigajmo mladino v Treb- Klub borilnih veščin
njem, Športni teden za otroke iz socialno Fearless Fighters
ogroženih družin
Športne aktivnosti mladih, srednje genera- Športno rekreativno
cije in starejših: Petanka
društvo Čatež
Športne aktivnosti mladih in srednje generacije: Atletski troboj za rekreativce

Atletski klub Krka
Novo mesto

Za več informacij o izvajanju programov, se lahko obrnete na društvo, ki program izvaja oziroma spremljate FB stran »Leto zdravja,
gibanja in športa«.
Občinska uprava
Oddelek za družbene in gospodarske dejavnosti

Trebanjski vrtec ima
prenovljeno in razširjeno
igrišče
Vrtec Mavrica je s koncem šolskega leta dobil delno prenovljeno
zunanjo podobo. Pesek na otroškem igrišču, ki je bil po odločbi
Zdravstvenega inšpektorata RS neustrezen, je namreč zamenjala
umetna trava. Ob preureditvi smo tudi razširili igralne površine
z namenom zagotovitve prostora za manjše nogometno igrišče.
Želimo si, da bodo s to pridobitvijo naši najmlajši še več energije
usmerjali v šport in zdrav način življenja. Investicija, ki jo je v celoti
pokrila Občina Trebnje, je vredna 35.000 EUR.
Občina Trebnje, Oddelek za družbene in gospodarske dejavnosti
8
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Šolar na dan
diplomacije ob boku
ministra za zunanje
zadeve
»Tega dneva ne bom pozabil do konca svojega življenja,« je navdušeno povedal Jakob
Lavrič, ki je dan preživel ob boku ministra
za zunanje zadeve Karla Erjavca. Njuno
druženje je omogočila Občina Trebnje, ki v
okviru projekta Sejanje optimizma mladim
pomaga spoznati in preživeti čas z uspešnimi posamezniki iz različnih sfer življenja, od
politične do glasbene, kulturne in podjetniške. K prijavi so vabljeni mladi med 15. in
29. letom iz vse Slovenije na info@trebnje.
si.
Dan z ministrom se je začel na neformalnem srečanju z nj. ekscelenco švicarskim
veleposlanikom Pierre-Yvesom Fuxom ob
izteku njegovega mandata. Šolar Jakob je
bil presenečen nad sproščenostjo in ministrom, ki je tekoče govoril in vodil pogovor
v francoščini. Sledil je obisk nekdanjega
novinarja, diplomata in poznavalca zunanje
politike Bojana Grobovška, ki je ministru
predstavil svojo že peto knjigo Trst, Ljubljana, Dunaj in širni svet, ki je pred kratkim

»Med nami je dobra
energija, stvari
gladko tečejo«
»Zelo sem navdušena. Super je bilo, da sem
spoznala igralce in se z njimi pogovarjala.
Zelo so dostopni ter prijetni,« je svojo izkušnjo ob ogledu vaje za muzika Briljantina strnila 15-letna šolarka Ema Gnidovec,
ki bo študijsko pot verjetno nadaljevala na
Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo.
V pisan svet kostumov, plesnih ritmov in

izšla. Izkušeni minister, ki je na položaju
že sedmo leto, odlikuje pa ga izjemen spomin, je takoj pripomnil, da ga veseli, da se v
podobni situaciji srečata že drugič. Ob pogovoru o aktualnih zadevah in položaju zamejskih Slovencev v Italiji, je avtor ministru
napisal osebno posvetilo. Sledil je sprejem
družine Novak, nato pa se je minister odpravil na sprejem diplomatov ob dnevu
slovenske diplomacije. Letos je ta poseben
dan posvečen prvemu zastopniku Slovenije
pri Svetu Evrope, Andreju Novaku. Slovenija obeležuje 25. obletnico članstva v Svetu
Evrope in to je bilo izhodišče za panelno
razpravo v Cankarjevem domu, s tem pa zadnja Jakobova etapa na celodnevni poti po
korakih ministra za zunanje zadeve. Gostje
razprave z naslovom Svet Evrope: demokracija, človekove pravice in vladavina prava
na razpotju, ki jo je vodila doc. dr. Ana Polak Petrič, so bili Matjaž Hanžek, mag. Bernardka Krnc, mag. Goren Klemenčič, prof.
dr. Petra Roter, dr. Neža Kogovšek Šalamun
in prof. dr. Ciril Ribičič. Minister Karl Erjavec
je v uvodnem pozdravu izpostavil, da Svet
Evrope, ki postavlja razvejan pravni in institucionalni okvir, po skoraj 70 letih potrebujemo bolj kot kadarkoli prej.
Po oceni ministra Karla Erjavca se je Jakob v
diplomatskih vodah hitro počutil kot doma.
V sproščenem tonu ga je na sprejemu di-

dobre glasbe so jo med drugim popeljali režiser Jug Radivojević, producent Jurij
Franko, glasbeni virtuoz Patrik Greblo in
igralci Alenka Tetikovič, Uroš Smolej, Gojmir Lešnjak — Gojc, Žiga Bunič in Luka
Markus Štajer. »Veliko delamo, se pa tudi
zabavamo. Med nami je dobra energija,
stvari gladko tečejo,« je priprave na vrhunsko predstavo opisal Štajer. Celotna ekipa
je mlado gostjo toplo sprejela medse, Gojc
pa je hudomušno pripomnil, naj nikakor ne
skrene z umetniške poti. Na odru v ritmih
pesmi, ki jih je prevedel in priredil Tomaž
Domicelj, pleše približno 30 mladih umetnikov. »Všeč so mi naravoslovni predmeti

Sprejem diplomatov na Ministrstvu za zunanje zadeve RS na dan slovenske diplomacije,
letos posvečen Andreju Novaku, prvemu
predstavniku Slovenije pri Svetu Evrope.
plomatov šaljivo označil za svojega morebitnega perspektivnega naslednika. Devetošolec iz Osnovne šole Trebnje je sicer eden
od dvanajstih 15-letnikov, ki bodo Slovenijo
junija zastopali na svetovnem prvenstvu v
znanju iz angleščine v Kuala Lumpurju v
Maleziji.
Fotografije: Barbara Reya
Občinska uprava
Oddelek za splošne zadeve

in gledališče. Lahko bom združila več elementov, ki ustvarijo predstavo. Rada bi bila
igralka, zanima pa me tudi oblikovanje luči,
delo tonskega mojstra in fotografija,« je
svoja zanimanja iskreno opisala devetošolka iz Osnovne šole Veliki Gaber.
Druženje z ustvarjalci plesno-glasbenega
spektakla je nadobudni najstnici omogočila
Občina Trebnje, ki v okviru projekta Sejanje
optimizma mladim pomaga spoznati in preživeti čas z uspešnimi posamezniki. K prijavi
so še vedno vabljeni mladi med 15. in 29.
letom iz vse Slovenije na info@trebnje.si.
Občinska uprava
Oddelek za splošne zadeve
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OBČINSKE NOVICE
Za kulturni dom
Trebnje se bo
pridobilo gradbeno
dovoljenje
Na zadnji seji Občinskega sveta je bil sprejet
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Kulturni center Trebnje.
Sprejetje OPPN-ja je osnova za pridobitev

10

pravne podlage za izdajo ustreznih dovoljenj za začetek gradnje Kulturnega centra
Trebnje. Načrtovano je, da se bo najprej
zgradil kulturni dom in dvoetažna garažna
hiša. Že v poletnih mesecih se bo pridobilo
gradbeno dovoljenje.
Z načrtovanimi ureditvami bo omogočena
nadgradnja ponudbe kulturnih, izobraževalnih ter drugih centralnih dejavnosti v mestu, saj bo oblikovana nova kulturna četrt,
v okviru katere bodo zgrajeni nov kulturni
center in objekti za kulturne in druge cen-

tralne dejavnosti (glasbena šola) ter garažna hiša z obsežnimi parkirnimi površinami.
Izgradnja nove cestne povezave s kolesarsko cesto in pločnikom za pešce, med Temeniško potjo in Baragovim trgom vzdolž
železniške proge, ki se bo priključevala na
Baragov trg ter na Gubčevo cesto, bo prometno razbremenila jedro Trebnjega.
Nove gradnje in prometne ureditve bodo
oblikovale novo, ustreznejšo podobo južnega obrobja mesta.
Občina Trebnje
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OBČINSKE NOVICE
Rekonstrukcija
kanalizacije na
Jurčičevi ulici v
Trebnjem
V mesecu juniju se je za del objektov na
Jurčičevi ulici v Trebnjem pričela izgradnja
javnega kanalizacijskega voda za komunalno odpadno vodo v skupni dolžini 247 m in
meteornega kanalizacijskega voda v skupni
dolžini 210 m. Investicijo izvaja, na javnem

Vrtec v Dobrniču
je dobil svoje
parkirišče
Sredi junija se je v Dobrniču zaključila izgradnja parkirišča ob šoli, kar je bil pogoj za
pridobitev uporabnega dovoljenja za v letu
2017 zgrajeni prizidek vrtca, ki ga bomo pridobili v prihodnjih tednih. V sodelovanju s
Komunalo Trebnje so bila dela izvedena hi-

razpisu izbrani izvajalec, Komunalne gradnje d.o.o. iz Grosuplja. Namen investicije
je izboljšanje meteornega kanala in ureditev ločenega kanalizacijskega sistema ter
preprečitev zalivanja objektov ob povečanih količinah padavin na predmetnem delu
Jurčičeve ulice. Po predvidevanjih se bodo
dela zaključila do konca meseca julija.
Občinska uprava Občine Trebnje
Oddelek za okolje, prostor in
infrastrukturo

tro in brez zapletov. Vrtec Dobrnič je s tem
pridobil novih 24 parkirišč, v letu 2019 pa je
v načrtu tudi izgradnja športnega igrišča ob
zdaj zgrajenem parkirišču. Investicijo, ki je
vredna 20.000 EUR, je v celoti pokrila Občina Trebnje.
Občina Trebnje, Oddelek za družbene in
gospodarske dejavnosti

30. prireditev »Iz
trebanjskega koša«
je več kot uspela
Drugi vikend v juniju je letos center Trebnjega še tridesetič zapored gostil tridnevno
prireditev »Iz trebanjskega koša«, ki je v soorganizaciji idejnih vodij programa Keltov
in Rimljanov Marije Prosenik in Luka Bregarja, Kolesarskega društva Ponikve in Občine Trebnje privabila številne obiskovalce.
Ti so v petek lahko uživali ob glasbi skupine
Pop Design in domačega Drugega vagona,
programski del pa je bil posvečen podelitvi občinskih priznanj ob jubilejih in vidnih
dosežkih v času od pretekle prireditve in
predstavitvi lokalnih podjetij.
Sobotni program na temo Keltov in Rimljanov je družinam na številnih stojnicah in ob
animacijah ponudil različne možnosti vpogleda v način življenja teh dveh narodov.
Tisti bolj športni so se preizkusili v teku,
otroci pa v tekmovanju v premagovanju
ovir. Čez dan so se nam pridružili tudi vinogradniki in otroci z bližnjih osnovnih šol z
likovnimi ustvarjanji, dramskimi in pevskimi nastopi. Pred večerno zabavno, ko so
gledalce dodobra razgreli Vlado Kreslin z
Malimi bogovi in Ptujskih 5, pa smo lahko
spremljali tradicionalno rimsko povorko z
lokalnimi društvi.
št. 140 / julij - avgust 2018

Rimska povorka in pester večerni program sta v soboto povsem napolnila center Trebnjega.
Nedelja je bila športno obarvana. 14. Kolesarski maraton Dana je na ceste privabil
več kot 600 kolesarskih navdušencev, za
vrhunec dneva pa je poskrbel start kronometra 25. Dirke po Sloveniji. Predstavili
so se številni svetovni kolesarski zvezdniki
na čelu z vročim Slovencem Primožem Rogličem. Prireditev smo uspešno zaključili z
igrami med krajevnimi skupnostmi v športnem parku v Trebnjem.

Sreča nam je bila letos naklonjena tako z
obiskom kot tudi z vremenom, saj je sonce za cel vikend pregnalo padavine. Želimo
si, da se tak običaj nadaljuje tudi prihodnje
leto, ko se srečamo na novi, že 31. prireditvi »Iz trebanjskega koša«.
Občina Trebnje, Oddelek za družbene in
gospodarske dejavnosti
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OBČINSKE NOVICE
Poročilo s 30. redne
seje Občinskega
sveta Občine
Trebnje
Župan je sklical 30. redno sejo Občinskega
sveta Občine Trebnje, ki je potekala v sredo,
6. junija 2018, od 16.00 do 18.30 ure, v veliki
sejni sobi Občine Trebnje. Na seji je bilo prisotnih 19 članic in članov Občinskega sveta Občine Trebnje. Na dnevni red je bilo umeščenih
17 točk.
Občinski svet Občine Trebnje se je seznanil
z obvestilom o odstopu člana in prenehanju mandata članu Občinskega sveta Občine
Trebnje, Janeza Zakrajška, ter potrdil predlagane kandidate za podelitev priznanj in plaket
Občine Trebnje v letu 2018.
Plaketa in priznanja so bila podeljena na slavnostni seji Občinskega sveta Občine Trebnje,
21. junija 2018, v športni dvorani pri PŠ Dolenja Nemška vas.
Občinski svet je na seji sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu
Občine Trebnje za leto 2018 – rebalans II, z
upoštevanjem štirih predlaganih in potrjenih
amandmajev.
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Potrjen je bil usklajen predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Kulturni center Trebnje v drugi obravnavi. Sprejet je bil tudi sklep, da se plačila komunalnega
prispevka oprosti Vinogradniško turistično
društvo Čatež pod Zaplazom zaradi gradnje
objekta za predstavitev lokalnih vin in potrjen
je bil predlog za podaljšanje delovanja dveh
začasnih oddelkov Vrtca Sončnica v Velikem
Gabru.
Prav tako je Občinski svet potrdil vse premoženjsko pravne zadeve in potrdil predlagane
Dokumente identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za:
• Gradnjo v enotah E-2D in E-2C za glasbeno šolo,
• Odkup in adaptacijo objekta Pod Gradom 5 in
• Postajališče za avtodome Trebnje.
• Tudi predlog Novelacije investicijskega
programa (IP) in Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Gradnja štiri-oddelčnega vrtca v Šentlovrencu« sta bila potrjena.
Občinski svet je pooblastil župana Občine
Trebnje za sprejem novelacije št. 2 Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP)
in uskladitev projekta iz Načrta razvojnih programov »Obnova športnega igrišča pri OŠ Ve-

liki Gaber – izvedba tartan« za prijavo na javni
razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje
investicij v obnovo vgradne športne opreme
v telovadnicah in športnih dvoranah ter obnovo atletskih tekališč v letu 2018 Ministrstva
za izobraževanja, znanost in šport. V primeru
sprejema novelacije DIIP-a bo župan na prvi
naslednji seji z novelacijo seznanil Občinski
svet.
Občinski svet se je seznanil z Dogovorom o
sodelovanju na področju revitalizacije čezmejne železniške infrastrukture Ljubljana –
Grosuplje – Trebnje – Novo mesto – Metlika –
Karlovec – Zagreb, ki je bil podpisan v mesecu
maju na Otočcu pri Novem mestu.
Občinski svet je obravnaval tudi točke: Pregled in potrditev zapisnika 29. redne seje,
Odgovori na svetniška vprašanja, Seznanitev
z zapisniki sej delovnih teles Občinskega sveta in svetov zavodov ter Vprašanja in pobude
članov sveta.
Vse informacije glede sklica in vsebine sej
Občinskega sveta Občine Trebnje so na voljo
na spletni strani Občine Trebnje, http://www.
trebnje.si/, kjer si lahko ogledate posnetke sej
in preberete gradiva in zapisnike preteklih sej.
Občinska uprava
Oddelek za splošne zadeve
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OBČINSKE NOVICE

Jubilejni praznik
Občine Trebnje
Slavnostno sejo Občinskega sveta ob jubilejnem, 10. prazniku Občine Trebnje, je Občina gostila v Dolenji Nemški vasi, v športni
dvorani tamkajšnje podružnične šole. Že
tradicionalno so zbiranje obiskovalcev, gostov in letošnjih občinskih nagrajencev pospremili Občinski pihalni orkester Trebnje
in Trebanjske mažorete.
Na osrednji svečanosti je uvodoma zbrane
pozdravil župan Občine Trebnje Alojzij Kastelic, ki je ob tej priložnosti med drugim
orisal napredek občine v zadnjem obdobju
in predstavil nekatere načrte za prihodnje,
hkrati pa pozval k nadaljnjemu sodelovanju, saj le-to prinaša boljše rezultate. Zbrane je nato pozdravil predsednik Krajevne
skupnosti Dolenja Nemška vas, Miha Sever.
Preden je za govorniški pult stopil letošnji
slavnostni govornik prof. dr. Mihael Japelj,
častni občan Občine Trebnje, je s pesmijo
navdušil Družinski kvartet Strmole iz Trebnjega. Prof. dr. Japelj se je nato v slavnostnem nagovoru med drugim spomnil svoje mladosti, ki jo je preživel prav v Dolenji
Nemški vasi, se sprehodil čez bogato zgodovino Trebnjega ter izpostavil napredek in
razvoj mesta in občine.
Osrednje mesto na slavnostni prireditvi pa
je tudi letos pripadlo občinskim nagrajencem. Tokrat so podelili eno občinsko plaketo in šest priznanj. Plaketo občine Trebnje za leto 2018 je župan slovesno podelil
Kulturnemu društvu Trebnje za 20-letno
ustvarjanje na področju kulture. Kulturno
društvo Trebnje so konec leta 1997 ustanovili angažirani posamezniki, ki so se že
od osamosvojitve naprej z organizacijo
različnih prireditev trudili za brezplačne in
kakovostne dogodke za vse generacije, ki
bi povezovali najprej družine, s tem pa vse
ljudi dobre volje. Poseben poudarek je bil
št. 140 / julij - avgust 2018

na oživljanju običajev. Med najbolj obiskane prireditve društva spadata prireditev
ob materinskem dnevu in božični koncert,
najodmevnejši dogodki pa so povezani z
ohranjanjem spomina na Friderika Ireneja
Barago in nadškofa Alojzija Šuštarja. V imenu Kulturnega društva Trebnje je plaketo
prevzel Pavle Rot.
Priznanja občine Trebnje za leto 2018 so
prejeli: Saša Bedene za požrtvovalno delo
na področju izobraževanja in vzpodbujanja
mladih (v njenem imenu je priznanje prevzel soprog Bogomil Bedene), Jan Čibej za
izjemne dosežke na področju glasbenega
ustvarjanja, Slavko Kimovec za nesebično
pomoč mladim na poti do izobrazbe, Alojz
Poglavc za izjemne športne dosežke in
vztrajnost, Jože Vencelj za uspešno vodenje Civilne iniciative za gradnjo avtoceste
mimo Trebnjega, Lovska družina Dobrnič
ob 70-letnici delovanja in za ohranjanje
ekosistema.
Tudi podelitev občinskih priznanj so s pesmijo pospremili člani Družinskega kvarteta Strmole. Prireditev, katere rdečo nit je
prepletala Petra Krnc Laznik, pa so sklenili učenci z mentoricami Podružnične šole
Dolenja Nemška vas, ki so se predstavili z
delom muzikala Šumijo gozdovi domači in
navdušili obiskovalce letošnje slovesnosti.
Po prireditvi se je druženje nadaljevalo za
športnim igriščem v Dolenji Nemški vasi,
kjer sta z glasbo dogajanje popestrila Matic

in Drago Zoran, vno vič so zapeli tudi člani Družinskega kvarteta Strmole. Za kres v
pozdrav prazniku Občine Trebnje in državnemu prazniku so letos poskrbeli v Društvu
tabornikov Rod sivih jelš Trebnje, kres pa je,
tako kot je že običajno, prižgal župan skupaj z letošnjimi nagrajenci. Za pogostitev
so poskrbeli člani Prostovoljnega gasilskega
društva Ponikve pri Trebnjem.
Tako se je v prijetem vzdušju zaključila svečanost ob 10. prazniku Občine Trebnje, ki
jo je za Občino Trebnje izvajala trebanjska
območna izpostava Javnega sklada za kulturne dejavnosti v tesnem sodelovanju z
lokalnim okoljem in drugimi sodelujočimi,
za kar se Občina Trebnje vsem iskreno zahvaljuje.
Občinska uprava
Oddelek za splošne zadeve
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KULTURA
Letni koncert MPZ
Zagriški fantje
Vsekakor gre Moškemu pevskemu zboru
Zagriški fantje, ki delujejo kot sekcija KUD
Marije Kmetove iz Šentlovrenca, pohvala za
še en kulturni dogodek, ki je odmeval tako
v Šentlovrencu kot tudi v širšem trebanjskem prostoru. Za svoj redni letni koncert
so namreč v dvorano domačega kulturnega doma zvabili nekaj nadvse imenitnih
imen: Roka Valenčiča, ki povezuje program
na Radio Lj 1 in je tokrat povezoval njihov
program; tenortista, asimiliranega Dolenjca Diega Barriosa Rossa; sopranistko Ivico
Kocjan Anderlič, Občinski pihalni orkester
Trebnje in Trebanjske mažorete ter članici
DU Veliki Gaber, ki sta uprizorili imeniten
skeč.
Celoten, poldrugo uro trajajoči koncert, ki
se je nato prevesil še v prijetno druženje,
je bila prava kulturna poživitev pričetka poletja. Tudi za nastopajoče je bilo sodelovanje na Letnem koncertu MPZ Zagriški fantje prijetno presenečenje in ga je verjetno
najbolj označil dirigent godbenikov Primož
Kravcar, ko je pred občinstvom rekel, da leti ne vedo, če so kdaj sploh že nastopali v
dvorani kulturnega doma v Šentlovrencu.
In roko na srce: Četudi MPZ Zagriški fantje
leta niso naklonjena, so odlični organizatorji in seveda še vedno pojejo dopadljivo
in ubrano, za kar ima nedvomno velike zasluge njihov dirigent Lado Stopar.
Brane Praznik

Likovno ustvarjanje
O likovnem ustvarjanju na področju Trebnjega bi lahko pisali na
dolgo in široko, saj so se v slovenskem prostoru uveljavili likovni samorastniki, ki imajo podstat v Trebnjem, pa tudi ljubiteljski slikarji,
ki so iz naših krajev in se vse bolj uveljavljajo.
Pretekli mesec so ljubiteljski slikarji ustvarjali na extemporu v Bučki; v Gabrovki, kjer je srečanje pripravilo društvo Lila iz Litije. Sodelovali so tudi v sosednji občini Mokronog Trebelno. Boža Jambrek
je imela samostojno razstavo v Slovenskem domu v Zagrebu, likovnike pa je bilo mogoče srečati pri ocenjevanju likovnih del ustvarjenih na razpisu ob občinskem prazniku ali v POŠ Nemška vas in
OŠ Veliki Gaber, kjer so sodelovali ob priložnostnem ustvarjanju.
Vse bolj so odmevne tudi nagrade in priznanja, ki jih prejemajo
članice in člani. Med priznanji, ki so jih prejeli v LD Trebnje minuli
mesec pa vsekakor odmeva zlato priznanje JSKD Slovenije Metodi
Turk in tretje mesto člana Smiljana Zajca na extemporu Mokronog
– Trebelno, ki ga je prejel za drzno barvno sliko gasilskega doma
Štatenberg.
Brane Praznik
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Ana Cajnko, organizatorka likovnega ustvarjanja in župan
Občine Mokronog - Trebelno Anton Maver, vročata priznanje
Smiljanu Zajcu.
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KULTURA / IZOBRAŽEVANJE
Galerijska paleta
Paleto Galerije likovnih samorastnikov Trebnje je v juniju izredno
popestril 51. Mednarodni tabor likovnih samorastnikov Trebnje.
Obiskovalci so imeli priložnost spoznati devet umetnikov in jih opazovati med ustvarjanjem od nedelje, 10. junija, pa vse do petka,
15. junija 2018. V soboto, 16. Junija, smo tabor uspešno zaključili.
Trem umetnikom, Branki Pirc (Slovenija), Mitji Kokolu (Slovenija) in
Minni Lehväslaiho (Finska), smo podelili priznanja. Prvič je umetnik
prejel tudi Veliko nagrado, to je bil Marc Bourlier (Francija), katerega samostojna razstava bo vključena v bodoči galerijski razstavni
program. Z darovi umetnikov se je galerija obogatila za štirinajst
novih izvirnih del.
V soboto, po zaključku tabora, smo v okviru Poletne muzejske noči
za obiskovalce odprli vrata galerije do polnoči, za vzdušje v naših
prostorih pa so poskrbeli glasbeni recitali Glasbene šole Trebnje. V
sklopu tabora smo odprli tudi razstavo likovnih del donacije Špringer-Bernik, ki je bila v Baragovi galeriji na ogled od 14. do 24. junija
2018.

Marc Bourlier, prejemnik Velike nagrade na 51. Mednarodnem
taboru likovnih samorastnikov Trebnje. Foto: Alenka Lamovšek.

Poleti bo v naših prostorih še vedno na ogled začasna razstava Apel
podobo na ogled … Hkrati pa že potekajo prve priprave na odprtje
jesenske začasne razstave. Za tokratno razstavo lahko prispevate
tudi vi in sicer s sodelovanjem v naši Facebook akciji z naslovom
Selfi z GLST. Vse kar je potrebno storiti je prispevati vaše selfije
v omenjeni dogodek na Facebook strani do vključno 31. avgusta
2018. Mogoče bo ravno vaš sodobni avtoportret za določen čas
krasil stene galerije.
Vljudno vabljeni, da se nam pridružite!
Andreja Hari

Župan Občine Trebnje, Alojzij Kastelic (levo), zaposleni, strokovni
svet in udeleženci 51. Mednarodnega tabora likovnih samorastnikov Trebnje. Foto: Alenka Lamovšek.

Prireditev za
priseljence
V sredo, 20. junija 2018, smo na Osnovni
šoli Trebnje pripravili srečanje za učence
priseljence in njihove družine. Namen srečanja je bil, da se spoznajo med sabo in izmenjajo svoje izkušnje. S svojo prisotnostjo
so naredili nov korak k vključevanju v novo
okolje, ki nudi možnosti za nadaljnji razvoj.
Poleg vabljenih učencev in njihovih družin so bili prisotni na srečanju pomočnica
ravnatelja Saša Gričar, šolska psihologinja
Marjetka Mrak, koordinator pomoči za priseljence Zvonko Simeunić ter učiteljice Simona Nadrih, Alja Vencelj in Mojca Bahun.
V programu so sodelovali učenci sami. Hamza Hodžič je prebral svoj spis, v katerem
je srčno opisal pot iz svoje domovine v Slovenijo. Andreja Davidović je prebrala pesem Strah pesnice Desanke Maksimović v
slovenskem in srbskem jeziku. Arijana Aldžić je predstavila svojo domovino BiH preko
projekcije in pesem Toneta Pavčka Rastejo
trave in misli tako v slovenskem kot tudi v
maternem jeziku. Neila Malić je deklamirašt. 140 / julij - avgust 2018

la pesem Anje Štefan Iščemo hišico. Viktoria Krusharova kot devetošolka tudi sama
piše pesmi in tako se je tudi predstavila s
pesmijo Odločitve. Anesa, Arijana in Lamija
so zapele pesem Svetlane Makarovič Sovica Oka, Ilma Mejrić pa je čutno zdeklamirala Zdravljico, sedmo kitico, našo himno, pa
je tudi zapela.
Ko pridemo v novo okolje, se moramo prilagoditi. Ostanemo to, kar smo, a vključimo
se v način življenja, ki ga ima večina. Izstopamo lahko z dobrimi stvarmi, če smo pošteni, spoštljivi, dobri in delavni.

To je kultura, kultura pa je povezana z jezikom. Slovenski jezik je težak. Jezik se lahko
naučimo tako, da ga govorimo in beremo.
Založba Miš, ki izdaja mladinske knjige, je
v tem letu podarila učencem priseljencem
knjige v slovenskem jeziku in ob tej priliki
smo učencem podelili knjige.
Na koncu smo se še družili ob polni mizi dobrot, ki so jih povabljenci prinesli s seboj.
Sklenili smo, da bomo s tako obliko srečanj
nadaljevali tudi v prihodnjem letu.
Mojca Bahun, Zvonko Simeunić,
Marjetka Mrak
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22. Srečanje vasi Selo, Sela, Sele
Zadnjo soboto v juniju, 29. 6. 2018, smo se krajani Račjega sela že
tradicionalno udeležili Srečanja prebivalcev vasi Selo, Sela in Sele,
ki ga je organiziralo Selo v občini Moravče. Po prijetnem sprejemu
gostiteljev, je sledila predstavitev vasi in izmenjava daril. Gostitelji so pripravili pester program z nastopi folklornih skupin, športnimi igrami in vodenimi izleti v bližnjo okolico. Sledil je sestanek
predstavnikov vasi, na katerem smo bili enotnega mnenja, da je
potrebno na naša srečanja privabiti tudi mlade, zato bo organizator v naslednjih letih poskušal pripraviti še bolj pester program,
ki bo namenjen tudi mladini. Organizator naslednjega srečanja bo
ponovno Selo v občini Moravče, za kar gre velika zahvala županu,
ki je pripravljen izpeljati srečanje tudi prihodnje leto. Polni lepih
vtisov smo se odpravili domov in sklenili, da se tudi naslednje leto
udeležimo srečanja v še večjem številu.
M. Višček

Zaključek projekta
Turizem in vrtec
V torek, 19. 6. 2018, smo imeli zaključek projekta Turizem in vrtec, na katerega smo povabili starše, ožje sorodnike ter vse, ki so
nam pomagali pri izvedbi projekta.
Otroci so se za hipec prelevili v turistične vodiče in nas popeljali skozi kulturo v Trebnjem. Obiskovalcem so predstavili glavne
aktivnosti, ki smo jih izvajali v sklopu projekta. Risali smo Baragov kip, obiskali Baragovo galerijo in izvedeli vse o Baragi. Imeli
smo voden ogled po Galeriji likovnih samorastnikov. Obiskali smo
knjižnico in izvedeli vse o Pavlu Goliu. Vabilu so se odzvale tudi
članice Vokalne skupine Soreline in nas naučile novo pesem. Na
obisk je prišla ilustratorka Marta Bartolj in pred otroki ilustrirala zgodbo o Rdeči kapici. Zelo zanimivo je bilo zaigrati na inštrumente Občinskega pihalnega orkestra in zaplesati z mažoretami.
S članicami Turističnega društva smo se sprehodili po mestu ter
spoznali znamenitosti rimske dobe. Všeč nam je bila tudi Jurjeva domačija. Kulturni pa smo bili tudi sami, saj smo nastopali na
Skladovi prireditvi v Kulturnem domu. Nismo pozabili na peko

Trebanjskih kupčkov, ki smo jih postregli povabljenim na naši zaključni prireditvi.
Vsem, ki so nam pomagali pri izvedbi projekta, se iskreno zahvaljujemo.
Zapisala: Katarina Vovk

Juhej, v šolo grem zdej
Kot vsako leto so se tudi letos otroci, stari 5 do 6 let, poslovili od vrtca na prireditvi Juhej, v šolo grem zdej, ki je potekala
14.6.2018 v KD Trebnje. Skupine Šilčki,
Mački Muriji, Ptički, Zvezdice, Minioni,
Levčki, Mavrični prijatelji in Srčki so pripravili skupaj s strokovnimi delavci kratek
program. Vsaka skupina se je predstavila
s svojo točko, program pa so povezali še s
skupnim nastopom. Točke so bile razgibane, plesno in pevsko obarvane. Glede na
to, da smo skozi celo šol. leto sodelovali,
se je na prireditvi čutila povezanost in harmonija med vsemi nastopajočimi, kar je na
lica marsikaterih staršev privabilo solzice.
Vsem otrokom in njihovim staršem želimo
vse dobro na njihovi novi poti!
Helena Krnc
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Ekskurzija v Stično,
na Muljavo in k
izviru Krke
V torek, 12. 6., smo se učenci 1. triade OŠ
Veliki Gaber podali na ekskurzijo po zahodnem delu našega domačega kraja. Obiskali smo Cistercijanski samostan Stična.
Tam nas je sprejel pater Branko Petauer.
Popeljal nas je po prostorih samostana
ter zraven nazorno, na zanimiv in otrokom
razumljiv način predstavil zgodovino samostana in življenje in delo v samostanu
danes. Učence je s svojim vodenjem izredno navdušil in pritegnil, saj so mu ves čas
zvesto sledili in mu zastavljali vprašanja. Za
njegov trud se mu najlepše zahvaljujemo in
mu obljubljamo, da ga kmalu spet obiščemo.
Obiskali smo tudi Muljavo. V tamkajšnji
osnovni šoli smo sedli v »stare klopi« v
njihovem šolskem muzeju. Učiteljici Maja
Sever in Mateja Jere Grmek sta nas popeljali v čas, ko je v šoli pela šiba, ko je bilo
potrebno učiteljico nazivati »gospodična
učiteljica«, ko so učenci še sedeli v oslovski
klopi ali za kazen klečali na koruzi. Z neverjetno dobro odigrano predstavo dogajanja
v šoli nekoč, so se nam šibila kolena in v
kosteh smo začutili strah in spoštovanje
do učiteljice. Po odigrani učni uri, smo se
z učiteljicama pogovorili, nazorno sta nam
predstavili pouk nekoč in nas popeljali po
razstavi šolskih pripomočkov. Začutili smo,
da tamkajšnja šola živi z zgodovino šolstva.
Učiteljici sta predani svojemu poslanstvu,
ki ga opravljata zares odlično. Najlepše se
zahvaljujemo vodstvu šole in izvajalkama,
da so nam omogočili brezplačen skok v

zgodovino. Če nas bodo bili še pripravljeni
sprejeti, zagotovo spet pridemo.

njih malicamo. Ko bomo starejši, se pri njih
ustavimo za daljši čas.

Če pa si na Muljavi, se spodobi, da obiščeš
Jurčičevo domačijo. Ker Josipa Jurčiča in
njegovih del še ne poznamo dobro, smo
si muzej ogledali le zunaj in opazovali priprave na gledališko predstavo Sosedov
sin. Muzej na prostem je zelo lepo urejen
in gostoljuben, saj so nam dovolili, da pri

Ohladili smo se pri izviru Krke in pri vhodu
v Krško jamo. Da pa je bil dan še slajši, smo
se ustavili na najboljšem sladoledu v Ivančni Gorici.
učiteljice 1. triade
OŠ Veliki Gaber

Izlet v Dolenjske Toplice
Ob koncu šolskega leta smo v programu Dnevnega centra KHER ŠU
BEŠI v toplice odpeljali 17 otrok iz romskega naselja Vejar. Otroci
so se imeli zelo lepo, v vodi so čofotali in plavali, nasmeški so bili
na vseh obrazih. Ker večina otrok ne zna plavati, smo jih odrasli
spremljevalci učili tudi plavanja.
Hvala vsem prostovoljcem, ki ste otrokom pričarali lep in varen
dan.
V našo ekipo pa ob tej priložnosti vabimo vse, ki v sebi čutite željo
po prostovoljstvu in študente za delo preko študentskega servisa
(info: 07/34-81-570).
Program financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti ter Občina Trebnje.
Nataša Smolič
Center za socialno delo Trebnje
št. 140 / julij - avgust 2018
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Sprejem najuspešnejših
učencev in učiteljev
V šolskem letu 2017/2018 pri županu občine trebnje

Župan Alojzij Kastelic je v sredo, 13. 6. 2018, pripravil tradicionalni
sprejem za najuspešnejše učence in njihove mentorje iz Osnovne
šole Trebnje, Osnovne šole Veliki Gaber ter Glasbene šole Trebnje. Na sprejem so bili povabljeni učenci, ki so v šolskem letu
2017/2018 dosegli odlične rezultate na področju znanja, športa in
glasbe. Učenci so poleg čestitk v spomin prejeli knjižne in praktične
nagrade.
Posebne čestitke je župan izrekel tudi pedagoškim in strokovnim
delavkam za njihovo izjemno delo in sicer: Mojci Bahun, Saši Bedene, Mariji Kovač, Vanji Kužnik, Matejki Novak, Barbari Primc,
Zvonku Simeuniču, Stanki Zaletelj, Maji Ogrinc, Petri Šijanec, Tanji
Dvornik z Osnovne šole Trebnje ter Justini Zupančič z Osnovne šole
Veliki Gaber.
Nagrade in županove čestitke so prejeli naslednji učenci in njihovi
mentorji:
Osnovna šola Trebnje:
Na področju znanja so priznanja na državnem tekmovanju osvojili:

Vanja Pečar

zlato priznanje
na državnem tekmovanju v
znanju vesele šole

mentorica
Ana
Kastigar

Hana Knez

zlato priznanje in 1. nagrada
na državnem tekmovanju v
znanju vesele šole

mentor
Zvonko
Simeunić

Alina Gričar, Lana Cugelj,
Marija Hudoklin, Nastja
Smolič, Urška Strahinič,
zlato priznanje
mentorica
Nataša
Manca Rajnar, Ana Jarc, na državnem srečanju mladih
Petja Huč, Kaja Mežan, Eva
raziskovalcev zgodovine
Hribar
Kolenc, Tia Gabrijel, Mark
Kolenc, Jerca Rakar
Kaja Mandelj

zlato priznanje
mentorica
za znanje o sladkorni bolezni Antonija
Brozovič

Aljaž Smolič

zlato priznanje
mentorica
znanje matematike za Vegovo Viktorija
priznanje
Pirc

NOGOMET učenke: Ema Erman, Ana Hostnik, Zoja Redek, Tinkara Vrhovec, Katarina Primc, Janja Kic, Anita Murn, Manca Udovič,
Alisa Glavan, Lea Lončar, Lara Lobe, Adelina Osmanoska (mentor:
Smiljan Pristavnik).
MAŽORETE – Prvi korak:
Alisa Avbar, Ela Bevec, Neja Gril, Julija Keržan, Urška Knez, Klara
Kresal, Klara Perpar, Ana Šalehar, Zarja Šircelj, Lucija Štangar, Julija
Ule, Nika Zupančič, Maša Drobnič, Patricija Gracel, Kaja Groznik
Makor, Tia Kržišnik, Aida Muharemović, Zala Višček, Vildana Aldžić, Naja Kržišnik, Ana Julija Višček (mentorici:, Manca Lipoglavšek,
Elvira Mikec).
MAŽORETE – CICI korak:
Neža Dimnik, Anja Globokar, Anesa Husejnovič, Ajda Krivec, Najla
Krličevič, Lara Kužnik, Jerca Lavrič, Nika Marn, Tajda Marn, Ema
Povše, Pia Skol, Eva Starič, Eva Šiler Vrhovec, Tjaša Verbič (mentorica Alja Vencelj).

Na področju športa so pohvale za vrhunska mesta na državnem
in evropskem tekmovanju prejeli:

MAŽORETE – KADET skupina:
Zoja Avbar, Neja Florjančič, Lana Cugelj ,Teja Florjančič, Nea Grabrijan, Nika Gril, Alina Gričar, Lea Hribar, Lea Hriberšek, Laura
Kaferle, Manca Korbar, Kravcar Sara, Neja Nadrih, Julija Peterle,
Karmen Prosen, Zofija Rogelj, Patricija Rozman, Lana Šircelj, Neža
Zupančič (mentorici Tina Dolenšek in Tajda Uršič).

ATLETIKA učenci: Tio Berk, Marcel Barle, Florijan Umek, Mark
Metelko, Simon Hostnik, Ožbe Hudoklin, Kristijan Kastigar, Žiga Fabiani, Lan Zupančič, Nik Zupančič, Jan Jarc, Mark Kolenc, Nermin
Ikanović, Mark Neo Trlep (mentorja Alojz Radelj in Miro Brezovar).

MAŽORETE – JUNIOR skupina:
Lana Cugelj, Alina Gričar, Janja Kic, Eva Kolenc, Sara Kravcar, Kaja
Mežan, Ajda Rebeka Nagode, Manca Rajnar, Jerca Rakar, Kolenc
Eva, Sirk Sandra, Umek Anja (mentorici Špela Doles, Špela Strmec).

Petja Huč
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mentorica
Viktorija
Pirc

ATLETIKA učenke: Anja Novak, Trina Bizjak, Urška Strahinič, Sara
Kravcar, Alisa Glavan, Kaja Mandelj, Manca Rajnar, Ana Hostnik,
Ema Erman, Lucija Gotlib,Lara Lobe, Lara Rogelj, Tinkara Vrhovec,
Tjaša Lončar (mentorja Darja Korelec in Sašo Kolar).

diamantni kenguru-v znanju
matematike
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Osnovna šola Veliki Gaber:
Na področju znanja so priznanja na državnem tekmovanju osvojili:
Ema Gnidovec Zlato priznanje na tekmovanju o poznavanju sladkorne bolezni
mentorica Vesna Rajar
Lara Štremfelj Zlato priznanje na tekmovanju o poznavanju sladkorne bolezni,
mentorica Vesna Rajar
Anže Pintar Zlato priznanje na tekmovanju o poznavanju sladkorne bolezni,
mentor Jani Strnad
Urška Špec 15th World Children´s Haiku
Contest, mentorica Olga Podpadec
Ivana Curk Natečaj KD Josipine Turnograjske Preddvor - za najboljše ljubezensko pismo naravi med mladimi – 3. mesto
Natečaj Metelkovo pero - Vse za ljubo
slovenščino – 3. mesto
Svetovni likovno – literarni haiku natečaj
- 15th World Children's Haiku Contest,
mentorica Olga Podpadec
Na področju športa so pohvale prejele
MAŽORETE Osnovne šole Veliki Gaber,
nosilke medalj z državnega prvenstva:

Karin Ozimek, Izabela Blatnik Bizjak, Neža
Ceglar, Ajda Ceglar, Larisa Ozimek, Živa
Štefe, Neža Jarm (mentorice Špela Doles,
Špela Strmec, Tina Dolenšek, Tajda Uršič
in Alja Vencelj).
Nagrado za poseben dosežek pa je prejela Ema Gnidovec, učenka 9. razreda.
Glasbena šola Trebnje:
Na področju glasbe so priznanja na državnem ali mednarodnem tekmovanju
prejeli:
Nina Novak, učenka 3. razreda kitare,
srebrna plaketa na 47. Tekmovanju mladih glasbenikov Republike Slovenije,
mentorica Sara Zajc, Laura Kaferle, učenka 5. razreda violine, bronasta plaketa
na 47. Tekmovanju mladih glasbenikov
Republike Slovenije, mentorica Urška
Trček Lenarčič, Matic Zoran, učenec 8.
razreda harmonike, zlato priznanje in
1. mesto, na 13. Mednarodnem tekmovanju harmonikašev Pannoniaccordion
2018, mentor Tomaž Rožanec, Eva Starič,
učenka 2. razreda violine, 1. nagrada na
2. Mednarodno tekmovanje violinistov

World Scholar's Cup 2018
OŠ Trebnje med zmagovalci na svetovnem
pokalu iz znanja angleščine
V petek, 15. junija, se nas je 12 učencev OŠ
Trebnje skupaj z učiteljicama Sašo Bedene in Ano Gorenc odpravilo v prestolnico
Malezije Kuala Lumpur. Tam smo se udeležili tekmovanja The World Scholar's Cup,
tekmovanja v znanju angleščine. Razdeljeni smo bili v ekipe po tri člane, glede na
starost pa tekmovanje poteka v kategoriji
mlajših in starejših tekmovalcev. Tri ekipe
so sodelovale v mlajši kategoriji (od 10 do
14 let), ena ekipa pa je sodelovala v starejši
kategoriji (od 15 do 18 let).

ostalimi tekmovalci. Zato smo se udeležili
tudi sejma, kjer smo spoznavali nove ljudi

in pianistov Tartini 2018, mentorica Ana
Avšič.
Slavnostni sprejem je potekal v prijetnem vzdušju, ki so ga umetniško popestrili učenci Glasbene šole Trebnje. Med
drugim so izvedli tudi skladbo Slavka
Avsenika in Justina Bieberja.
Župan Alojzij Kastelic je ob zaključku izrekel čestitke in priznanje za opravljeno
delo tudi ravnateljici Glasbene šole Trebnje Tatjani Mihelčič Gregorčič, ravnatelju
Osnovne šole Veliki Gaber, mag. Gregorju Udovču ter ravnatelju Osnovne šole
Trebnje Radu Kostrevcu.
Za nami je uspešno šolsko leto 2017/2018,
iskrene čestitke!
Oddelek za družbene, gospodarske
dejavnosti in kmetijstvo

in njihovo kulturo. Prav tako smo uživali v
predstavitvi talentov in plesu.
Odlično smo se odrezali, saj smo medalje
osvojili prav vsi tekmovalci. Tri ekipe pa so
se uvrstile celo na turnir zmagovalcev, ki bo
novembra potekal v ZDA na Univerzi Yale v
New Haven, Connecticut.
Hana Knez

Pomerili smo se v 4 disciplinah: pisanju
eseja, ekipni debati, ter ekipnem in posameznem kvizu. V prostem času smo odšli
na dva izleta, kjer smo bolje spoznali mesto, si ogledali muzej, park metuljev, narodno galerijo, kraljevo palačo in Kuala
Lumpur Tower (420 m). Obiskali smo tudi
staro mesto Malacca in si ogledali Batu
caves (jame).
Seveda pa World Scholar's Cup ni le tekmovanje, temveč tudi prijetno druženje z
št. 140 / julij - avgust 2018
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Valeta
V četrtek, 14. 6. 2018, se je od Osnovne
šole Trebnje poslovila inovativna in kreativna generacija 2009 – 2018. Valeto smo
učenci začeli s plesnimi koraki, ki smo jih
pridno vadili skozi celo leto. Svečane frizure, obleke, navzočnost naših najdražjih
in okrašena telovadnica so bile smernice
v to, da se nam obeta prav poseben večer.

In res je bil. Povezali smo se v plesu, petju,
hudomušnih predstavitvah razredov ... nepozabno. Poseben pečat dogodku je dodal
ravnatelj Rado Kostrevc, ki nas je z iskrenim
nagovorom pospremil v zadnji večer na
šoli.
Šola je najboljše učence tudi nagradila in
nas s tem spodbudila k nadaljnjemu delu,
ustvarjanju, krepitvi talentov. Sledila je zadnja pesem, ki smo jo zapeli skupaj tako,

kot smo bili skupaj vseh devet let. V dobrem in slabem smo bili eno-generacija. In
nad nami nebo pisanih balonov! Večer je bil
prekratek za vse tople besede, dobre želje,
čvrste objeme. Ko se je večer že prevesil v
noč, smo razprli krila in kot pisani metulji
poleteli novim izzivom naproti.
Tia Gabrijel, 9. d OŠ Trebnje

Pravljično gibanje v Knjižnici
Pavla Golie Trebnje
V Knjižnici Pavla Golie Trebnje smo poletne aktivnosti začeli skupaj z zavodom Sportvita in v sredo, 13.6. 2018, izvedli prvo uro
Pravljične joge. Vaditelja Tanja in Gašper sta nas vodila skozi dihalne vaje, tem je sledilo ogrevanje (pozdrav soncu ter hitre aktivne
igre). Osrednji del ure so predstavljale asane, povezane v smiselno
pravljično celoto. Zaključili smo z igrami za sprostitev in umiritev.
Pravljična joga je dogodek, ki otrokom omogoča doživljanje pravljic skozi gibanje in krepi gibalne sposobnosti ter medsebojno
komunikacijo otrok. Otroci so bili nad gibalnico navdušeni, zelo
aktivni in motivirani. V uro joge smo vključili pravljico O miški, ki je
zbirala pogum. Prav tako so nekaj poguma morali zbrati naši naj-

Proslava
V petek, 22. junija 2018, smo imeli na
Osnovni šoli Trebnje proslavo. Z njo smo
počastili prihajajoči praznik dan državnosti,
ob tem pa ne smemo pozabiti tudi na uspešen zaključek šolskega leta.
Prireditev sva pripravili učiteljici Mojca Pekolj in Brigita Nadrih. Program sta povezovala učenca Rebeka Zaletelj in Nejc Zoran.
Nastopali so učenci naše šole, program pa
so obogatili pripadniki Slovenske vojske,
folklorna skupina Kres in gostja Irena Tratnik Dosso. Zaigrali so nam člani komorne
skupine Glasbene šole Trebnje ter duet
Hana Kanc in Jan Jarc. Zaplesale so mažo20

mlajši udeleženci joge, ki pa so se izvrstno odrezali. V juliju in avgustu sledi še nekaj delavnic Pravljične joge in Gibanja s pravljicami,
projekt pa je finančno podprla Občina Trebnje v sklopu programa
Leto zdravja, gibanja in športa.
Petra Podkrižnik
Knjižnica Pavla Golie Trebnje

rete in učenke ritmične gimnastike. Učenci so deklamirali pesmi in uganke Otona
Župančiča, našega pesnika, dramatika in
prevajalca, saj letos obeležujemo 140 let
njegovega rojstva. Z govorom je svoj del k
mozaiku dogajanja dodal tudi ravnatelj šole
Rado Kostrevc.

Prireditev smo zaključili s pesmijo. Irena
Tratnik Dosso in pevski zbor sta skupaj zapela dve pesmi: Malo miru in Leteti.

Učenci, ki so dosegli srebrna in zlata priznanja na državnih tekmovanjih iz znanja
na različnih področjih, so prejeli tudi knjižne nagrade. Prav tako so prejeli nagrade
športniki, ki so na državnih tekmovanjih
v šolskem letu 2017/18 dosegli 1., 2. ali 3.
mesto. Učencem so čestitali mentorji in
ravnatelj.

In letim, kar letim tja do sonca,
Obliva veselje me, grem še naprej.
Kakor pika je svet, ne preseže začrtanih
mej …
Melodija prelepa se sliši samo še za me.
(iz pesmi Leteti)

Počitnice so in šolske torbe počivajo. Čas je,
si da si napolnimo počitniške malhe z brezskrbnostjo, igro, druženjem, potepanjem.

Učiteljici OŠ Trebnje M. Pekolj in B. Nadrih
št. 140 / julij - avgust 2018

IZOBRAŽEVANJE
Zlata nagrajenka

Počitniške aktivnosti na CIK Trebnje

V soboto, 9. junija 2018, je v Piranu potekalo 2. mednarodno tekmovanje mladih violinistov in pianistov Tartini 2018. S strani Glasbene šole Trebnje se je tekmovanja udeležila violinistka Eva STARIČ, pod mentorstvom prof. Ane AVŠIČ. V kategoriji »VIOLINA A«
je prejela odlično 1. NAGRADO. Učenko je na klavirju spremljala
Eva Zec.
Magda Starič

Šolarji so že na počitnicah in tako je ponovno nastopil čas, ko se
na CIK Trebnje odvijajo počitniške delavnice CIKOLETJE. Že tretje
leto se družimo z osnovnošolci – eksperimentiramo, ustvarjamo,
se učimo angleščine, se igramo, smo športno aktivni in predvsem
se zabavamo.
Tako sta letos že potekala dva termina Cikoletja, in sicer od 26.6.
do 29.6. ter od 2.7. do 6.7.2018. Zadnji termin Cikoletja bo potekal
od 27. 8 do 31.8.2018. Bi se radi z nami zabavali? Več informacij o
sami izvedbi in poteku na www.ciktrebnje.si ali 07/34 82 100.
Tanja Vrčkovnik, CIK Trebnje

Eva Starič na tekmovanju

Ustvarjanje naših udeležencev Cikoletja.

Odličen uspeh
harmonikarja
Matica Zorana na
mednarodnem
tekmovanju v
Murski Soboti
Od 9. do 12. maja 2018 je v Murski Soboti
potekalo 13. mednarodno srečanje harmo-
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nikarjev PannoniAccordion, na katerem so
sodelovali harmonikarji iz Avstrije, Belorusije, Bosne in Hercegovine, s Hrvaške, iz
Nemčije, s Poljske, iz Srbije in Slovenije.
V sklopu srečanja, ki ga organizira Društvo
harmonikarjev Murska Sobota, se vsako
leto odvija tudi mednarodno tekmovanje
harmonikarjev solistov in komornih skupin
s harmoniko, ki se pomerijo v izvajanju klasične, zabavne in narodnozabavne glasbe.
V soboto, 12. maja 2018, je Glasbeno šolo
Trebnje na tekmovanju zastopal učenec
Matic Zoran iz razreda prof. Tomaža Ro-

žanca. Mladi harmonikar je navdušil strokovno komisijo, ki so jo sestavljali predsednik Igor Podpečan ter člana Zoran Lupinc
in Dean Delgiusto, saj je za svoj nastop v kategoriji D1 – narodnozabavna glasba osvojil
1. mesto in zlato priznanje.
Učencu in njegovemu mentorju za izjemen
dosežek iskreno čestitamo ter jima želimo
še veliko uspehov in veselja na skupni glasbeno-izobraževalni poti!
Tatjana Mihelčič Gregorčič,
ravnateljica GŠ Trebnje
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ŠPORT
Golf kamp 2018
Golf@c.club Trebnje tudi letos organizira Golf kamp za otroke. Potekal bo na igrišču golfa na Blatu od ponedeljka 20. avgusta do
petka 24. avgusta 2018.
Kamp bo vodil učitelj in vaditelj golfa. Potekal bo od 8. ure do 16.
ure. Namenjen je otrokom starosti od 6 do 14 let. Povabljeni vsi
otroci, ki se bodo prvič srečali z igro golfa in otroci, ki so obiskovali
tečaje po osnovnih šolah. Na kampu se bodo seznanili z osnovami
igre golfa, potekle pa bodo tudi druge dejavnosti (nogomet, tek,
rokomet, jahanje…). Ogledali si bodo znamenitosti našega območja. V času kampa bodo postavljeni tudi šotori za prenočevanje,
tako bodo udeleženci dvakrat tudi prespali. V večernih urah bomo
zakurili ogenj in pekli koruzo, krompir, klobase in hrenovke ter
peli pesmi. Za hrano bo poskrbljeno kot lansko leto. Vse dodatne
informacije dobite na spletni strani kluba. Prijave zbiramo do 15.
avgusta 2018.
Zaletel Tone

Zaključek male šole nogometa
V letošnjem šolskem letu smo v enotah Kekec in Mavrica z otroki
starimi 5-6 let izvajali Malo šolo nogometa. V program se je prijavilo 44 otrok, iz oddelka Minioni, Levčki, Mavrični prijatelji, Srčki,
Mački Muriji in Šilčki.
Ob zaključku Male šole nogometa smo priredili športno dopoldne
(štafetne igre), kjer so sodelovali vsi otroci, ki so v letošnjem šolskem letu obiskovali šolo nogometa.
Za vztrajnost in trdno delo pri nogometu so bili vsi otroci nagrajeni
z medaljo.
Trener: Mladen Šiška

Petanka v vsako trebanjsko vas
V Franciji igrajo petanko tako rekoč za vsakim plotom. In zakaj je
ne bi mi igrali v vsaki krajevni skupnosti, v vsaki vasi? Zato imamo
Čatežani spet idejo. Petanko želimo predstaviti čim več ljudem.
Četudi nimate krogel, četudi se vam niti sanja ne, kaj to je petanka. Pokličite. Krogle imamo, pridemo k vam, tudi v druge krajevne
skupnosti.
V Trebnjem pokličite 040/633-154 (Božo Kodrič),
v Štefanu 041/296-876 (Miro Šalehar),
v Veliki Loki 040/831-384 (Sandi Andolšek),
v Velikem Gabru 031/795-436 (Janez Ivan Korevec),
in na Čatežu, kjer jo organizirano igramo ob nedeljah, ponedeljkih
in četrtkih lahko pokličite mene 051/444-321 (Dare).
ŠRD Čatež
Dare Erdeljc

Prve korake smo že naredili v okviru prireditev 30. Trebanjskega koša

Občina Trebnje- generalni pokrovitelj tekme državnega
prvenstva v petanki
Čatežani smo tokrat organizatorji DP v disciplini trojke mešano. Na osrednjem vaškem trgu na Čatežu bomo 8. septembra (pričetek ob
9 uri) gostili zadnjo tekmo sezone, ki bo odločala o marsičem. Poleg prvaka te tekme bomo dobili po Tour lestvicah (skupek vseh tekem
sezone) še končnega zmagovalca v moški, ženski, in klubski konkurenci. Napeto bo praktično do zadnjega meta. V igri za zelo visoko
končno uvrstitev na lestvici je tudi naša Iris Vencelj.
Polfinale (okrog 17. ure) in finale pa bomo tudi v živo prenašali na live streamu (HEGY TV).
ŠRD Čatež, Dare Erdeljc
22
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ŠPORT
Mednarodni turnir
Dragan Mance Cup
2018
V četrtek, 14.6.2018, se je v zgodnjih jutranjih urah 25 članska odprava igralcev in
trenerjev odpravila na štiridnevni mednarodni turnir v Beograd. Iz NK Trebnje sta šli
selekciji U-10 in U-12. Še isti dan ponoči so
se za njimi odpravili tudi starši, ki so tudi
tokrat prevzeli vlogo navijačev in tako naše
korenjake spodbujali pri nogometnih tekmah ter obenem še zastopali barve Trebnjega in Slovenije. Obe selekciji sta prišli do
četrtfinala turnirja in nato športno priznale
premoč nasprotniku. Naša številčna navijaška ekipa je prejela priznanje organizatorja
turnirja za najboljšo navijaško skupino turnirja. No, sedaj pa so se vse selekcije kluba
že odpravile na zaslužene poletne počitnice. Športni pozdrav do septembra.
Leon Lobe, vodja nogometne šole
NK Trebnje

Skupinska odprava U-10 in U-12 selekcije

Navijaška skupina (starši) NK Trebnje

Strelsko društvo
Člani in članice Strelskega društva Trebnje so se tudi letos udeležili tradicionalne
povorke ob občinskem prazniku Občine
Trebnje. V tem času so imeli v sklopu praznovanja 70-letnice tudi različne aktivnosti,
ki so jih izvajali člani domačega strelskega
društva v sodelovanju s sorodnimi društvi
celotne občine in regije. Kot lahko vidimo
na sliki, je podmladek društva ponosno korakal v povorki z društveno zastavo na čelu
in dokazal, da imamo v naši sredini še mnogo strelskega potenciala, ki bodo prihodnji
Rajmondi Debevci. Strelski pozdrav!
Leon Lobe, Strelsko društvo Trebnje
št. 140 / julij - avgust 2018
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ŠPORT
Tradicionalni
tekmi v odbojki in
nogometu na
OŠ Trebnje
Tudi letos smo na naši šoli izvedli tradicionalno tekmo med učiteljicami in učenkami
v odbojki in učitelji in učenci v nogometu.
Najprej so na parket stopile učiteljice in
učenke. Bolje so začele učiteljice, ki so hitro povedle za šest točk. Nato so se učenke
zbrale in povedle z 18 : 16, a jim to ni pomagalo. Učiteljice so stopile na plin in dobile
prvi set s 25 : 20. Učiteljice v drugem setu
niso dopustile presenečenja, saj so ves čas
vodile in na koncu dobile niz s 25 : 15 ter
zmagale 2 : 0.
Nato smo na igrišče stopili še učitelji in
učenci. Učenci so že po 30 s vodili z 1 : 0.
Od daleč je zadel Kristijan Kastigar. Učitelji smo par minut zatem izenačili. Zadel je
Marko Radelj. Učenci so ponovno povedli
2 s pred koncem tretjine, ko je ponovno zadel Kristijan Kastigar. V drugi tretjini smo se
učitelji zbrali in zaigrali bolje. To se nam je
obrestovalo, saj je rezultat izenačil Smiljan
Pristavnik. V zadnji tretjini je igra potekala
med obema goloma, rezultat pa se ni več
spremenil.
Učenkam in učencem se zahvaljujemo za
športno odigrani tekmi in jim želimo veliko
uspeha v prihodnosti.			
Smiljan Pristavnik

TrebnjeRaj
V Trebnje ponovno prihajajo rajski dnevi, ki
se bodo odvijali 27. in 28. julija pred Centrom za izobraževanje in kulturo Trebnje
(CIK). Že drugo leto zapored Klub študentov
občine Trebnje organizira razgiban dnevni
in večerni del festivala za starejše, mlade
ter otroke. Tudi to leto bomo poskrbeli, da
obiskovalcem ponudimo raznovrstne aktivnosti, ki se bodo izvajale tekom dneva
v športnem parku in na samem prizorišču
festivala.
Za večerni program bo oba dneva poskrbljeno s pestrim žanrom skupin za vse glasbene okuse. V petek bodo nastopili Skupina
Tequila, Luka Basi, Vanillaz, Liam Van Repar.
V soboto bodo nastopili Klapa Kampanel in
Skupina Kumovi.
Renata Murn
24
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INTERVJU

Kmečka in rokodelska tržnica se
predstavi

KMETIJA MARN
Predstavite nam svojo kmetijo.
Smo družinska kmetija iz vasi Jezero pri
Trebnjem. S kmetijstvom se ukvarjamo že
vrsto let, zadnjih 10 let pa smo se poleg
pridelave mleka usmerili tudi v predelavo mleka v različne mlečne izdelke. Idejna
vodja za ta korak je bila mama Nada, ki se
je pred tem kar nekaj let ukvarjala s peko
domačega peciva. Sčasoma je svoje delo
usmerila v izdelovanje sirov in jogurtov ter
opravila veliko izobraževanj na področju
predelave mleka. Tako imamo v ponudbi
mnogo različnih izdelkov, od jogurtov, različnih vrst sirov, skute, skutinih namazov,
sirotke idr. Pred Mercator Centrom v Trebnjem pa imamo postavljen tudi mlekomat,
kjer si lahko postrežete z dnevno svežim
mlekom iz naše kmetije.
Kako poteka vaš povprečen dan?
Povprečen dan na kmetiji se začne že zelo
zgodaj. Zgodaj zjutraj je namreč potrebno
razvoziti mleko in mlečne izdelke po osnovnih šolah in vrtcih s katerimi sodelujemo,
saj iz naših izdelkov pripravljajo šolske malice za otroke. Dvakrat na dan je potrebno
urediti vse za molžo krav, hranjenje in ureditev hleva. Ko se mleko od jutranje molže
ohladi, ga en del pripeljemo v mlekomat,
iz drugega pa naredimo različne mlečne
izdelke.

lavo dobrega in kvalitetnega mleka, saj
je ravno dobro pridelano mleko temelj za
odličnost izdelkov. In prav zaradi vloženega truda in vseh potrebnih izobraževanj, ne
samo v predelavo ampak tudi v pridelavo,
dobimo na koncu res kvalitetne izdelke, za

katere že več let prejemamo tudi priznanja
Dobrote slovenskih kmetij. Naš cilj je torej
usmerjen v zagotavljanje visoke kakovosti
mleka in mlečnih izdelkov.
Mateja Kozlevčar

Kje vse lahko najdemo vaše izdelke?
Mlečni izdelki kmetije Marn se prodajajo v
Kmetijskih zadrugah v Trebnjem, Mirni peči
in Žužemberku, v Marketu pri Sebastjanu
v Dolenji Nemški vasi ter vsako soboto na
kmečki in rokodelski tržnici v Trebnjem.
Kateri je tisti produkt na vaši stojnici, ki bi
ga prvega ponudili turistu in zakaj?
Kot prvi izdelek bi ponudili jogurt, ki bi vsakega dobro nasitil in odžejal. Za malo bolj
sladkosnede pa imamo na voljo tudi veliko
vrsto sadnih jogurtov. V teh prijetnih dneh,
ko je veliko piknikov in druženj, pa bi ponudili tudi slasten sir za žar.
Vizija vaše kmetije, kje vidite potencial?
Vizija naše kmetije je usmerjena v pridešt. 140 / julij - avgust 2018
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DRUŠTVA

S projektom FATE
bomo prisotni tudi
na prireditvi Slovo
poletju
Projektna skupina FATE, ki jo sestavljamo
Občina Trebnje, Klub borilnih veščin Fearless Fighters, klub Victory Gym iz Trenčina
na Sloveškem, klub Victory Gym iz Novega
Sada v Srbiji in Diamond Boxing Academy
iz Trsta, smo v polnih pripravah tako na naslednji kickboxing večer, ki ga Alen Štritof
s svojim klubom pripravlja v sklopu prireditve Slovo poletju v Trebnjem, kot tudi na
naslednji FATE FIGHT NIGHT NOVI SAD, ki
bo potekal v soboto, 8. 9. 2018, v Srbiji.
Zadnji vikend v avgustu bomo na množični
prireditvi Slovo poletju prisotni, da bomo
javnost nadalje seznanjali s projektom FATE
ali Fighting for equal access to sports and
exercise, s katerim želimo s športnimi dogodki zbirati sredstva za dodatne programe v športu za ljudi s posebnimi potrebami. Do sedaj smo že izvedli dva FATE FIGHT
NIGHT dogodka, in sicer v mesecu marcu
v Trebnjem, kjer smo za VDC Novo mesto,
enota Trebnje zbrali približno 2.800 EUR in
v mesecu aprilu v Trenčinu na Slovaškem,
kjer smo zbrali 2.000 EUR za center AUTIS
za ljudi z avtizmom.

Naslednji dogodek bo v Novem Sadu v
organizaciji KBT Victory Gym, in sicer 8. 9.
2018. Borci vseh klubov so v polnih pripravah, vsi pa držimo pesti, da nam uspe zbrati
čim več sredstev za tamkajšnji center za ljudi s posebnimi potrebami.
Sodelujoči klubi borilnih veščin bodo v juliju in avgustu izpeljali tudi nekaj dodatnih
treningov oziroma športnih ur z varovanci
posameznih centrov in s tem še dodatno
doprinesli k boljšemu počutju in socialnemu vključevanju ljudi s posebnimi potrebami.
Vincent van Gogh je dejal: »Dobre stvari
ne nastanejo impulzivno, temveč so serija

majhnih reči, ki so se združile.« Z majhnimi
koraki se bomo tudi mi še naprej trudili za
velike spremembe!
Sledite nam na FB strani projekta FATE:
https://www.facebook.com/FATEeurope/.

projektna
skupina

Folklorna skupina Nasmeh
na Ohridu
Člani folklorne skupine Nasmeh smo bili veseli, da smo med številnimi selekcioniranimi skupinami iz vse Slovenije bili izbrani za
sodelovanje na festivalu Slovenija na Ohridu 2018.
Na štiridnevnem festivalu smo predstavili del slovenske kulturne
dediščine in utrip Občine Trebnje ter sosednjih občin Temeniške in
Mirnske doline. Skupaj z ostalimi slovenskimi udeleženci, organizatorji festivala, gosti Republike Makedonije smo z otvoritvijo festivala proslavili Dan državnosti Republike Slovenije. Srečali smo se
tudi z veleposlanikom Republike Slovenije v Makedoniji, prof. dr.
Milanom Zajcem in županom mesta Ohrid.
Festivalski dan s povorko in nastopi vseh udeležencev je zmotil dež
in program, ki naj bi se odvijal na glavni mestni čaršiji in ploščadi,
je bil v Kulturnem domu.
Prijazni domačini, lepote Ohrida ter veselo vzdušje članov sodelujočih skupin, je bil preplet štiridnevnega druženja, ki bo članom
folklorne skupine Nasmeh ostal v lepem in trajnem spominu.
Finančno in materialno so nam pomagali: Občina Trebnje, Povše
metal d.o.o., Tem Čatež, g. Anton Maver, Dobrote Dolenjske, Dana
Mirna, Pivka perutninarstvo d.d..
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Vsem se iskreno zahvaljujemo.

Stanka Jurak
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DRUŠTVA
Turistke tudi letos na
jubilejnem 30. Košu
Kot vsako leto, že devetindvajsetkrat do sedaj, smo tudi letos trebanjske turistke sodelovale na 30. prireditvi Iz trebanjskega koša.
Dogajanje smo popestrile s predavanjem članice in arheologinje
Helene Fornazarič o zgodovini Trebnjega in delavnico, kjer so lahko
vsi, od najmlajših do najstarejših obiskovalcev, oblikovali izdelke iz
gline, pod taktirko članice in Trebanjcem že znane ustvarjalke unikatnih glinenih izdelkov, Irene Blaznik. Vzdušje na letošnjem košu
je bilo prijetno, seveda pa smo se člani TD Trebnje udeležili tudi
tradicionalne povorke.
TD Trebnje

Dan odprtih vrat Strelskega
društva Trebnje
V soboto, 16.6.2018, je v prostorih strelišča v Prapročah pri Trebnjem potekal dan odprtih vrat v sklopu praznovanja 70-letnice
ustanovitve in delovanja Strelskega društva Trebnje, ki je eno
izmed najstarejših delujočih društev v Občini Trebnje in celotni

Mirnski dolini. V ta namen je domače društvo pripravilo strelski
turnir, katerega se je udeležilo več ekip iz področja celotne Dolenjske. Po tekmovanju je sledila podelitev priznanj najboljšim posameznikom in ekipam, ter družabni del, ki je potekal v krogu članov
in prijateljev Strelskega društva Trebnje. Strelski pozdrav!
Leon Lobe, Strelsko društvo Trebnje

Izlet KS Račje Selo
V ponedeljek, 25. 6. 2018, je KS Račje selo organizirala svoj tradicionalni izlet krajanov. Letos smo se odpravili na severozahodni
rob slovenske Istre pod Kraškim robom. Vreme nam je malo ponagajalo, zato smo morali prvotni program, pohod po podeželju,
spremeniti. Ogledali smo si cerkev Svete Trojice v Hrastovljah, ki je
poznana po freskah poimenovanih Mrtvaški ples in majhno kraško
jamo - Sveto jamo pri Socerbu, ki je bila v preteklosti tudi romarsko
središče. Nato smo se povzpeli na ostanke gradu nad Črnim Kalom
iz 11. stoletja. Posebnost gradu je, da stoji na samostojni skali nekaj deset metrov nad tlemi. Sledilo je kosilo v prijetni istrski vasici
Predloka. Za zelo dobro vodenje izleta se moramo zahvaliti našima
vodnikoma Marjanu Pajku in Lojzetu Šaleharju. Polni lepih doživetij
in vtisov smo se odpravili proti Dolenjski.
Mojca Višček
št. 140 / julij - avgust 2018
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DRUŠTVA
Krajevna skupnost
Trebnje podelila
priznanja za leto 2018
V torek, 19.6.2018, je v dvorani Stik v Trebnjem potekala svečana podelitev priznanj
KS Trebnje za leto 2018. Priznanja podeljuje
Svet KS in sicer posamezniku, društvu ali organizaciji, ki je s svojim delom pomembno
pripomogel k napredku krajevne skupnosti.
Za leto 2018 je bilo podeljenih osem priznanj, ki jih je podelil predsednik KS Trebnje,
Dejan Smuk.
Priznanja so prejeli:
Zgodovinski krožek Osnovne šole Trebnje.
Učenci 3. triletja OŠ Trebnje, in sicer Alina
Gričar, Lana Cugelj, Marija Hudoklin, Nastja
Smolič, Urška Strahinič, Ana Jarc, Mark Kolenc, Manca Rajnar, Tina Gabrijel, Petja Huš,
Katja Mežan, Eva Kolenc in Jerca Rakar, pod
mentorstvom Nataše Hribar, so prejeli zlato
priznanje Zveze prijateljev mladine za raziskovalno nalogo na temo migracij in si tako
zaslužili tudi priznanje KS Trebnje.
Skupina učencev angleškega krožka Osnovne šole Trebnje. Učenci od 7. do 9. razreda
Osnovne šole Trebnje so se udeležili Svetovnega pokala znanja v Ljubljani. Na tekmovanju so preverjali znanje z več področij in
na različne načine. Prav vse pa je potekalo
v angleškem jeziku. Priznanje KS Trebnje so
si zaslužili učenci Vid Koščak, Maj Trinko,
Jaka Šteblaj, Zala Perpar, Gašper Ozimek,
Jona Šmalc Novak, Hana Knez, Meta Kržan,
Jakob Lavrič, Manca Rajnar, Mihael Valand
in Urška Koželj ter mentorica Saša Bedene.
Na podelitvi jih ni bilo, ker so bili ravno na
svetovnem tekmovanju v Kuala Lumpurju v
Maleziji, kjer so zastopali trebanjsko šolo,
občino in Slovenijo, eni od naših ekip pa se
je uspelo prebiti na Tournament of Champi-
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ons na Yale University v ZDA.
DUO Dendrocopos, ki ga sestavljata Trebanjec Jan Čibej in Ljubljančan Luka Poljanec.
V začetku letošnjega leta sta na mednarodnem tolkalskem tekmovanju v Luxemburgu
osvojila prvo nagrado in nagrado občinstva.
Zmagala sta tudi na letošnjem tekmovanju
Svirel, kjer sta imela čast nastopiti na končnem finalnem nastopu. Za izjemne dosežke
v glasbi, požrtvovalno in vztrajno sodelovanje na tolkalskih tekmovanjih v Sloveniji in
tujini sta prejela priznanje KS Trebnje.
Univerza za tretje življenjsko obdobje
Trebnje. Nekaj upokojenih entuziastov je
pred dvajsetimi leti začela z ustanavljanjem
takoimenovane univerze za tretje življenjsko obdobje. V svojem programu imajo številne delavnice, predavanja, izlete in diskusije v študijskih krožkih. Ponavadi se zbirajo
enkrat tedensko na Centru za izobraževanje
in kulturo v Trebnjem, v okviru katerega
univerza tudi deluje. Prejeli so priznanje KS
Trebnje za uspešno delovanje na področju
povezovanja in aktivnosti na društvenem,
družabnem in izobraževalnem področju.
Jože Okoren. Invalid – paraplegik je postal
pred 50 leti. Po nesreči pa optimizma ni izgubil. Že med rehabilitacijo ga je opazil trener
invalidov športnikov in ga vključil v športno
dejavnost. Vstopil je v reprezentanco atletike in košarke na vozičkih. Nastopil je na treh
paraolimpijskih igrah, štirih svetovnih in desetih evropskih igrah pa tudi na mednarodnih tekmovanjih. Ima več kot 200 odličij, bil
je tudi evropski rekorder v metu diska. Več
let je bil tudi funkcionar v Zvezi paraplegikov
Slovenije, podpredsednik Zveze za šport invalidov in vodja strokovne komisije za šport
invalidov. Ustanovil je tudi Društvo paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja. Za
dolgoletno uspešno, požrtvovalno in vztrajno delo ter pomoč invalidom pri udejstvovanju v športu in družabnem življenju je prejel priznanje KS Trebnje.

Andreja Možina. Če se zjutraj sprehodite
po Trebnjem, boste zagotovo opazili simpatično gospo, ki pometa pločnike, pobira smeti, zalive rože, obrezuje grmovnice,
obira odcvetele cvetove ali pa ureja gredice. Obrezane grmovnice, popletene gredice, nasajene lepe rožice, zalite cvetlice
krasijo Trebnje in ni malo ljudi, ki to opazi.
Čeprav se zdi, da je to lahko delo, pa zagotovo ni, saj ga je potrebno opraviti v lepem
vremenu, pa tudi v kislem in sneženem, ko
pomaga trebanjskim komunalnim delavcem pri odmetavanju snega. Lepota mesta
v objemu Temenice torej ni naključna, zato
je za dolgoletno, predano delo in skrb za
urejene zelene ter skupne površine v Krajevni skupnosti Trebnje prejela priznanje
KS Trebnje.
Leon Lobe, sodeluje ali pa je sodeloval na
najmanj 13 različnih področjih. Po poklicu
je pedagog, ki dela v upravi za izvrševanje
kazenskih sankcij. Je dolgoletni vodja in sekretar nogometne šole v Trebnjem, predsednik strokovne komisije na Medobčinski
nogometni zvezi Ljubljana in član komisije
Nogometne zveze Slovenije. Kot član izvršnega odbora in sekretar Športne zveze
Trebnje in Mirna med drugim vsako leto
sodeluje pri realizaciji medobčinske športne prireditve z izborom športnika leta. Je
dolgoletni član Strelskega društva Trebnje,
kjer deluje tudi kot trener in regijski sodnik
na tekmovanjih. Deloval je v Turističnem
društvu Trebnje. Bil je pobudnik in ustanovitelj Turistično kulturnega in športnega
društva Štefan in pobudnik in soustanovitelj Društva prijateljev mladine Jurček
Trebnje. Deluje kot prostovoljec v lokalnem gasilskem društvu pa tudi v okviru
Gasilske zveze Trebnje. Rad skrbi za živali
in naravo, kot lovec neguje lovsko tradicijo. Deloval je v organih Vrtca Mavrica, bil
je tudi član sveta staršev in sveta zavoda
v OŠ Trebnje. Je član uredniškega odbora
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DRUŠTVA
Glasila občanov Trebnje. Poučuje verouk in
deluje v župniji Trebnje kot aktivni član za
ohranjanje cerkva in drugih spomenikov.
Je pobudnik atletike v Trebnjem. Za uspešno, požrtvovalno, predano, strokovno,
povezovalno in aktivno delo na področju
športa, kulture, društvenega in družabnega življenja je prejel priznanje KS Trebnje.
Niko Goleš. V centru Trebnjega smo pred
47 leti imeli kegljaški klub. Med ustano-

vitelji takratnega društva je bil tudi Niko
Goleš, ki je še danes delujoči član, tehnični
vodja, član upravnega odbora, trener, skrbi
za stike z javnostjo, je arhivar in kustos. Še
vedno aktivno tekmuje v seniorskih kategorijah. Posebno pozornost namenja ekipi
kegljačic, ki nastopajo v 1. B slovenski kegljaški ligi. Posameznice pa dosegajo zelo
dobre rezultate na tekmovanjih. Priznanje
KS Trebnje je prejel za dolgoletno uspešno,

vztrajno, požrtvovalno in aktivno športno
udejstvovanje, zlasti v kegljanju in prenosu
znanja na mlade.
Prireditev je povezovala Mojca Mežik, program pa so popestrili učenci Glasbene šole
Trebnje. Priznanja, ki so jih prejeli izbrani,
je oblikovala Maja Kastelic.

starše otrok sproti seznanjali z dogajanjem.
Nekateri od udeležencev so v teh dneh celo
splavali, opravili so gasilske veščine, ocenjevali urejenost šotorov in ob koncu izbrali
najbolj urejen šotor, izbirali miss in mistra
tabora v prvi skupini in v drugi princeso ter
princa. Zadnji večer bivanja skupine v taboru so po spustu zastave in večerji izvedli
zaključni večer z bogatim programom tabornikov in njihovih mentorjev ter podelili
priznanja za opravljene veščine, nagrado
za najbolj urejen šotor, razglasili miss in
mistra tabora… Skratka mrgolelo je idej pri
pripravi večera in posledično bogat zaključni večer pospremil vse skupaj v zadnjo noč
bivanja v taboru Veli Jože.

Vsako leto se taborjenja udeleži lepo število mladih iz Prostovoljnih gasilskih društev naše zveze. Mladi iz 21 PGD-jev se je
udeležilo letošnjega taborjenja, ki ga je
skrbno načrtovalo in še bolj skrbno izvajalo
22 mentorjev v obeh skupinah. Prav njim, s
taborovodjo Andrejo, gre velika zahvala za
njihovo zavzeto in predano delo z mladimi,
ki je prav gotovo prispevalo, da je taborjenje obeh skupin v osmih dneh lepo in brez
problema potekalo in da so se vsi srečno
vrnili, polni lepih vtisov. Istočasno velja zahvala staršem taboreče mladine za zaupanje in tehničnemu vodji Metodu Jamniku iz
GZ Škofja Loka.
GZ Trebnje

Mateja Kozlevčar

Taborjenje gasilske
mladine 2018
Mladinska komisija pri GZ Trebnje je tudi
letos v letni načrt vnesla obsežno nalogo
– organizacija taborjenja gasilske mladine.
Že vrsto leto v sodelovanju z GZ Škofja Loka
Mladinska komisija GZ Trebnje izvaja taborjenje v njihovem taboru v Savudriji v kampu
Veli Jože, kjer je bil tudi letos tabor rezerviran za trebanjsko gasilsko mladino od 23.
junija do 1. julija 2018. V tem terminu sta
se zvrstili dve skupini tabornikov: skupina
mlajših (50 udeležencev) je letovala od 23.
do 27. junija, skupina starejših (49 udeležencev) pa od 27. junija do 1. julija 2018.
Taborniki so bivali v šotorih v senci med
borovci. Vodstvo tabora, na čelu s taborovodjo Andrejo Zupančič, je tabornike vsake
skupine razdelilo v vode in jim dodelilo vodnike oz. mentorje ter pripravilo program
dela, ki so ga uskladili z dnevnim redom v
taboru.
Bogato zasnovan program z različnimi vsebinami, od gasilskih do splošnih, je zelo
dobro zapolnil vsak dan letovanja, tako da
skoraj ni bilo časa za dolgočasje. Tudi verjetno iz tega razloga je bilo udeležence slišati,
da je prehitro minilo. Mentorji so se potrudili, da so dnevno poročali o dogajanju v
taboru na spletni strani GZ Trebnje in tako

Poletje v gasilskem domu
Pozdravljeni!
Letos se bo v gasilskem domu dogajalo tudi poleti!

Vsako 2. soboto organiziramo zanimive delavnice in druženje. Spoznavali bomo različne postopke, ki jih uporabljajo operativni gasilci
na intervencijah ter uporabo orodja, kot ga na vajah ponavadi ne spoznavamo. Potrudili se bomo, da bo zanimivo za vse osnovnošolce
– tiste, ki pridejo samo pogledat, kot tiste, ki so z nami že celo leto ali več. Še posebej pa si želimo, da bi vsak od naših mladih gasilcev s
seboj pripeljal še kakšnega soseda, bratranca/sestrično, sošolca/sošolko. Tako bo še bolj zabavno, vsekakor pa bo mokro! :)
Otroci lahko pridejo samo enkrat, lahko pa vsakič, odvisno, kdaj imajo čas.
Termini (ob sobotah): 7. 7., 21. 7., 4. 8., 18. 8. od 16. do 18. ure.
Prosimo za predhodne prijave!
Veselimo se druženja!
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DRUŠTVA
Dan KS Knežja vas-Rupa 2018
KS Knežja vas je v sodelovanju s krajani, v nedeljo 24. junija
2018, na predvečer dneva državnosti, organizirala tradicionalni
že 6. Dan KS Knežja vas v športno rekreacijskem centru Rupa
pod zaselkom Kozjak.
Organizirali smo vaške igre med vasmi v KS Knežja vas, nogometno tekmo med Vzhodom in Zahodom KS, tekme v odbojki na
mivki, za mlajše krajane smo pripravili namizni nogomet, vožnjo
s konji in na koncu za vse udeležence kresovanje. Prireditev se
je začela ob 17.00 in je trajala pozno v noč. Organizatorji smo
za vse prisotne pripravili golaž, na kraju samem so se krajanke
izkazale s peko palačink, s seboj so prinesle peciva, seveda pa je
bilo poskrbljeno tudi za pijačo (vino, sokovi, voda, pivo).
Na vaških igrah so sodelovale vasi v KS Knežja vas. Tekmovalo je
6 vasi, ki so se pomerile v 6 disciplinah. Prvo mesto je osvojilo
Kamenje, pred Selcami in Knežjo vasjo. Vse tri ekipe so prejele
pokal. Igre je vodil Alen Štritof.
Na nogometni tekmi med vzhodom in zahodom KS je zmagala
ekipa vzhoda.
Vzporedno z nogometnim turnirjem se je odvijala odbojka na
mivki, ki pa je imela netekmovalni značaj. Domače ekipe so se
organizirale na željo posameznikov in na čas, ki je bil na razpolago ob odvijanju drugih aktivnosti.
Ob cca 22.00 je najstarejši svetnik KS g. Anton Murn ob pomoči posameznih krajanov prižgal kres, kateri je ob strokovnem
sestavljanju in prižiganju gorel do jutranjih ur. Tako kot vsako
leto, nas je tudi letos vreme spravljalo v negotovost in je delno
motilo program, katerega pa smo ga vseeno speljali po programu. Kljub visoki udeležbi naših krajanov in povabljenih gostov
je bilo hrane ter pijače dovolj za vse navzoče. Bilo nas je več kot
200 krajanov od 430, kolikor šteje prebivalcev KS Knežja vas.
Dokler bo tako visoka udeležba in pripravljenost ljudi, ki skrbijo
za organizacijo, ni bojazni, da prireditve v prihodnjih letih ne bi
bilo.
Na koncu bi se v imenu KS Knežja vas zahvalil še vsem, ki so
pomagali pri organizaciji, od postavljanja šotorov, miz, urejanja

igrišč , postavljanju kresa in razsvetljave, do priprave hrane in
pijače. Dobrodošli na Dnevu KS Knežja vas leta 2019!
Predsednik KS Knežja vas
Alojz Špec

XXIV. Regijsko preverjanje
usposobljenosti ekip prve
pomoči
XXIV. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa je letos potekalo 16. 6. 2018 v Metliki.
Preverjanje so organizirali Uprava RS za zaščito in reševanje Novo
Mesto, RKS-OZ Metlika in Občina Metlika.
Ekipe prve pomoči sestavljajo prostovoljci, ki so opravili 70 urni tečaj prve pomoči pri RK in so usposobljeni za nudenje prve pomoči
za primer naravnih in drugih nesreč.
V konkurenci je tekmovalo dvanjast ekip Dolenjske regije. Ekipe so
se pomerile na štirih delovnih točkah - nesrečah.
Tekmovanja se je udeležila tudi prostovoljna ekipa prve pomoči
RKS- Območnega združenja Trebnje. Ekipo so sestavljali: Marjan
Rajkovič, Cvetka Pust Resnik, Elizabeta Koračin, Janez Žibert, Mateja Žibert in Domen Sladič. Naša ekipa je pokazala izvrstno znanje
in zasedla odlično peto mesto. Čestitamo!
								
Tea Radelj
Sekretarka
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Tradicionalno kresovanje v Brezi
V soboto, 23.6.2018, je v organizaciji Turistično, športnega in kulturnega društva Štefan
potekalo tradicionalno kresovanje v Brezi pri Trebnjem. Kresovanje je potekalo na hribu
pri podružnični cerkvi sv. Janeza Krstnika, kjer so med drugim obeležili tudi dan državnosti. V večernem času je pred prižigom kresa potekal kratek kulturni program, katerega so
pripravili prebivalci domačega okoliša. Prižig kresa pa je bil zopet svojevrsten podvig, saj
ta čast vsako leto pripada zaslužnemu domačinu. Da je kres res dobro pripravljen, je dokazala višina plamena ognja, ki se je videla daleč naokrog. Za prijetno pogostitev so poskrbeli
domačini, ki so za vse obiskovalce pripravili sladke dobrote in kapljico rujnega, da so lahko
vztrajali še dolgo v noč... Kulturni pozdrav!
Leon Lobe, TŠKD Štefan

Oratorij
Prvi teden julija 2018 je v Trebnjem potekal Oratorij, ki se ga je udeležilo 219 otrok.
Oratorij ima vsako leto drugačno temo. Letos je tema misijonar Friderik Baraga. Bil je
rojen v bližini Trebnjega ter je svoje otroštvo preživel na Trebanjskem gradu. V 19.
stoletju je deloval med severnoameriškimi
Indijanci, letos pa obeležujemo 150. obletnico njegove smrti.
V ponedeljek, torek in četrtek smo se zabavali ob delavnicah in velikih igrah, v sredo
smo odšli na pohod do Baragove domačije,
v petek pa že tradicionalno na bazen.
Vsako jutro smo si ogledali odlomek filma
o Baragovem življenju, ki smo ga posneli
animatorji. Dnevni red se je nadaljeval s
katehezo, sledile pa so ji delavnice, ki so si
jih izbrali otroci sami. Izbirali so lahko med
delavnicami iz različnih področij, kot so:
šport, naravoslovje, kemija, ročna dela…
ki so trajale do kosila. Po kosilu smo imeli različne velike igre: skupinska, vodna ter
indijanska igra.
Med dejavnostmi smo z otroki veliko prepevali, molili in se igrali različne športne
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igre. Tudi s pomočjo lepega vremena smo
teden lepo zaključili, kar želimo nadaljevati
tudi naslednje leto.
Vsi otroci lepo vabljeni tudi prihodnje leto!
Matic Rajnar
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DRUGO
Kaj hrani arhiv v
Novem mestu?
Letošnje leto je za Zgodovinski arhiv Ljubljana (ZAL) prav posebno, saj 15. julija praznuje 120 let ustanovitve, njegova enota za
Dolenjsko in Belo krajino pa 45 let delovanja. Ob tej priložnosti bo v preddverju arhiva v Ljubljani na ogled razstava o zgodovini arhiva in njegove dejavnosti. Osrednji
dogodek bo sredi oktobra odprta razstava
namenjena koncu prve svetovne vojne in
nastanku novih držav. Objavljeni bodo tudi
arhivski dokumenti iz upravne enote Trebnje.
Arhiv ima odprta vrata za raziskovalce, rodoslovce in vedoželjne obiskovalce. Z različnimi projekti poskuša občanom odpreti
okno v svet arhivskih dokumentov.
Kaj hrani arhiv?
Iščete zaključno spričevalo, potrdilo o
opravljenih strokovnih in drugih izpitih, dokumente za urejanje premoženjskopravnih
zadev (denacionalizacija, vojna škoda, dokumenti o nepremičninah ipd.)?
Enota v Novem mestu med drugim hrani tudi digitalizirane popisnice. Popisnice
prebivalstva so eden najbolj uporabljenih arhivskih virov, saj so zanimive za vse,
ki se zanimajo za zgodovino svojega kraja
ter svojih prednikov. Na portalu Zgodovina
Slovenije – SIstory je objavljen popis prebivalstva okrajnega glavarstva Novo mesto iz

Popisnica iz leta 1870 za vas Dolenja Dobrava 6.
leta 1869; originale hrani Zgodovinski arhiv
Ljubljana v Enoti za Dolenjsko in Belo krajino v Novem mestu. Ohranjene, digitalizirane in dostopne so popisnice za takratna
številna naselja, med drugim za občine Dobrnič, Mirna, Trebnje in Velika Loka.
Popisnice iz 19. stoletja so bile pisane v
nemškem jeziku in poročajo o številu družinskih članov na določenem naslovu, letu
njihovega rojstva, veri, državljanstvu, stanu in poklicu oseb. Navedeno je tudi koliko
glav živine je bilo na kmetiji. Tu je na nek
način tudi začetek iskanja porekla.

http://www.sistor y.si/cdn/publikacij e/ 2 3 0 01-24 0 0 0/ 2 3 026/ N M E _Tr e b nje_1869_Dolenja_Dobrava_6.pdf
Osnovne podatke o arhivskem gradivu,
ki se hrani v fondih in zbirkah, lahko prek
spleta pridobite z iskalnikom SIRAnet. Iskalnik omogoča poizvedovanje po podatkih
o arhivskem gradivu, ki ga hranijo slovenski
regionalni arhivi.
STIK ARHIV NOVO MESTO: +386 (0)73942240;
E: zal.nme@guest.arnes.si
Povzeto po zapisu
Dunje Mušič, arhivistka
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Motoristi

Kolesarji

Motoristična sezona je že v polnem razmahu, na ceste je privabila veliko število ljubiteljev jeklenih konjičkov. Radi bi vas opozorili na nekatera tveganja, ki so povezana z
vožnjo motornih koles in so lahko ključnega
pomena za varno vožnjo. Preden se odpravite na vožnjo z motornim kolesom si obvezno oblecite primerno zaščitno oblačilo s
ščitniki, na glavo si nadenite žaščitno čelado ter prižgite luči, zaradi česar boste bolj
vidni, saj je motorno kolo ozko in Vas lahko
drugi udeleženci hitro spregledajo. Hitrost
vožnje motornega kolesa prilagodite svojim
sposobnostim, lastnostim in stanju vozišča
ter preglednosti. Svojih sposobnosti glede
obvladovanja motornega kolesa ob velikih
hitrostih ne dokazujte na cestah, ker s tem
ogrožate svoje in druga življenja, saj kot
vozniki motornih koles spadate v najbolj
ogrožene udeležence v cestnem prometu,
kar dokazuje povečano število prometnih
nesreč z udeležbo voznikov motornih koles.

Zaradi lepega vremena je na cestah tudi veliko število ljubiteljev kolesarjenja. Zaradi
tega bi vas radi spomnili na varno udeležbo v cestnem prometu, saj boste le z upoštevanjem le teh v večjem delu preprečili
morebitne nesreče. Ko ste v cestnem prometu udeleženi kot kolesar, uporabljajte za
vožnjo kolesarski pas, kolesarsko stezo ali
pot, kjer je to omogočeno, manj prometne
poti, drugače pa se s kolesom smete voziti
ob desnem robu smernega vozišča v smeri
vožnje. Pri vožnji uporabljajte zaščitno čelado, katera vas bo varovala v primeru padca
ali nesreče. V kolikor se vozite v večernem
ali nočnem času, je obvezna uporaba predpisanih luči in odsevnikov.

Sela pri Šumberku
pometla s
konkurenco Medvaški turnir
Veliki Gaber 2018

ki je tako povezala Poljce v skupno ekipo.
Upamo, da bomo naslednje leto s tega območja spet lahko imeli dve močni ekipi.
Čestitke gre tudi ostalim vasem, da so
uspele zbrati ekipe, to so Gombišče, Žubina, Veliki Gaber in ekipa mladincev, ki je
vsako leto bolj konkurenčna. Posebno je
potrebno izpostaviti tudi dve hrabri dekleti, ki sta se borbeno borili za svoji vasi.
Na letošnji turnir smo povabili tudi dve povabljeni ekipi iz naše bližine - Šentlovrenc in
VIP Team iz Ivančne Gorice, ki sta se pomerile tudi z “reprezentanco” KS Veliki Gaber.
Boljša je bila ekipa Šentlovrenc.
Posebna zahvala gre PGD Veliki Gaber za
varovanje in pogostitev. Skupaj sedaj že

Vsa čast! Danes, ko smo vsi tako zaposleni
in ko ima vsak svoj hobi, lahko samo čestitamo ekipi Sela pri Šumberku, da ji zadnja leta uspe sestaviti izkušeno in čvrsto
ekipo – predstavnike svoje vasi, ki je z letošnjo 3. zaporedno zmago uspela domov
odnesti tudi prehodni pokal, ki tako prehaja v njeno last.
Turnir v malem nogometu med okoliškimi
vasmi se je letos odvil že 16-tič zaporedoma. Letos smo imeli srečo z lepim vremenom, igralci in gledalci pa so pričarali lepo
športno soboto, ki je tako povezala prijatelje, nekdanje sošolce in priseljence v skupno druženje.
Ekipa iz Sel pri Šumberku se že od samega
začetka udeležuje turnirja in je bila vedno
trd tekmec. Tudi letos so setavili čvrsto ekipo in zasluženo zmagali.
Se je pa na letošnjem turnirju zgodil še
mali čudež - vas Breg pri Temenici s cca 45
prebivalci, je uspela osvojiti 2. mesto, kar
predstavlja enega od njihovih največjih dosežkov. Dosežka so bili seveda zelo veseli.
3. mesto je osvojila ekipa Zagorica - Bič,
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Vozniki naj bodo bolj pozorni na kolesarje
ter voznike motornih koles, katere je v cestnem prometu težje opaziti zlasti v slabih
vremenskih razmerah in večerih, sploh če
niso pravilno označeni.

Varovanje
premoženja
Prihajajo meseci, v katerih bo večina ljudi
odšla na dopuste in s tem za dalj časa pustila svoje premoženje brez nadzora, kar lahko storilci kaznivih dejan pridoma izkoristijo. Preden odidete na dopust poskrbite za
primerno zavarovanje vašega premoženja:
ob odhodu od doma ne spuščajte žaluzij do
konca, saj s tem dajate videz prazne stanovanjske hiše, zaprite vsa okna, s sosedi se
dogovorite, da vam iz poštnega nabiralnika
pobirajo pošto ( poln nabiralnik pomeni,
da nekoga že dalj časa ni doma), zlatnino in
denar spravite na varno mesto. S sorodniki
ali sosedi se dogovorite, da v času vaše odsotnosti popazijo na vaše premoženje.
Za varovanje vašega premoženja lahko največ storite sami in tako preprečite kakršnekoli nevšečnosti, ki bi vas lahko pričakale
ob vrnitvi domov z dopusta.
Vodja policijskega okoliša
Dejan Kavšek
nekaj let uspešno organiziramo podobne
športne dogodke in brez njihove pomoči
nam ne bi uspelo.
Posebna zahvala gre tudi sponzorju dogodka, Občini Trebnje. Zahvala pa gre tudi
donatorjem, to so PROKION, računalniško
programiranje Klemen Strušnik s. p., Lošdorfer kompresorji d. o. o., 2M storitve in
logistika d. o. o., Avtomati Armič d. o. o. in
Frizerski studio AMOR, Vlasta Hostnik s. p.
Hvala vsem za udeležbo in se vidimo naslednje leto!
Matej Štepec
Športno društvo Veliki Gaber
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DRUGO
Jubilejno srečanje
1. junija 2018 smo se na prvem srečanju v
Dobrniču zbrali sošolci in sošolke, ki smo
v šolo učenosti vstopili v šolskem letu
1967/68 – letošnje leto torej poteka 50 let
od začetka našega šolanja.
V posebno čast si štejemo, da se je na povabilo odzvala tudi prva učiteljica Danica
Gerden. Mislimo, da smo edinstvena skupina učencev, saj imamo v svoji sredi še
živečo učiteljico iz prvega razreda osnovne šole Dobrnič. Samo srečanje je bilo
prisrčno in polno presenečenj, saj smo se
nekateri srečali prvič po 50 letih, nekateri
pa se niso videli že več desetletij. Takrat je
razred štel 36 učencev: do sedaj se jih je 6
že poslovilo od nas, vseh preostalih 28 pa
se nas je udeležilo srečanja.
Učiteljica Danica se nam je lepo zahvalila
za povabilo in rekla, da je bila zelo vesela, pa tudi presenečena nad povabilom in
dejstvom, da smo se zbrali v tako velikem
številu. Zlasti je poudarila, da jo veseli, da
smo ostali v življenju dobri in pošteni – zaželela nam je, naj taki ostanemo še naprej.
Mi smo se učiteljici najprej zahvalili za njeno prizadevanje v šoli, saj nas je s svojim
zgledom lepo vzgojila in nas prvič spoznala s črkami in številkami. Želimo ji še

veliko let zdravja, upamo pa, da se bomo
še kdaj srečali. Zahvaljujemo se tudi vodji
šole v Dobrniču, Ani Kastigar, ker nam je
razkazala nove sodobne učilnice in zelo
akustično športno dvorano. Prav tako gre
zahvala vzgojiteljici Jožici Pekolj za ogled
sodobno opremljenih prostorov vrtca.

Po ogledu šole in prijetnem kramljanju
smo se pogostili v gostilni Škrerjanec in
sklenili, da se prihodnje leto spet srečamo.
Učenci letnika 1967/68

30. Praznovanje
Kresničkov
Pred 30 leti smo se stanovalci takratne
Ulice XV. divizije odločili, da bomo v znak
dobrih medsosedskih odnosov organizirali
skupno kresovanje na kresni večer. Druženje se je razvilo v tradicionalno, tako
da je vsako leto druga družina organizirala piknik. Po osamosvojitvi je bilo možno
spremeniti imena ulic, ki so spominjala na
»star režim« in izbira je bila na dlani – Kresna ulica. Zadnja leta je organizacija prešla
v roke mlajše (srednje) generacije, ki ji dobri sosedski odnosi še vedno izredno veliko
pomenijo. Kresa sicer ne kurimo več, udeležba pa je vseeno vedno številčna. Starejši
se že 3 desetletja srečujemo ob godovih
(»ramplanje«), mlajše družine pa načrtno
izbiramo različne priložnosti za druženje
(otvoritev sezone na terasi, skupno praznovanje rojstnih dni vseh otrok …). Upamo, da
s tem dajemo dober zgled našim otrokom.
Ob letošnji 30. obletnici smo obljubili, da
bomo skupaj »kresovali« še vsaj naslednjih
30 let!
stanovalci Kresne ulice – Kresnički
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foto: Jaka Šmid
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STRANKE
Trebnje spet
dobilo poslanca
iz vrst krščanskih
demokratov

Občanke in občani
Trebnjega,

volitve so za nami, poletje in
dopusti pa pred nami. V SD želimo in upamo, da bosta oba
izvoljena poslanca za Temeniško in Mirnsko dolino naredila čim
več oziroma da bosta držala obljube dane občanom štirih občin v času volilne kampanje. Ne glede na to kakšna bo vlada,
nas čaka v bližnji prihodnosti veliko izzivov, s katerimi se bomo
morali kot državljani in občani soočiti. En izmed takšnih problemov je zagotovo rešitev prostorske problematike OŠ Trebnje,
saj na obzorju za šolsko leto 2018/2019 še ni nobenih rešitev.
V SD smo mnenja, da bi se morali čim hitreje začeti pogovori
o izgradnji nove OŠ v Trebnjem in sicer na območju stanovanjskega dela, ki ga določa OPPN, saj ni smiselno graditi oziroma
dograjevati šole v industrijskih območjih. Jeseni bomo lahko
občani spet odločali o tem, v kakšni občini želimo živeti naslednja štiri leta.
Občinski odbor SD Trebnje
Pred nami je poletje, tako težko
pričakovan čas dopustov, preživljanja prostega časa z otroci,
vnuki, prijatelji in sorodniki. V
občini je organiziranih veliko
prireditev, tako da si vsak lahko najde kaj zase, na kulturnih, športnih in
družabnih prireditvah. Vsa zahvala velja prirediteljem, raznim društvom in
posameznikom, ki vložijo toliko truda, da se imamo lepo.
Ob prazniku Občine Trebnje so bile tudi letos podeljene plakete in priznanja.
Slavnostni govornik v telovadnici OŠ Dol. Nemška vas, dr. Miha Japelj, je
povedal veliko o zgodovini občine in o ljudeh, ki izhajajo iz naše občine in so
s svojim delom pripomogli k napredku in prepoznavnosti občine. Nagrajencem, ki so prejeli plakete in priznanja, iskreno čestitamo!
Poletje je tudi čas, ko se ozremo na pretečeno polovico leta. V našem lokalnem odboru smo zadovoljni z aktivnostmi, ki se izvajajo za gradnjo novega
kulturnega doma v Trebnjem. Zadovoljni smo tudi z rezultatom na državnozborskih volitvah. 3. mesto, za SDS in le en procent za SD, je dober rezultat, čeprav nismo dobili poslanskega mesta. Potrudili se bomo, da bomo še
naprej konstruktivno ustvarjali napredek v naši občini.
Vsem občanom želimo lepe poletne počitnice, da si naberete novih moči za
delo v drugi polovici leta!
Stranka modernega centra SMC
Lokalni odbor Trebnje

» KAJ MORAŠ MED POČITNICAMI STORITI?
Šolske skrbi in stvari
moraš v predal zakleniti,
da ti ne morejo počitnic greniti,
a tudi ne pobegniti.

Nato moraš počitnicam
natančno dneve prešteti
in vsak dan moraš nekaj
hoteti, želeti, početi.«
(Feri Lainšček)

Te dni cel svet združuje nogometna mrzlica. Nogomet se je iz zadnjega dela informativnih oddaj prebil povsem v ospredje. Pričenja se obdobje, ko bodo tudi tisti, ki živijo
v pomanjkanju in stiskah za trenutek pozabili in se prepustili čarom najpomembnejše
postranske stvari na svetu.
Hkrati s svetovnim prvenstvom so se pričele tudi težko pričakovane počitnice! Otroci,
ki so doma, lahko pestro preživljajo svoje proste dni. Na kakšnih izmed organiziranih
tednih, ki jih trudoma in predano organizirajo domača društva, zavodi in župnija ali pa
na tako težko pričakovanem Športnem parku Trebnje, ki bo do konca leta dograjen še z
dodatnimi športnimi vsebinami.
Prav lepo je gledati otroke, da namesto za računalnikom z virtualnimi prijatelji, v Športnem parku Trebnje kvalitetno preživljajo svoje težko zaslužene počitnice ob žogi, teku,
s kotalkami, ob raznih družabnih in mislenih igrah in klepetu s prijatelji.
Športni park Trebnje, »cona brez telefona«, iz dneva v dan bolj postaja skupni prostor
športa, igre, druženja, sprostitve in zabave za vse generacije!
Želimo vam tople, prijetne in doživete poletne dni. Otrokom pa brezskrbne in igre polne
počitnice!
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V petek, 22. junija 2018, se je začel mandat 8. sklica Državnega zbora RS.
Še enkrat hvala vsem, ki ste zaupali svoj glas Novi Sloveniji
in s tem pripomogli k moji izvolitvi. Kot poslanec v Državnem zboru, se bom po najboljših močeh trudil, da bo glas
ljudi iz krajev, kjer sem bil izvoljen, v Ljubljani dobro slišan
in upoštevan. Delal bom v dobrobit Slovenije in njenih ljudi.
Vaše predloge in vprašanja mi lahko pošljete po elektronski
pošti na blaz.pavlin@nsi.si ali me pokličete po telefonu na
številko 041/743 644. Ko bom uradno odprl poslansko pisarno v Trebnjem, pa me boste lahko tudi osebno obiskali.
Blaž Pavlin, poslanec

KRESOVANJE
V petek, 22. 6., smo imeli tradicionalno druženje ob dnevu državnosti – tokrat na Čatežu pod Mrharjevim kozolcem.
Prišli so tudi člani iz
sosednjih občin Šentrupert in Mokronog
- Trebelno. Na veselje mlajših udeležencev smo prižgali kres.
Vzdušje je bilo domače in sproščeno.
OO SDS Trebnje
Kljub počitnicam ostajamo v OO SLS aktivni.
Skozi poletje nas bosta
tudi letos družila dva tradicionalna dogodka: rafting po slovenskih rekah in pohod po Baragovi poti
ob koncu poletja. Letošnja 150. obletnica smrti škofa
Friderika Barage je še dodaten razlog, da s pohodom
počastimo spomin na našega velikega rojaka. Vabimo vse člane in simpatizerje, da se nam pridružite,
saj bo pri tem dovolj priložnosti za analiziranje rezultatov dela svetniške skupine SLS v iztekajočem se
mandatu, pa tudi priložnost za pogovor o prioritetah
delovanja OO SLS Trebnje v prihodnjem mandatu, ko
bomo nadaljevali uspešno delo na lokalnem nivoju.
OO SLS Trebnje
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STRANKE / ZAHVALE
Jesen bo nova priložnost za
razvojno smer občine Trebnje
Po poletnem zatišju bo zopet nastopila
volilna vročica. Baje, da ima po naši ustavi oblast v rokah ljudstvo in zato bo to
zagotovo priložnost, da se le-ta v večji
meri udejanji, za kar smo si edini prizadevali že v tem mandatu.
Zlasti bi bilo dobro, da občani končno lahko dobijo možnost
večjega sodelovanja na sejah OS, sooblikovanja proračuna –
participativni proračun in ne nazadnje za ušesa pocukajo vse
tiste, ki so jih ponovno opetnajstili z obljubami o vrtcu, gradnji
šole, ignorantstvu pri ohranjanju nujne medicinske pomoči v
Trebnjem itd.
Skrb za prihodnost ni nekaj kar se prepušča naključju!
ZL DSD Trebnje

»Blagor mrtvim, ki umrejo v Gospodu;
Naj se spočijejo od svojega truda,
Zakaj njih dela gredo z njimi.«

ZAHVALA
V 98 letu je sklenila življenjsko pot naša mama

MARIJA KRESAL

Lizmanova Minka iz Trebnjega.
Iskrena hvala vsem, ki ste ji stali ob strani in jo obiskovali. Še posebna
zahvala gre njenemu skrbnemu zdravniku dr. Bogomirju Humarju, patronažni sestri ZD Trebnje – Branki Glivar, negovalkam iz DSO, Oparovi
Angelci in vsem Oparovim.
Ob zadnjem slovesu pa gospodoma Slavku Kimavcu in Jožetu Stržaju za
res lep obred in poslovilne besede. Hvala pevcem in trobentaču ter pogrebni službi Komunale Trebnje. Hvala vsem sorodnikom in prijateljem
za izrečena sožalje, cvetje, sveče in darovane maše.
Vsi njeni

Samo še to opravim,
samo še to 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 56. letu starosti za vedno
zapustil naš dragi mož, oče, dedi, brat in stric

ALOJZIJ LOBE
iz Orlake 10.

Karitas
za Črnomelj
Pomoč Karitas v skupni vrednosti 109.200 EUR je do danes
prejelo 148 gospodinjstev prizadetih ob toči v Črnomlju in
okolici
Vsak dan še vedno prihajajo nove vloge za pomoč, zato Karitas nadaljuje z zbiranjem vlog in zbiranjem sredstev. Svoje
aktivnosti bo v prihodnjem tednu usmerila še na območje
Semiča, kjer so tudi bila prizadeta posamezna gospodinjstva.
Vloga je na voljo na spletni strani Slovenske karitas www.karitas.si. Sredstva za pomoč je mogoče darovati na:
SLOVENSKA KARITAS
Kristanova ulica 1
TRR (Nlb): SI56 0214 0001 5556 761
Sklic: SI00 201
Namen: NEURJE 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 in za svete maše ter ga pospremili na njegovi
zadnji poti. Hvala tudi pogrebni službi Marija Novak, duhovnemu pomočniku
Florjanu Božnarju za lepo opravljen obred ter pevcem za zapete pesmi. Posebna zahvala Markovim sošolcem ŠC NM, posebno sošolcu Janu, ki je v slovo
našemu očetu zaigral na trobento. Iskrena hvala.
Žalujoči: vsi njegovi

Za vse podrobne informacije smo vam na voljo: peter.tomazic@karitas.si, tel.: 041 821 834 ali 01/ 300 59 61(60).
mag. Cveto Uršič
generalni tajnik Slovenske karitas
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DRUGO
Samooskrba v romskem naselju
Vejar
Leta 2016 je Občina Trebnje v romskem naselju Vejar občinsko zemljišče namenila za vrtove. Tako je na prej poznani »krompirjevi
njivi« nastalo 25 vrtov, kateri so razdeljeni med prebivalce romskega naselja. S svojim programom in različnimi aktivnostmi pod
okriljem Centra za socialno delo Trebnje ter Centra šolskih in obšolskih dejavnosti, se v naselju izvajajo tudi delavnice na temo samooskrbe. Otroci, ki so vključeni v program dnevnega centra navedenih institucij, tudi obdelujejo enega izmed vrtov. Vrtovi so polni
različnih vrtnin: solate, čebule, korenčka, zelja, peteršilja, paprike,
paradižnika, fižola in še kaj bi se našlo. Večina vrtov je zgledno urejenih, na nekaterih so urejene tudi tople grede.
Simona Grgovič, CSD Trebnje
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RAZVEDRILO

Tokratni sponzor križanke je podjetje Avto Slak d.o.o.,
Trebnje
Podjetje Avto Slak d.o.o. posluje že več kot 25 let. Smo uradni zastopniki blagovnih znamk Volkswagen, Škoda, Seat in Volkswagen gospodarska vozila.
Smo pooblaščeni serviser za vse omenjene znamke in tudi za znamko Audi.
Ponujamo cenitve in popravilo karoserijskih poškodb. V naši prodajni paleti
imamo veliko kakovostnih rabljenih vozil in dopolnilne opreme.
Za vas so pripravili nagrade, in sicer:
1.

nagrada: univerzalni gumi tepihi v vrednosti 25,00 €,

2.

nagrada: komplet prve pomoči in varnostni trikotnik v vrednosti 15,00 €,

3.

nagrada: liter čistila za stekla in majica Avto Slak 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 3.9.2018.
Gesel po tem datumu ne bomo upoštevali.
Pravilno geslo križanke iz junijske številke Glasila je: »MESTNO KOPALIŠČE SOBA POBEGA«.
Prejeli smo 23 pravilnih in dve nepravilni rešitvi.
Na seji 3.7.2018 smo izžrebali 3 nagrajence:
1. nagrajena: Jasna Penca,
Gubčeva cesta 10, 8210 Trebnje;
2. nagrajena: Ana J. Kostanjevec,
Dolenja Nemška vas 19, 8210 Trebnje in
3. nagrajeni: Ludvik Virc,
Šmaver 109, 8211 Dobrnič.
Za dvig nagrad se oglasite na Mestnem kopališču Višnja Gora.
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NAPOVEDNIK
Napovednik dogodkov v Občini Trebnje v juliju in avgustu 2018
DATUM

URA

četrtek,
12. julij 2018
petek,
13. julij 2018
sobota,
14. julij 2018

21.00

sreda,
18. julij 2018
petek,
20. julij 2018
sobota,
21. julij 2018
petek,
27. julij 2018
sobota,
28. julij 2018

sobota,
11. avgust 2018
petek,
17. avgust 2018
sobota,
18. avgust 2018

sreda,
22. avgust 2018
sobota,
25. avgust 2018
ponedeljek,
27. avgust 2018
27. 8. - 31. 8.
torek,
28. avgust 2018
sreda,
29. avgust 2018
petek,
31. avgust 2018
sobota,
01. september
sobota,
08. september
petek,
14. september

LOKACJA

ORGANIZATOR/
INFORMACIJE

Selfi z GLST – Facebook akcija
od 12.7. - 31.8.

FB profil Galerije likovnih
samorastnikov Trebnje

CIK Trebnje

Striptiz – Matjaž Javšnik

Izletniška kmetija Kazina

King Kong Teater

8.00

Kmečka in rokodelska tržnica

Mestni park Trebnje

DROT

20.00

Gasilska veselica - Mambo Kings

Športno igrišče PŠ Šentlovrenc

17.00

Gibanje s pravljicami

Knjižnica Pavla Golie Trebnje

18.30

Gibanje s pravljicami

Knjižnica Pavla Golie Trebnje

PGD Šentlovrenc
Knjižnica Pavla Golie
Trebnje
Knjižnica Pavla Golie
Trebnje

11.00–18.00 Petkanje
8.00

Kmečka in rokodelska tržnica

16.00–18.00 Poletje v gasilskem domu

Mestni park Trebnje

Ekipa Petkanje

Mestni park Trebnje

DROT

Gasilski dom Trebnje

PGD Trebnje

Mestni park Trebnje

DROT

TrebnjeRaj
8.00
20.00

sobota,
04. avgust 2018

DOGODEK

8.00

Kmečka in rokodelska tržnica

TrebnjeRaj
Gasilska veselica PGD Sela pri Šumberku
Vaški trg Sela pri Šumberku
z ansamblom Veseli Dolenjci
Kmečka in rokodelska tržnica

16.00–18.00 Poletje v gasilskem domu
8.00

Kmečka in rokodelska tržnica

11.00–18.00 Petkanje
8.00

Kmečka in rokodelska tržnica

16.00–18.00 Poletje v gasilskem domu
20.00
Gasilska veselica

PGD Sela pri Šumberku

Mestni park Trebnje

DROT

Gasilski dom Trebnje

PGD Trebnje

Mestni park Trebnje

DROT

Mestni park Trebnje

Ekipa Petkanje

Mestni park Trebnje

DROT

Gasilski dom Trebnje
Občine

PGD Trebnje
PGD Občine

17.00

Pravljična joga

Knjižnica Pavla Golie

Knjižnica Pavla Golie

18.30

Pravljična joga

Knjižnica Pavla Golie

Knjižnica Pavla Golie

8.00

Kmečka in rokodelska tržnica

Mestni park Trebnje

DROT

7.00–13.00 Krvodajalska akcija

GALAKSIJA TREBNJE

RKS - OZ Trebnje

7.00–16.30 Cikoletje

CIK Trebnje

CIK Trebnje

7.00–13.00 Krvodajalska akcija

GALAKSIJA TREBNJE

RKS - OZ Trebnje

17.00

Gibanje s pravljicami

Knjižnica Pavla Golie

Knjižnica Pavla Golie

18.30

Gibanje s pravljicami

Knjižnica Pavla Golie

Knjižnica Pavla Golie

Mestni park Trebnje

Ekipa Petkanje

11.00–18.00 Petkanje
8.00

Kmečka in rokodelska tržnica

Mestni park Trebnje

DROT

8.00

Kmečka in rokodelska tržnica

Mestni park Trebnje

DROT

Mestni park Trebnje

Ekipa Petkanje

11.00–18.00 Petkanje

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.

