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Maček Muri na PŠ Dobrnič, foto: Brane Praznik

Likovna delavnica v Vejarju, foto: Brane Praznik
Obnova kulturne dediščine  v 

Trebanjski cerkvi, foto: Jože Pibernik
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Uredništvo Glasila občanov občine Trebnje, Goliev 
trg 4, 8210 Trebnje
Ustanovitelj in izdajatelj: Občina Trebnje, Goliev 
trg 5, 8210 Trebnje

Odgovorna urednica: Zdenka Candellari
Uredniški svet: Mateja Grebenc Kepa, Zdenka Can-
dellari, Danica Sila, Vida Hočevar, Mateja Kozlevčar, 
Darinka Krevs, Leon Lobe, Marija Mežnaršič, Franc 
Brane Praznik, Petra Smolič, Andreja Perc
Lektorica: Silva Kastelic
Grafična realizacija: Tiskarna Januš, Ljubljana
Naklada: 4.400 izvodov, ki se razdelijo brezplačno 
vsem gospodinjstvom in podjetjem v občini Trebnje.

Uredništvo si pridržuje pravico do objave, neobja-
ve, delne objave ali krajšanja nenaročenih prispev-
kov v skladu s prostorskimi možnostmi in uredni-
ško politiko. Prosimo, da posamezni prispevki ne 
obsegajo več kot 1000 znakov s presledki in foto-
grafijo v formatu JPG ali podobno. Fotografij ne-
primerne kakovosti za tisk ne bomo objavili, prav 
tako ne bomo objavili fotografij, pripetih v progra-
mu Word zaradi slabe resolucije.
Prispevki političnih strank in neodvisnih list ne smejo 
presegati 750 znakov s presledki. Prispevkov, ki ne 
bodo podpisani s polnimi imeni avtorjev, ne bomo 
objavili. Prosimo, da ob prispevku vedno navedete 
tudi avtorja fotografije. Uredništvo si pridržuje pravi-
co, da neprimerne in žaljive vsebine ne objavi.
V Glasilu občanov se brezplačno objavi osmrtnica 
ali zahvala ob smrti pokojnih občank ali občanov 
občine Trebnje v obsegu 800 znakov s presledki. 
Spominskih objav ob obletnicah smrti se ne obja-
vlja. Poslanih slik za objavo ne vračamo.

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

Prispevke lahko pošljete po elektronski pošti na 
naslov: glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com ali jih 
v elektronski obliki (CD, DVD, USB) oddate v poštni 
nabiralnik uredništva na naslovu: Glasilo občanov, 
Goliev trg 4, 8210 Trebnje (prvi vhod desno za ob-
činsko stavbo).
Rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko je 
8. 10. 2018, predviden izid pa 17. 10. 2018. Prispev-
ki, ki jih bomo v uredništvo prejeli po tem datumu, 
bodo uvrščeni v naslednjo številko, če bodo še ak-
tualni.

Spoštovane občanke 
in spoštovani občani!
Pred mano je zaključek tretjega mandata 
županovanja in dovolite mi, da se zahvalim 
za podporo pri delu. Rezultati niso samo 
moji, ampak so tudi vaši in od številnih 
pridnih ter prizadevnih sodelavk in sode-
lavcev v tej naši veliki družini Občini Treb-
nje. Hvala vam za vaše sodelovanje; pa naj gre za vaše ideje, razna 
soglasja ali ne nazadnje podarjeno zemljo, ki je del cestišča. Hvala 
vsem prostovoljcem, gasilcem, Rdečemu križu, Karitas, sodelu-
jočim v programu Starejši za starejše, Kšotu in drugim, ki ste na 
lastno pobudo opravili marsikatero delo za skupno dobro. Tudi v 
prihodnje naj ostane tako in naj se družina prostovoljcev še veča. 
Vsak od nas naj se čuti zaželen, spoštovan in socialno vključen, to 
je še posebno pomembno za starejše občane, ki so postavljali te-
melje za današnjo blaginjo.
Leta hudih napetosti  in delitev v občinskih organih so minila in 
upam, da za zmeraj. V tem mandatu je bilo veliko dobrega sodelo-
vanja in to nam je vsem skupaj prineslo  polovico boljše rezultate.  
Tudi v prihodnje je potrebno razvijati dobre medsebojne odnose 
in sodelovanje.
Občina Trebnje je naredila izjemen gospodarski napredek, investi-
cije v proizvodnje so dosegle naslutene razsežnosti in tudi obeti so 
izjemni.  Investirali so Tem, Treves, Rem, Armič, Slak, TPV in drugi. 
TPV načrtuje širitev na Veliki Loki na cca 5 ha površin, Rem začenja 
investicijo na 40.000 m2 velikem zemljišču bo stala 20.000 m2 pro-
izvodnja hala v dveh etažah. Nadaljujemo tudi gradnjo druge faze 
industrijske cone, saj smo izjemno zahtevno  komasacijo dokonča-
li in pridobili EU finančna sredstva, gradnja se začenja prihodnjo 
pomlad.
Novi prostorski plan je tik pred sprejemom, kar pomeni, da se bo 
sprožila gradnja mladih družin, ki čakajo na sprejem. Po moje jih je 
kakih 200, ki bodo takoj zaprosili za gradbeno dovoljenje. V pos-
topkih in pripravi imamo kakih deset  podrobnih prostorskih načr-
tov, ki  omogočajo urbanistični in gospodarski razvoj. 
Gradimo nove prostore za Komunalo Trebnje na zelo lepi lokaci-
ji nasproti obrtne cone, pri izvozu za Primštal. Ta investicija nam 
bo sprostila prostor za gradnjo novega kulturnega centra, ki je tik 
pred gradbenim dovoljenjem. Maja prihodnje leto po preselitvi 
komunalnega podjetja bomo začeli z gradnjo garažne hiše in kul-
turnega centra. 

V zadnjih letih spodnji deli mesta Trebnje doživljajo poplave. Vzrok 
je zastarela meteorna in fekalna kanalizacija in v teh mesecih na-
črtujemo investicijo cca 4. mio evrov  za obnovo teh sistemov, cca 
2,2 mio. evrov imamo zagotovljenih  EU-sredstev iz kohezije.
V teh dneh je zaključena obnova viadukta Ponikve, v prihodnjih 
mesecih je pred nami izgradnja krožišča  pod trebanjskim gradom. 
V samem mestu gradimo krožišče pri KZ v Starem trgu, spomladi 
pa se nam obeta gradnja krožišča namesto semaforja pri Gostilni 
Meglič. Investitor je Lidel, ki bo v neposredni bližini gradil trgovski 
objekt, ki je predviden za obratovanje pomladi 2020.
V Velikem Gabru se sedaj odkupujejo zemljišča za izgradnjo pločni-
ka in obnovo ceste, začetek izgradnje proti koncu leta 2019. Načr-
tuje se tudi krožišče pri KZ, kjer se bo po novem navezovala cesta 
iz smeri Bič.  
Investicije so izjemnega  pomena, vendar pa je še pomembnejša 
naša odprtost za spremembe, intelektualna širina, samozavest, 
globalna vključenost predvsem mlade generacije, ki prihaja. V ta 
namen poskušamo motivirati širšo skupnost k razmišljanju o od-
ličnosti, o načinih, kako pripraviti mlade na izzive sodobnega časa.  
Uspeva nam, saj že na vstopu v OŠ spodbujamo prvošolčke s kn-
jigo, da iščejo svoje talente, tako je bilo tudi letos, ko smo poda-
rili 150 prvošolčkom knjigo Kje si? avtorsko delo naše domačinke 
Marte Bartolj.  Vsako leto priredimo sprejem za zlate maturante  
in jih pospremimo na študij s primerno knjigo in posvetilom.  Or-
ganiziramo Forum odličnosti skupaj z akademiki, odličnimi gospo-
darstveniki  in najodgovornejšimi iz šolstva, hkrati razstavimo do-
sežke naših podjetij in posameznikov – dan, ki vsem udeležencem 
daje nove navdihe in strasti za ustvarjenje. Mogoče so prav ta naša 
prizadevanja pripomogla, da presegate meje mogočega.
Kam torej vlagati za prihodnost? Poleg v infrastrukture raznih vrst 
predvsem v ljudi, v zdravje  ter  v dobre medsebojne  odnose. Vsak 
od nas lahko prispeva v mozaik izjemne občine Trebnje. Spodbu-
jajte k dobremu, cenite odličnost, navdihujte se za ustvarjalnost 
in sodelovanje. Naj nas ustvarjalnost in inovativnost pripeljeta v 
ekološko in trajnostno družbo.

Alojzij Kastelic, župan

Na seji uredniškega odbora GO Trebnje dne 4. 9. 2018 smo 
sprejeli sklep, da se izid novembrske številke GO Trebnje pre-
makne za en teden prej zaradi lokalnih volitev. Rok oddaje za 
mesec november je torej 29. 10., predviden izid pa 7. 11. 2018.



št. 141 / september 2018 3

OBČINSKE NOVICE

Ureditev krožišča v Starem trgu 
pri Kmetijski zadrugi  
v Trebnjem
V teku je rekonstrukcija krožišča pri KZ v Trebnjem. Projekt zajema:
• ureditev krožišča 
• ureditev parkirišča pred KZ Trebnje
• ureditev priključnih cest na območju obdelave
• izgradnjo in prilagoditev cestne razsvetljave, kanalizacijske, 

vodovodne, električne in telekomunikacijske gospodarske 
javne infrastrukture

• krajinska ureditev zelenice na jugozahodnem vogalu krožnega 
križišča

• ter umestitev polnilnice za električne avtomobile (za 4 vozila) 
Izvajalec del Komunalne gradnje d.o.o. iz Grosuplja je v zaključni 
fazi menjave meteornega kanala za odvodnjavanje padavinske 
vode, medtem ko je zamenjava fekalnega voda in vodovoda že 
končana. V naslednji dneh se bo pričela ureditev cestne površine. 
Dela bodo končana 1. 10. 2018.

Občina Trebnje uspešno 
pridobila nepovratna sredstva 
za izgradnjo gozdnih cest na 
Veliki Loki
Občina Trebnje je na predlog in v sodelovanju s Krajevno skupno-
stjo Velika Loka že v prvi polovici prejšnjega leta pristopila k pripra-
vi projekta izgradnje gozdnih cest Velika Loka–Mlačna in Pluska–
Mlačne z odsekom 54.
Partnerici sta nato za ureditev in izboljšanje gozdarske infrastruk-
ture s ciljem boljšega upravljanja in gospodarjenja z gozdnimi ze-
mljišči kandidirali na javnem razpisu, ki ga je Ministrstvo za kmetij-
stvo in gozdarstvo in prehrano na svoji spletni strani objavilo 29. 9. 
2017 v sklopu podukrepa M4.3. 
Cilj investicije je izgradnja dveh novih gozdnih cest (oziroma treh 
odsekov) v skladu z izdelanima načrtoma. Gozdna cesta Velika 
Loka–Mlačna je predvidena v skupni dolžini cca 1.000 m, gozdna 
cesta Pluska–Mlačna v dolžini cca 1.900 m, odsek 54 pa v dolžini 
cca 200 m.
Namen gradnje gozdnih cest je odpiranje zaprtega področja goz-
dov in ureditev kvalitetnega dostopa do gozdnih parcel. Z izgra-
dnjo sistema gozdnih cest bo omogočen varen dostop v prostor 
in na gozdne parcele, skrajšane bodo spravilne razdalje, urejeni pa 
bodo tudi pogoji za gospodarjenje z gozdom, posebej za rampanje, 
manipulacijo in skladiščenje lesa.
Gozdna cesta bo lahko namenjena tudi za rekreativne dejavnosti 
lokalne skupnosti (pohodnike, rekreativce, kolesarje, konjenike …) 
predstavljala pa bo dober dostop tudi z vidika protipožarnega var-
stva gozdov, saj je v področju precej iglastih gozdov.

Ocenjena vrednost investicije na podlagi pridobljenih ponudb zna-
ša 130.068,10 EUR. V sklopu javnega razpisa sta Občina Trebnje in 
Krajevna skupnost Velika Loka za izvedbo projekta uspešno prido-
bili nepovratna sredstva v višini 64.801,12 EUR, preostali delež pa 
bosta zagotavljali sami. 
Vsem lastnikom zemljišč se iskreno zahvaljujemo za sodelovanje in 
vam sporočamo, da bomo z izvedbo pričeli takoj po izvedbi javne-
ga naročila za izbor izvajalca. O pričetku del vas bomo predhodno 
obvestili. 

Občinska uprava Občine Trebnje

   Občinska uprava Občine Trebnje
Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo



št. 141 / september 20184

OBČINSKE NOVICE

Delavnici »Hoja kot 
prometna praksa in 
krepitev zdravja« 
ter »Dan brez 
avtomobila v občini 
Trebnje« 
Občina Trebnje se bo letos že četrto leto 
zaporedoma pridružila organizaciji Evrop-
skega tedna mobilnosti (ETM). Aktivnosti 
bodo izvedene v tednu od 16. do 22. sep-
tembra 2018, in sicer: 
v sredo, 19. 9. 2018 (9.00–13.00, velika sej-
na soba Občine Trebnje): Delavnica – Hoja 
kot prometna praksa in krepitev zdravja, 
teoretični in praktični del v izvedbi (NIJZ, 
OE Novo mesto ter ZD Trebnje, Center za 
krepitev zdravja, PP Trebnje) in Možnost 

brezplačnega preizkusa vožnje v priso-
tnosti izkušenega učitelja vožnje v izvedbi 
AMD Trebnje (g. Tone Dim, tel. 064/276 
116 – predhodne prijave) in
v petek, 21. 9. 2018 (9.00–13.00): Pestro 
dogajanje in aktivnosti v Mestnem par-
ku in na zaprtem delu ceste skozi strogi 
center Trebnjega v izvedbi Turističnega 
društva Trebnje, AMD Trebnje, podjetja 
JUMIKAR d.o.o., podjetja DEVS-društva za 
električna vozila Slovenije, PGD Trebnje, 
Policijske postaje Trebnje in ZD Trebnje.
Namen aktivnosti je spodbujanje promo-
cije, izobraževanja in ozaveščanja različnih 
ciljnih skupin o pomenu trajnostne mobil-
nosti za kakovost bivanja, zdravja in okolja. 
Letošnji slogan ETM-ja je Združuj in učin-
kovito potuj. Osrednja tema se bo letos su-
kala okoli možnosti ter koristi prepletanja 
in dopolnjevanja različnih vrst potovanj, ki 
nas lahko pripeljejo do cilja. Združevanje 
različnih oblik prevoza (kolo, vlak, avto, 

Rekonstrukcija 
viadukta Ponikve 
Izvajalec rekonstrukcije viadukta Ponikve 
je vsa dela opravil še pred pogodbenim ro-
kom. Izvajalec IPI d.o.o. iz Rogaške Slatine 
je pričel z gradbenimi deli februarja letos. 
Dotrajanemu viaduktu so bili ojačani stebri 
in prekladna konstrukcija, kar je bilo že v 
zelo slabem, če ne celo v nevarnem stanju. 
Vozišče je bilo rekonstruirano in razširjeno 
na obe smeri za obojestransko cesto za ko-
lesarje, zgrajena je bila zaščitna ograja, ure-
jeno odvodnjavanje, talna in vsa prometna 
signalizacija, seveda pa je bilo potrebno  
celotno vozišče ustrezno urediti in asfalti-
rati. Po sklenjeni pogodbi naj bi bila dela 
zaključena v septembru. Izvajalec je bil zelo 
uspešen in je vsa dela zaključil ped pogod-
benim rokom. Tako so že v zadnjem dnevu 
avgusta zaključili dela in viadukt odprli za 
ves promet. 

Občinska uprava 
Oddelek za okolje,

prostor in infrastrukturo

Javni razpis
Javni razpis štipendij Občine Trebnje za 
nadarjene dijake in študente za šolsko 
leto 2018/2019 bo 31. 8. 2018 objavljen 
na spletni strani Občine Trebnje. Rok za 
prijavo je od objave do 9. 10. 2018.

Vabljeni k prijavi.
Dodatne informacije na tel. 07 346 11 26 
ali na irena.zuzek@trebnje.si

avtobus) prinaša sodobno, dinamično in 
ozaveščeno potovanje, s katerim lahko ne-
posredno prispevamo k izboljšanju okolja, 
z aktivnim slogom pa tudi k dvigu kakovosti 
življenja.

Vljudno vabljeni!
Oddelek za okolje, prostor in infrastruktu-

ro v sodelovanju s Svetom za preventivo 
in vzgojo v cestnem prometu pri Občini 

Trebnje
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Zgodbe uspešnih 
ljudi iz našega 
okolja, spodbuda  
in mentorstvo 
mladim … 
Izjemna evropska komisarka za promet  
Violeta Bulc je iz Trebnjega,  njen brat je 
izjemen kirurg v UKC, kemik prof dr. Miha 
Japelj z okoli štiridesetimi patenti, še kdo? 
Imamo direktorja direktorata za ustvarjal-
nost.

Naše rojake najdemo med univerzitetnimi 
profesorji, med znanstvenimi raziskovalci,  
vrhunskimi kirurgi, med  športniki, kulturni-
mi ustvarjalci in tudi med visokimi uradni-
ki in nosilci še nekaterih visokih političnih 
funkcij.

Da je uspešno kariero možno narediti tudi  
v Trebnjem, dokazujejo uspešni podjetniki, 
ki delujejo v domači občini in od tod tudi po 
Sloveniji in širom po svetu. Take pozitivne 
zgodbe me neizmerno zanimajo, zato sem 
eno za pokušino napisal sam, vam v spod-
budo, da napišete zgodbe o izjemnih posa-
meznikih, pa naj bo podjetnik, znanstvenik, 
učitelj itd. Iščemo torej ljudi, ki vsak dan 
delajo s strastjo in z ustvarjalnim zanosom. 
Te zgodbe je potrebno dati na svetlo, kot 
so včasih rekli, zaradi mladih generacij, da 
le-te dobijo pogum in zanos za ustvarjanje.

Nekateri v Trebnjem živeči strokovnjaki 
delujejo na področjih, ki niso široko pozna-
na. Eden izmed njih je tudi naš podžupan 
dr. Jože Korbar.  Del svojega strokovnega 
delovanja je  posvetil  podjetju Akripol, ka-
sneje tudi novomeški tovarni zdravil Krka. 
Bolj malo ljudi pa pozna njegovo delo na 
področju kakovosti v okviru Slovenske 
akreditacije, na katerega se je  kljub uspe-
šnemu delu v trebanjskem Akripolu  podal 
pred 15 leti. Gre za javni zavod, ki ima kot 
nacionalni akreditacijski organ svojo glav-
no nalogo nadzor nad delom laboratori-
jev, kontrolnih in certifikacijskih organov 
in potrjevanje njihove usposobljenosti ter 
s tem omogoča zaupanje v rezultate dela 
teh organov.  Pogosto se z njimi  srečamo 
tudi v vsakdanjem življenju, saj pod nadzor 
akreditacije spadajo med drugim medicin-
ski laboratoriji, izvajalci tehničnih pregle-
dov vozil in tahografov, laboratoriji za pre-
skušanje hrane in drugih izdelkov široke 
potrošnje, certifikacijski organi za sisteme 
vodenja (npr. ISO 9001), pa tudi certifici-
ranje varilcev in drugih oseb ter certifici-
ranje proizvodov (npr. ekološko pridelane 
hrane). Sem spadajo tudi kalibracijski labo-
ratoriji, ki omogočajo zaupanje v meritve, 
ki jih opravljamo z meroslovno sledljivimi 
merilnimi inštrumenti. Ključno strokovno 
vlogo pri tem imajo ocenjevalci, ki morajo 
biti vrhunski strokovnjaki, poleg tega pa je 
potrebno zahtevno usposabljanje v siste-
mu akreditacije. Jože Korbar je ta znanja 
pridobil na usposabljanjih  v tujini in je član 
skupine vodilnih ocenjevalcev. Vsa leta 

je tudi kot zunanji sodelavec aktiven član 
strokovnih organov na Slovenski akredita-
ciji in deluje tudi na področjih, kjer je v Slo-
veniji potrjenih manj kot pet strokovnjakov. 
V zadnjem času je opravil še usposabljanje 
za člana skupin, ki izvaja medsebojno vre-
dnotenje nacionalnih akreditacijskih služb, 
ki poteka v okviru evropskega združenja za 
akreditacijo European Accreditation. Takih 
strokovnjakov je v Evropi komaj sto. Lepo 
je vedeti, da je med njimi tudi naš sokrajan. 
Torej dr. Jože Korbar je med petimi vodil-
nimi ocenjevalci na področju akreditiranja 
v Sloveniji in je hkrati v 500.000-milijonski 
Evropi med prvo stotnijo usposobljenih 
mednarodnih evalvatorjev, ki bodo nadzi-
rali državne akreditacijske službe posame-
znih držav članic.

Znanja in izkušnje s področja kakovosti 
Jože Korbar uspešno vključuje v svoje delo 
občinskega svetnika in podžupana. Poleg 
naštetega ima izjemne izkušnje na podro-
čju vodenja  investicij. Po duši pa je kultur-
nik, glasbenik. Upam, da bo tudi v priho-
dnjih letih sooblikoval našo skupnost. 

Eden izmed izzivov Občine Trebnje je prav 
gotovo tudi iskanje poti, da bi se v družbe-
no življenje občine bolj aktivno vključili še 
drugi vrhunski strokovnjaki, ki živijo v naši 
občini ali pa imajo tukaj svoje korenine. Pri 
tem jim je lahko svetel zgled naš častni ob-
čan prof. dr. Miha Japelj.

Alojzij Kastelic, župan

Iz Trebnjega bo s kolesom 
mogoče varno potovati v 
Mokronog in Novo mesto 
V sklopu instrumenta Dogovor za razvoj regij si je Občina Trebnje 
zadala cilj vzpostavitve dveh regionalnih kolesarskih povezav, ki 
bosta povezali Trebnje z Mokronogom in Novim mestom. V prvem 
projektu je Občina Trebnje vodilni partner oziroma koordinator, v 
drugem pa sodelujemo kot partnerji.  
Osnovni namen izgradnje kolesarskih povezav je ureditev varne-
ga kolesarskega prometa med Trebnjem, Mirno in Mokronogom 
ter med Trebnjem, Mirno Pečjo in Novim mestom. Z investicijama 

bo omogočena dnevna migracija kolesarjev v smeri iz Mokronoga 
in Mirne proti zaposlitvenem in upravnem središču v Trebnjem in 
obratno kot tudi v smeri Novega mesta in nazaj. S tem se bodo 
spreminjale tudi potovalne navade prebivalcev, pri čemer se strmi 
k temu, da kolo postane dobra alternativa osebnemu vozilu. 
Skupna ocenjena vrednost projekta »Regionalna kolesarska pove-
zava Trebnje–Mirna–Mokronog« za vse tri občine znaša nekaj več 
kot 2 milijona EUR z DDV, skupna dolžina nove kolesarske povezave 
pa približno 17 km.  Ocenjena vrednost projekta »Regionalna ko-
lesarska povezava Trebnje–Mirna Peč–Novo mesto« brez deleža 
Direkcije RS za infrastrukturo znaša nekaj več kot 2 milijona EUR, 
skupna dolžina novi kolesarskih povezav pa okoli 16 km.
S projektoma uresničujemo cilje Celostne prometne strategi-
je Občine Trebnje, katere glavni cilj je vzpostavitev trajnostnega 
prometnega sistema, ki bo izboljšal prometno varnost in zmanjšal 
onesnaževanje. 
Dogovor za razvoj regij je ključni izvedbeni instrument regionalne 
politike v programskem obdobju 2014–2020, iz katerega si Občina 
Trebnje obeta sofinanciranje različnih projektov, poleg kolesarskih 
povezav še projekta 2. faze Industrijske cone Trebnje in moderni-
zacije ter nadgradnje kanalizacijskega sistema mesta Trebnje, sku-
pna vrednost sofinanciranja pa bo okoli 2,5 milijonov EUR.



št. 141 / september 20186

OBČINSKE NOVICE

V času poletne 
vročine partnerji 
projekta Fate še bolj 
aktivni
Čeprav je  bila vročina v letošnjem 
avgustu skoraj neznosna, pa partnerji v 
projektu FATE ali Fighting for equal ac-
cess to sports and exercise nismo poči-
vali. V preteklem mesecu in začetku tega 
meseca se je dogajalo zelo veliko. 

Člani partnerskega KBV »Fearless 
Fighters« iz Trebnjega so se v začetku 
avgusta mudili na pripravah v Novem 
Sadu pri srbskem partnerskem KBT 
Victory. Fantje in dekleta so trenirali 
v prostorih kluba, ki se nahajajo v 
nekdanjem jedrskem zaklonišču, in na 
prostem, ob lepi modri Donavi. Izmenjave 
trenerjev in članov partnerskih klubov in 
skupni treningi v sklopu projekta potekajo 
precej pogosto, saj na ta način borke in 
borci pridobivajo neprecenljive izkušnje v 
sparingih za kasnejše uradne amaterske 
ali profesionalne borbe v sklopu turnirjev.  

KBV »Fearless Fighters« je v sklopu prire-
ditve Slovo poletju konec avgusta orga-
niziral že drugi FATE event v Trebnjem, 
Trebnje OpenAir Fight Night 6-FATE kot 
del prireditve Slovo poletju 2018, ki urad-
no ni bil del projekta, a smo ga partnerji 
izkoristili za seznanjanje in ozaveščanje 
javnosti o našem glavnem namenu, ki je 
ozaveščanje javnosti in športnikov, da 
lahko del sredstev od organizacije pro-
fesionalnih športnih dogodkov namenijo 
različnih centrom za pomoč osebam s po-
sebnimi potrebami in s tem doprinesejo 
k večjim možnostim športnega udejstvo-
vanja teh oseb. Zvrstilo se je 9 borb, v ka-
terih so sodelovali tudi trije domači borci 
in vsi trije slavili zmago. Čestitke Luani 
Ovnik, Mii Jarc in Klemnu Pekolju.

Aktivni so bili tudi člani kluba Victory Gym 
Trenčin iz Slovaške, ki so obiskali center 
Autis za pomoč otrokom z avtizmom. 
Otroci so na enournem treningu, ki mu 
je sledilo še prijetno druženje, navdušeno 
nadeli boksarske rokavice in se preizkusili 
v prvih zamahih. Tudi slovaški partnerji so 
1. septembra 2018 v Trenčinu organizirali 
že drugi dobrodelni borilni večer, ki tudi 

ni bil ni del projekta, vendar pa so se člani 
vseeno odločili, da bodo za pomoč cen-
tru Autis ter ozaveščanje drugih športnih 
klubov in združenj ponovno združili moči 
in poskušali zbrati dodatna sredstva za 
športne programe za varovance Autisa. 

8. septembra 2018 smo izvedli že tretji 
mednarodni dogodek projekta FATE Fight 
Night »Do Pobede« Novi Sad, ki je pote-
kal v organizaciji Kluba tajlandskog boksa 
Victory, vendar več o tem izveste v na-
slednji številki glasila. 

Več o zgornjih dogodkih in samem pro-
jektu FATE: https://www.facebook.com/
FATEeurope/. 
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Otvoritev 
prenovljene  
Jurjeve domačije
V soboto, 18. 8. 2018, je na Jurjevi domačiji 
potekala otvoritev prenovljene Jurjeve do-
mačije. Zbralo se nas je okoli 90 ljubiteljev 
Jurjeve domačije. Pri programu otvoritve 
je z recitacijo sodelovala Karmen Prosen, s 
pesmijo pa Vid Primc in Ragle. Program sta 
povezovali Katrina Primc in Kaja Barle. Med 
prireditvijo so nas pozdravili podžupan dr. 
Jože Korbar, Alojz Špec in Uroš Primc. Sve-
čano so za obiskovalce odprli Jurjevo do-
mačijo dr. Jože Korbar, Alojz Špec in Janez 
Pirc. Za pogostitev so poskrbeli Joži Čeh, 
Barbara in Slavka Primc ter gasilci PGD Ob-
čine. V sklopu otvoritve smo si ogledali tudi 
razstavo del  Jurjeva domačija skozi čas, ki 
so jo z učenci pripravili učitelji Zvonko Si-
meunić, Metoda Livk in Tanja  Dvornik iz 
OŠ Trebnje. Vsem, ki ste darovali svoj čas 
in kakor koli pomagali pri pripravi dogodka 
in prenovi Jurjeve domačije, še zlasti pod-
jetju Ilnikar d.o.o., TM-VAR, Občini Trebnje 
in Ministrstvu za kulturo RS, se prav lepo 
zahvaljujemo.

Uroš Primc

Likovno ustvarjanje
Društvo likovnikov Trebnje je v Galeriji Ana 
v Zdravstvenem domu Trebnje postavilo 
novo razstavo, ki očitno lepo razveseljuje 
zaposlene in obiskovalce. Tokrat v galeriji 
razstavlja kar 28 članov, skupaj pa je 46 del. 
Slike, ki so razstavljene, so iz letošnjega ob-
dobja in so nastale na različnih druženjih ali 
v domačih ateljejih.
Letos so člani trebanjskega likovnega dru-
štva organizirali kar nekaj lokalnih srečanj, 
ki jih imenujejo tudi Extempore (prideš in 
brez priprav v enem dnevu naslikaš, kar na-
slikaš), saj se organizirano zberejo v različ-
nih krajih. V začetku avgusta se jih je deni-
mo kar 25 zbralo ob Temenici na Krtini, kjer 
so ustvarjali cel dan.

22. septembra bodo skupaj s Kulturno-tu-
rističnim društvom Dobrnič pripravili v Do-
brniču Extempore na temo: ŽE SKORAJ PO-
ZABLJENO. Dela, ki jih bodo ustvarili, bodo 
razstavljena v Dobrniču, nato pa novembra 
tudi v Galeriji Ana v ZD Trebnje. Na slikar-
sko druženje v Dobrniču vabijo vse slikarje 
iz širše dolenjske regije in Bele krajine. Lani 
se jih je na podobnem srečanju na Liscu 
zbralo kar 40.

Brane Praznik
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Galerijska paleta
Počitniški čas je minil, čas je za nove izzive. V Galeriji likovnih sa-
morastnikov Trebnje smo med počitnicami sodelovali pri delavni-
cah Cikoletja in se tako družili ter zabavali z vedoželjnimi otroki. Z 
začetkom novega šolskega leta 2018/2019 že načrtujemo prihaja-
jočo paleto dogodkov. Za šolarje in ostale obiskovalce smo ponov-
no pripravili pester pedagoški program. Predstavitve pedagoškega 
programa so že potekale na nekaterih osnovnih šolah, a vabimo 
tudi ostale, ki vas naš program zanima, da si ga ogledate na naši 
spletni strani. Prijave skupin sprejemamo na telefonsko številko: 
07 34 82 106 ali na elektronsko pošto: galerija@ciktrebnje.si.

Za dobrodošlico obarvani jeseni se že pripravljamo na odprtje na-
slednje začasne razstave z naslovom Zrcaljenja, ki bo nadomestila 
trenutno razstavo Apel podobo na ogled … Zrcaljenja združuje dva 
različna pogleda na avtoportrete, sodobni – selfiji oziroma sebki in 
tradicionalni – avtoportreti samorastniških umetnikov. 

Selfi, sodoben avtoportret, omogoča posamezniku, da nadzoruje, 
kako ga svet dojema in se vedno pogosteje uporablja tudi za po-
sredovanje določenega sporočila. Tudi umetniki so se skozi stoletja 
upodabljali z avtoportreti, hkrati pa opažanja o drugih zapisovali v 
portrete. Obe obliki sta bili običajno skrbno načrtovani, odsevali 
sta tako portretiranca kakor tudi umetnika. Vse tri oblike imajo ne-
kaj skupnega, in to je izražanje počutja, kreativnosti in nenazadnje 
tudi posebni pogled na svet. 

Odprtje razstave bo v četrtek, 25. oktobra 2018, ob 18. uri v pro-
storih galerije in bo na ogled vse do nedelje, 10. februarja 2019. 

Vljudno vabljeni k obisku!

Andrejka Vabič Nose, Andreja Hari

Utrinek s počitniške delavnice v okviru Cikoletja.
Foto: arhiv CIK Trebnje.
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FS Večerna zarja iz  
Velikega Gabra ne 
počiva
V  dopustniških dneh, ko je mrtvilo za kul-
turne prireditve, Folklorna skupina Večer-
na zarja iz Velikega Gabra ne pozna dopu-
sta. Kot vsako leto smo že tradicionalno 
nastopili v  Črni na Koroškem. Na prireditvi 
Na gaudi se dobimo je vedno lepo in za-
bavno. Program je zelo pester. Tudi letos 
nas je najprej sprejela tukajšnja županija. 
To nam je vedno v veliko čast. V tem kra-
ju imajo radi folkloro, zato se na ulicah, po 
katerih se predstavijo skupine, zbere prak-
tično vse, kar leze in gre  v črnski občini. 
Prireditev je letos popestrila tudi skupina 
iz Poljske. Ob slovesu nas je gostitelj FS 
Gozdar  povabil, naj se prihodnje leto spet 
vidimo »Na Gaudi«. Šele ob odhodu smo 
uspeli izvedeti, da to po NAŠE pomeni ve-

Povezujemo generacije
V Knjižnici Pavla Golie Trebnje smo spomladi pričeli 
z bralnim klubom Čarobni svet besed. Bralni klub 
je namenjen vsem, ki radi beremo in se o prebrani 
knjigi želimo pogovarjati. Enkrat mesečno se dobi-
mo v naši knjižnici, da med seboj delimo občutke 
in misli ter oživljamo lastne spomine. Opazujemo, 
kako se nas določena knjiga dotakne, saj vsakdo iz-
med nas doživlja knjigo na svoj način. V torek, 18. 
septembra, se bomo ob 17.00 pogovarjali o knjigi 
Sarin ključ. Lepo se je srečevati in deliti ljubezen 
do knjig. Na srečanja vabimo vse, ki bi si želeli iz-
menjati prigode o prebrani knjigi. V oktobru ponov-
no začenjamo z Urami pravljic, ki bodo v knjižnici 
Trebnje vsak ponedeljek ob 17.00. uri. Pravljice so 
namenjene otrokom, starim od 4 do 8 let. Oktobra 
začenjamo tudi s projektoma spodbujanja branja: 
za najmlajše Jurčkov nahrbtnik, za odrasle pa Bral-
na potepanja. Ponovno nas bo ob petkih obiskoval 
kuža Erc v projektu Beremo s tačkami, ki bo poma-
gal osnovnošolcem z bralnimi težavami. Vabljeni, da 
se nam pridružite v naših projektih. Poletno bralno 
značko za mladino Vesolje bralnih zakladov pa smo 
uspešno zaključili. Vse mlade bralce, ki ste opravili 
bralne izzive, vabimo na zaključno prireditev z An-
drejem Rozmanom Rozo, ki bo v petek, 21. 9. 2018, 
ob 18.00 v knjižnici Trebnje.

Petra Podkrižnik
Knjižnica Pavla Golie Trebnje

selica. Po končanem potovanju smo ugoto-
vili, da Korošci upravičeno zahtevajo boljšo 
povezavo s centrom. Vožnja nas je dobro 
utrudila. K temu je pripomogla tudi pasja 
vročina, vendar nas vse te okoliščine niso 

umirile. Naš Dušan vedno poskrbi, da nam 
med vožnjo ni dolgčas.

Štefka Gliha
FS Večerna zarja DU Veliki Gaber



št. 141 / september 201810

KULTURA

Talenti med 
romskimi otroki
Center za socialno delo organizira za rom-
ske otroke Dnevni center Kher šu beši, v 
sklopu tega pa tudi petdnevni Poletni ta-
bor, v katerega vključuje najrazličnejše de-
javnosti in celo enodnevni obisk morja. V 
tej dejavnosti sodelujejo tudi prostovoljci. 
Ena izmed sila navdušujočih stvari, ki so jih 
delali romski otroci, je bilo slikanje gozdnih 
živali.

Otroci so se po začetni zagati, ko jim je 
prostovoljec pokazal kako narisati gozdno 
žival, počasi sprostili in vživeli v barvanje 
v akvarel tehniki. Za vse je bila izjemna iz-
kušnja in nastali so izjemni vtisi ter še bolj 
izjemni izdelki. Celo vodja programa Nataša 
Smolič, socialna delavka, in njene kolegice 
v Dnevnem centru so bile navdušene (ne-
katere so se celo lotile slikanja) nad neka-
terimi izjemnimi likovnimi talenti, ki so se 
pokazali na delavnici in nad tem, koliko je 
bilo ustvarjalnega veselja. Pravzaprav so 
bile presenečene tudi nad tem, da so otroci 
kdaj res bolj živahni, kot so bili tokrat, ko 
so se zaposlili s slikanjem. Na ustvarjanju je 
sodelovalo v skupini najmlajših 17 otrok, v 
skupini starejših pa samo nekaj manj.

bp

Ure pravljic  
na Veliki Loki
Prenovljeni Kulturni dom na Veliki Loki v 
letošnjem letu res ne sameva. Spomladi 
je postal bogatejši za vaško knjižnico, sko-
zi celo pomlad pa so potekale na odrskih 
deskah priprave za uprizoritev Partljičeve 
Gospe poslančeve, ki je bila premierno od-
igrana na domačem odru, odpravili pa smo 
se tudi na gostovanje, ki ga bomo nadalje-
vali jeseni.

Vaška knjižnica je med krajani dobro spre-
jeta, k obisku in branju knjig pa smo želeli 
pritegniti še najmlajše. V poletnih počitni-
ških mesecih smo zato za vse ljubitelje pra-
vljic organizirali ure pravljic. Otroci so bili 
nad prebranim navdušeni. Da pa se nismo 
prehitro razšli, je bila vsakokrat organizira-
na še mini delavnica, na kateri smo risali, 
reševali uganke … skratka zelo zelo uživali.
Zaradi dobrega odziva bomo ure pravljic 
organizirali tudi v prihodnje, tako da vse 
ljubitelje pravljic in tiste, ki boste to še po-
stali, vabim, da se nam pridružite. O datu-
mih vas bomo obveščali z domiselno nare-
jenimi plakati, Kulturno umetniško društvo 
Ivan Cankar Velika Loka pa pripravlja tudi 
svojo spletno in Facebook stran, preko ka-
terih vas bomo kmalu obveščali o vseh po-
membnih dogodkih.

Tia Gabrijel, KUD Ivan Cankar Velika Loka

OGLAS ZA PRODAJO 
KMETIJSKEGA 

ZEMLJIŠČA
Ga. Marija Pevec iz Ivančne Gorice 
prodaja kmetijsko zemljišče, parc. 

št. 458, k.o. 1427 Veliki Gaber, 
površine 9.653 m2, za ceno 

12.000 EUR. 
Ponudba za prodajo kmetijskega 

zemljišča je bila izobešena na 
oglasni deski Upravne enote 

Trebnje dne 29. 8. 2018. 
Več informacij dobite na mobitel 

št.: 070703 364

Letni kino v Trebnjem
Območna izpostava Trebnje v okviru lokalne-
ga programa v občini Trebnje že 7. leto izvaja 
projekt Letni kino, 4. leto pa v sodelovanju s 
Krajevno skupnostjo Trebnje, ki je organiza-
tor vikend prireditve Slovo poletju.  Letošnja 
prireditev Slovo poletju, ki je bila ponovno 
bogato zasnovana, je tudi tokrat v svoj pro-
gram vključila letni kino. Vendar je vreme or-
ganizatorjem obrnilo hrbet, da ni bilo moč v 
celoti izvesti načrtovanega programa. 
Zato je bil tudi Letni kino premaknjen v Kul-
turni dom Trebnje. Od 19.30 dalje so pol ure 
potekale risanke za najmlajše. V 7 kratkih 
animiranih filmih Lisička in druge zgodbe, 
v  katerih pomembno vlogo odigra prijatelj-
stvo, so nastopali lisička, tiger, Mirjam in iz-
gubljeni pes ter rokavička in še drugi. 
Ob 20. uri se je filmski večer v okviru Letnega 
kina nadaljeval s filmom Največji “šovmen”. 
To je zgodba o vizionarju, politiku, “šovme-
nu” in poslovnežu iz 19. stoletja P. T. Barnu-
mu, ki je ustvaril cirkus in je pozneje ostal 
poznan kot največji spektakel na svetu. Film 
je prejel tudi Zlati globus za najboljšo origi-
nalno pesem ter nominacijo za oskarja. Kljub 
večjim programskim in časovnim prilagaja-
njem zaradi slabega vremena je povabilo v 
kulturno dvorano zvabilo kar nekaj obisko-
valcev, ki so po dobri uri in pol odšli zado-
voljni in nasmejanih obrazov.     
Zaradi slabega vremena in posledično me-
njave lokacije dogodka si je letošnji filmski 
dogodek za otroke in odrasle ogledalo bi-
stveno manj obiskovalcev kot pretekla leta. 
Vendar smo kljub temu prepričani, da je bil 
namen poletnega dogodka v občini Trebnje 
dosežen in se zahvaljujemo Občini Trebnje, 
ki finančno omogoča izvedbo projekta, KS 
Trebnje pa za sodelovanje pri organizaciji. 

JSKD OI Trebnje
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Z Mačkom Murijem smo  
v PŠ Dobrnič zakorakali  
v prvi šolski dan
V ponedeljek, 3. 9. 2018, se je za vse učence in dijake širom Slo-
venije začelo novo šolsko leto. Prvi šolski dan je še posebej po-
memben za prvošolce, ki z različnimi predstavami, pričakovanji 
in tudi z malce negotovosti prvič prestopijo šolski prag. 

Sedem prvošolcev je v ponedeljek v spremstvu svojih staršev 
prvič prestopilo vrata Podružnične šole Dobrnič v novi vlogi, v 
vlogi učenca. V telovadnici so jih ob tem pomembnem dogodku 
že pričakovali ostali učenci šole. Po uvodnem pozdravu mode-
ratork so vse navzoče nagovorili vodja Podružnične šole Dobr-
nič Ana Kastigar, ravnatelj Osnovne šole Trebnje Rado Kostrevc, 
podžupan Občine Trebnje dr. Jože Korbar in vodja oddelka za 
družbene in gospodarske dejavnosti na Občini Trebnje Žiga Za-
plotnik. Podžupan je prvošolcem podaril knjigo Kje si? avtorice 
Marte Bartolj. Spodbudil jih je, naj slikanico pripovedujejo star-
šem. Tudi petošolke Larisa, Manca in Zoja so ugotovile, kako po-
membne so knjige, saj lahko iz njih veliko novega izvemo, veliko 
pa se lahko naučimo tudi drug od drugega, zato so prvošolcem 
obljubile, da jim bodo vsi učenci podružnice pomagali pri pri-
dobivanju novih znanj in izkušenj. V predstavi, ki so jo pripravili 
učenci dramskega krožka, so učenci izvedeli, da imajo tudi v ma-
čjem mestu čisto pravo šolo. Spoznali pa so tudi, česa vsega se 
učijo v njej. Po ogledu igrice so prvošolci uspešno našli pot do 
učilnice, ki je bila označena s knjigami in brez težav opravili vse 
naloge, ki jih je za njih pripravil Maček Muri. Za nagrado so se 

posladkali s sladoledom, domov pa so odnesli blazinico v obliki 
mucke, ki jih bo spominjala na prvi šolski dan. Polni novih vtisov 
in pričakovanj, kaj jih v tem šolskem letu še čaka, so se odpravili 
domov.

Prvošolcem želimo dobrega počutja med nami. Vsem učencem 
šole pa, da izkoristijo vse priložnosti, ki se jim bodo ponudile na 
poti pridobivanja novih znanj, izkušenj in spretnosti. 
                                                                                                                                                      

                                                                         Klavdija Livk, 
Bojana Kastigar

Podružnična šola Dobrnič

V Šentlovrencu: z drobnimi 
koraki in vendarle je napredek!
V šentlovrenški šoli, podružnici OŠ Trebnje, bodo drugo leto pra-
znovali 150-letnico, odkar je bila šola zgrajena in sodi na širšem 
območju za starejšo šolsko zgradbo. Pouk v kraju je bil že nekaj let 
prej. V letu 1932 je to šolo obiskovalo kar 228 učencev in danes se 
sprašujemo, kako in kje so organizirali pouk. Toda časi se seveda 
spreminjajo.

V tem času se v šentlovrenški šoli srečujejo z resnimi prostorskimi 
težavami. Šola je po velikosti in namenu še vedno takšna, kot je 
bila leta 1869, ko je bila zgrajena, le v notranjosti je doživela nekaj 
sprememb ter pred leti še tako imenovano energetsko sanacijo.
V šoli je v enem izmed nekdanjih razredov že tretje leto oddelek 
vrtca, ki je bil nedvomno velika pridobitev za kraj, v času, ko je bilo 
v šoli za en razred manj učencev. Toda že lani se je število otrok v 
šoli povečalo in nastala je prostorska stiska, saj novega vrtca, kot 
je bilo načrtovano, še ni. 

V Krajevni skupnosti so se z vodstvom šole in občine dogovorili, 
da začasno najdejo za rešitev zadrege dva prostora v kulturnem 
domu, ki je v neposredni soseščini šole. Tako sta bila pred pričet-
kom šolskega leta ta dva prostora za dejavnost OŠ preurejena in 
opremljena z učili ter z vsem, kar je potrebno za normalno delo. 
Dejstvo je, da prostori niso najbolj ustrezni, in da gre le za začasno 
rešitev.  

Istočasno tečejo pogovori in dogovori, da v čim krajšem času zgra-
dijo za šolo (in okoliške objekte) čistilno napravo, saj so sedanje 
razmere v zvezi z odplakami nevzdržne. 

Glede na to, da demografski kazalci kažejo rast števila učencev v 
šolskem okolišu vodstvo šole v Trebnjem resno načrtuje povečanje 
prostorov šole za vsaj dva razreda. Kakšna naj bi bila oblika »prizi-
dave«, bodo seveda povedali načrtovalci. 

Krajani pa čim prej želijo pričetek gradnje novega vrtca, ki bo vsaj 
delno odpravil šolske težave.

Brane Praznik
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VABLJENI NA 27. FORUM ODLIČNOSTI  
IN MOJSTRSTVA 
3. oktober 2018, Hotel Galaksija Trebnje

Simbioza sodobnih tehnologij in družbe
Slovenija kot soustvarjalec globalnih trendov

Drugo leto zapored Občini Trebnje v sodelovanju s CIK-om Trebnje, MRC in Strateškim 
odborom forumov odličnosti in mojstrstva pripada čast organizacije Foruma odličnosti in 
mojstrstva, ki bo v sredo, 3. oktobra 2018, med 9.30 in 15.00 v Hotelu Galaksija Trebnje. 
Tema je Simbioza sodobnih tehnologij in družbe, Slovenija kot soustvarjalec globalnih 
trendov.
Z uvodnim slavnostnim nagovorom bo forum otvoril župan Občine Trebnje Alojzij Kaste-
lic, takoj za tem pa bo sledila podelitev Velike nagrade odličnosti in mojstrstva oziroma 
letos kar dveh. Razlog za podelitev dveh velikih nagrad je tema foruma, ki je posvečena 
simbiozi tehnologij in družbe, zato bosta izjemoma podeljeni nagradi na področju gos-
podarstva in na področju kulture. Prejemnika, ki sta visoko cenjeni in priznani osebnosti 
vsaka na svojem področju, bomo oznanili v kratkem. 
Uvodno predavanje bo izvedel eden izmed najbolj spoštovanih in priznanih gospodarstve-
nikov v Sloveniji, gospod Jože Colarič, predsednik uprave in generalni direktor Krke d. d. 
ter predsednik Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine.  
V prvi okrogli mizi z naslovom Pametna specializacija in pametni sistemi se nam bodo pri-
družili dr. Peter Wostner, vodja Sektorja za koordinacijo pametne specializacije na Službi 
vlade za razvoj in kohezijsko politiko, prof. dr. Jože Gričar, zaslužni profesor Fakultete 
za organizacijske vede v Mariboru, dr. Nevenka Cukjati, sekretarka Strateškega razvoj-
no-inovacijskega partnerstva (SRIP) Pametna mesta in skupnosti iz Inštituta »Jožef Šte-
fan« in dr. Miha Japelj, slovenski kemik in častni občan Občine Trebnje.
Tudi drugi panel pod naslovom Uveljavljanje na globalnih trgih - kako osredotočiti razvojna 
vlaganja na področja, kjer ima Slovenija kritično maso znanja, kapacitet  in kompetenc? bo 
na odru združil priznane strokovnjake, in sicer bodo z nami dr. Alenka Rožaj Brvar, MBA, 
direktorica Slovenskega inovacijskega stičišča, Evropskega gospodarskega interesnega 
združenja in SRIP Zdravje-medicina, dr. Slavko Dolinšek, direktor Inovacijsko-razvojnega 
inštituta Univerze v Ljubljani, dr. Janez Povh, vodja Centra razvoja, raziskav in inovacij 
Razvojnega centra Novo mesto, dr. Jože Korbar, podžupan Občine Trebnje, samostojni 
podjetnik, ocenjevalec v sistemu Slovenske akreditacije, pooblaščeni inženir in član Inže-
nirske zbornice Slovenije in gospod Štefan David, direktor Šolskega centra Novo mesto.
Pred zadnjim panelom nas bo pisatelj, računalniški strokovnjak, scenarist, režiser Miha 
Mazzini popeljal na pot Etike, vrednot in ključnih veščin v visokotehnološki družbi, za njim 
pa se bodo o navedeni tematiki pogovarjali sledeči govorniki: gospa Patricija Pavlič, direk-
torica Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje, gospod Tomaž Pintarič, vodja Medpod-
jetniškega izobraževalnega centra na Šolskem centru Novo mesto, gospa Helena Jurše 
Rogelj, ravnateljica Višje strokovne šole Grm Novo mesto in gospa Marjeta Gašperšič, 
direktorica Razvojno izobraževalnega centra Novo mesto. 
Zaključne misli foruma bo strnil dr. Janez Gabrijelčič, član Strateškega odbora forumov 
odličnosti in mojstrstva in častni občan Občine Trebnje. 
Z nami bodo imenitni gosti, cenjeni strokovnjaki in odlični gospodarstveniki. Zato bodi-
te z nami tudi vi. Na BREZPLAČEN dogodek se lahko prijavite takoj na elektronski naslov 
info@ciktrebnje.si, prijave preko spletnega obrazca, ki bo objavljen www.ciktrebnje.
si in www.trebnje.si pa bodo odprte od 11. do 24. 9. 2018. 

Občina Trebnje, CIK Trebnje,  MRC in Strateški odbor forumov odličnosti in mojstrstva

Simbioza – 
računalniško 

opismenjevanje za 
starejše na Osnovni 

šoli Trebnje
Vabimo vas na dneve Simbioze – raču-
nalniško opismenjevanje za starejše na 

OŠ Trebnje, ki bo potekalo od pone-
deljka, 15. 10. 2018, do petka, 19. 10. 

2018. Skupaj s prostovoljci bomo izvedli 
računalniške delavnice, ki bodo vsak dan 

organizirane od 15.00. do 17.00. ure.
 Prosimo, da se na udeležbo prijavite na 

tel. 07 348 18 85 zaradi lažje organizacije 
dogodka.

 Število mest je omejeno.
Vabljeni!

»Najbolj mi je 
bilo všeč, ko smo 
eksperimentirali. 
Ker je bilo zelo 
zanimivo.«
S takšnimi vtisi smo se v petek, 31. 8. 2018, 
poslovili od otrok, ki so bili na zadnjem ter-
minu Cikoletja. Bilo jih je kar 32. Pred vsto-
pom v šolske klopi smo preživeli še zanimiv 
teden, poln eksperimentov, ustvarjanja, 
telovadbe, igre, vesele angleščine …
V treh skupinah Cikoletja, ki smo jih izvedli 
med poletnimi počitnicami, je bilo z nami 
70 otrok. Potrudili smo se, da smo jim po-
pestrili en teden njihovih počitnic. Glede 
na odzive smo bili pri tem kar uspešni. Do 
naslednjega poletja se naše Cikoletje po-
slavlja, vabljeni v našo družbo ponovno v 
poletnih počitnicah 2019.

Tanja Vrčkovnik, CIK Trebnje 
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Napovednik dogodkov na CIK-u od 13. 9. 2018 do 18. 10. 2018
DATUM URA DOGODEK LOKACJA ORGANIZATOR/

INFORMACIJE

12. 9.2018 14.00–
16.00 RAČUNALNIŠTVO - osnove računalništva za starejše Krajevna knjižnica  

Šentrupert
VGC Marela -  
CIK Trebnje

13. 9. 2018 14.00–
16.00 RAČUNALNIŠTVO - osnove računalništva za vsakogar Krajevna knjižnica Mirna VGC Marela -  

CIK Trebnje
13., 20., 28. 9. 
2018

9.00–
12.00 Digitalna doba, naš izziv – osnove računalništva CIK Trebnje VGC Marela -  

CIK Trebnje

17. 9. 2018 14.00–
16.00 RAČUNALNIŠTVO - osnove računalništva za vsakogar Krajevna knjižnica  

Mokronog
VGC Marela –  
CIK Trebnje

19. 9.2018 15.00–
17.00 RAČUNALNIŠTVO - osnove računalništva za starejše Knjižnica - Izposojevališče 

Veliki Gaber
VGC Marela –  
CIK Trebnje

26. 9. 2018 9.00–
11.00 Kako izstopati v tekmi za službo? CIK Trebnje CIK Trebnje

26. 9. 2018 10.00–
11.30

Bivam v Sloveniji - sporazumevanje v vsakdanjem 
življenju CIK Trebnje CIK Trebnje

27. 9. 2018 8.30–
14.30

Strokovni dogodek: Starejši zaposleni –  
realnost prihodnosti CIK Trebnje CIK Trebnje

28. 9. 2018 11.00–
12.30 Zdravo živim – Center za krepitev zdravja Trebnje CIK Trebnje CIK Trebnje

28. 9. 2018 9.00–
15.00

STOJNICA ZNANJA: Informacije in svetovanje  
o izobraževanju in iskanju zaposlitve Mercator center Trebnje CIK Trebnje

4. 10. 2018 8.00–
12.00 Mladi za dediščino: Mladi oživljajo kulturno dediščino CIK Trebnje in OŠ Trebnje CIK Trebnje

4. 10. 2018 8.00–
12.00 Dan ustvarjalnosti ob Tednu kulturne dediščine Galerija likovnih  

samorastnikov Trebnje CIK Trebnje

Trebanjska občina  
je šolsko leto začela 
s 183 prvošolci
Trebanjska osnovna šola je v novem šolskem 
letu sprejela 113 učencev prvega razreda, v 
podružnične šole pa se je vpisalo 44 novih 
učencev. V Osnovni šoli Veliki Gaber je prag 
učenosti prestopilo 26 prvošolcev.
Prvi šolski dan je vsakemu izmed nas pri-
nesel veliko spremembo. V trebanjski ob-
čini je bilo v šolskem letu 2018/2019 takih 
otrok 183. Prav vse sta na pot učenosti 
pospremila župan občine Alojzij Kastelic in 
podžupan dr. Jože Korbar.
Največ učencev je sprejela OŠ Trebnje, kjer 
bo matično šolo obiskovalo 113 prvošol-
cev, ki jih je župan v nagovoru spodbudil k 
novim izzivom na njihovi poti. Otroke in nji-
hove starše je pozdravil tudi Radio 1 z Mi-
hom Deželakom in s svojo ekipo in darilnim 
paketom. 
Tudi v Nemški vasi in v Šentlovrencu je 
župan z gostjo Marto Bartolj pozdravil 27 
oziroma 10 novih šolarjev. V POŠ Dobrnič, 
ki je sprejela 7 prvošolčkov, in v OŠ Veli-
ki Gaber, kjer je letos 26 učencev prvega 
razreda, pa je otroke in starše nagovoril 
podžupan dr. Jože Korbar. Na vseh šolah so 
prijetno vzdušje na prvi šolski dan ustvarili 
tudi drugi učenci šole, ki so se predstavili z 
bogatimi kulturnimi programi, številni med 

njimi pa so razkrili tudi izjemne sposobnosti 
nastopanja.
Vsi prvošolci so s strani Občine Trebnje 
prejeli knjigo Trebanjke Marte Bartolj z 
naslovom Kje si?, ki jo je župan pospremil 
s prav posebno nalogo. »Pri otrocih želimo 
s slikanico spodbuditi fantazijo in izvirnost 
in naj si tako vsak izmed prvošolcev ustvari 
svojo zgodbo, starši pa naj bodo najboljši 
poslušalci teh zgodb. A ne želimo, da se vse 
zaključi v otroški domišljiji in za domačimi 
vrati. Zato bomo 15. decembra skupaj s ča-

stnim občanom občine in avtorico knjige v 
veliki sejni sobi na Občini prisluhnili najbolj 
izvirnim in iskrivim zgodbam,« je otroke 
spodbudil župan občine Trebnje.
Vsem prvošolcem želimo čim prijetnejši 
začetek šole in veliko veselih trenutkov s 
svojimi vrstniki in učitelji.

Oddelek za družbene in gospodarske 
dejavnosti,

Občina Trebnje

Prvošolčke v OŠ Trebnje je nagovoril tudi župan Alojzij Kastelic.
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Darilo za prvošolčke
Letos  so vse učence, ki vstopajo v prvi ra-
zred, obiskali ravnatelj in župan občine ter 
avtorica ilustrirane knjige Kje si? Marta 
Bartolj, ki jo je »pr'učkom« tudi vročila.

Avtorica Marta Bartolj je diplomirala na 
Šoli za risanje in slikanje v Ljubljani, magi-
strirala po bolonjskem sistemu na Akade-
miji za likovno umetnost in oblikovanje, 
Ljubljana. Za magistrsko nalogo je prejela 
študentsko nagrado UL ALUO. Letos so nje-
no ilustrirano knjigo Kje si? prejeli vsi prvo-
šolci v občini. Na fotografiji v Šentlovrencu.

Foto: Brane Praznik

Poletno pravljično 
gibanje v trebanjski 
knjižnici
V Knjižnici Pavla Golie Trebnje smo pole-
tne aktivnosti obarvali športno. Skupaj z 
Zavodom Sportivita smo izvedli delavni-
ce Pravljične joge in Gibanja s pravljicami. 
Projekt je finančno podprla Občina Trebnje 
v sklopu programa Leto zdravja, gibanja in 
športa. Prvotno smo načrtovali 4 delavni-
ce, nato smo jih zaradi izjemnega zanima-
nja otrok in staršev izvedli 7. Pravljična joga 
je dogodek, ki otrokom omogoča doživlja-
nje pravljic skozi gibanje in krepi gibalne 

sposobnosti ter medsebojno komunikaci-
jo otrok. Gibanje s pravljicami predstavlja 
vodeno doživljanje pravljice preko gibalnih 
dejavnosti. Z vaditeljema Tanjo in Gašper-
jem smo barvali in risali, nato smo prebi-
rali živalske zgodbe in skakali kot zajček, 
bili smo zviti kot lisica, lezli smo kot kače 
… Vsakokrat smo dobro razgibali svoje telo 
in možgančke ter se pri tem zabavali in 
spoznali nove prijatelje. Otroci so bili nad 
jogo navdušeni, zelo aktivni in motivirani. 
Pokazali so veliko mero gibalnih sposobno-
sti, zmožnost koncentracije, sodelovanja v 
skupini in navsezadnje tudi poguma.

Petra Podkrižnik
Knjižnica Pavla Golie Trebnje

RK Trimo Trebnje  
v sezoni 2018/19

RK Trimo Trebnje v novo sezono vstopa s 
spremenjeno zasedbo tako v stokovnem 
kot igralskem kadru. Novi trener je postal 
dosedanji trener kadetov Benjamin Teraš. 
Igralski kader pa je precej spremenjen.
Klub so zapustili Anže Ratajec (Ferlach), 
Luka Florjančič (Krka), Miloš Djurdjevič (Ko-
flach), Rok Skol (Graz), Tim Rozman (Balin-
gen), Kristjan Horžen (Celje), Domen Siko-
šek Pelko (Bruck), Luka Pernovšek (Brežice) 
in Valentin Mlakar (prenehal igrati). Name-
sto njih so prišli Adam Seferović (Dobova), 
Anže Dobovičnik (Celje), Gal Cirar (Ormož), 
Lan Grbić (Krim), Vladimir Bojanić (Vojvodi-
na), pridružili pa so se še mladinci Jan Re-
dek, Timotej Majzelj, Jan Horžen in Amadej 
Jerlah. V prvoligaško sezono vstopamo s 
spremenjenim sistemom tekmovanja, tako 
bomo v Trebnjem zopet lahko videli vse 
najboljše rokometne ekipe, tudi RK Celje 
Piv. Laško in RK Gorenje.

RK Trimo Trebnje
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Atleti zelo 
uspešni tudi med 
počitnicami
V začetku julija - na vrhuncu atletske sezo-
ne - so se trije trebanjski atleti izkazali tudi 
na mednarodnih tekmovanjih. Vsi so nasto-
pili v kategoriji mlajših mladincev U18. 
Eva Murn in Lara Florjančič sta nastopili v 
ekipi Novega mesta v kraju Reggio Emilia 
v Italiji na mednarodnih igrah Tricolore. 
Na igrah je sodelovalo 20 mest, ki so pred-
stavljala posamezne države v več različnih 
športih. 
Eva je osvojila dve zlati medalji, in sicer v 
teku na 100 metrov z ovirami (15,26 s) in v 
skoku v višino (159 cm), medtem ko je bila 
v skoku v daljino četrta. Lara je v teku na 
100 metrov z ovirami pritekla do 4. mesta, 
v teku na 100 metrov pa je bila 9. Obe sta 
sodelovali tudi v štafeti Novega mesta, ki je 
osvojila srebrno medaljo.
Matevž Šuštaršič je istočasno uspešno za-
stopal Slovenijo na evropskem prvenstvu, 
ki je potekalo v Gyoru na Madžarskem. 
Nastopil je v najmočnejši kvalifikacijski 
skupini teka na 200 metrov in takoj po 
nastopu je bilo videti, da osnovni cilj, tj. 
uvrstiti se v polfinale evropskega prven-
stva, ne bo izpolnjen. Po zaključku zadnje 
kvalifikacijske skupine se je izkazalo, da je 
bila skupina, v kateri je tekel Matevž, toliko 
hitrejša od ostalih, da je njegov kvalifikacij-
ski rezultat 22.47 s zadoščal za uvrstitev v 
polfinale. V polfinalu je še nekoliko dodal 
in z rezultatom 22.40  zasedel končno 21. 
mesto v Evropi. 

Čestitke vsem za odlične nastope!

Mitja Svet
Trener atletike
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VABILO K 
VPISU V VADBO 

NOGOMETA

Vabimo vse otroke od 1. razreda 
pa do vključno 9. razreda k vpisu 
v vadbo nogometa v Nogometni 
klub Bartog Trebnje. Vpis v vadbo 
bo potekal cel september 2018.  
Vadbo bo imela vsaka selekcija 
predvidoma dvakrat do trikrat te-
densko v popoldanskih terminih. 
V jesenskem času bo vadba nogo-
meta potekala na igrišču z ume-
tno ali naravno travo v Trebnjem, 
v zimskem času pa v telovadnici v 
Trebnjem ali na Podružnični šoli 
Dolenja Nemška vas. 

Dodatne informacije dobite vsak 
delovni dan po 18.00. uri na te-
lefonski številki 041/333009, na 
spletni strani nktrebnje.si ali 
na elektronskem naslovu kluba 
nk.trebnje@gmail.com.

Prav tako tudi letos poteka Mala 
šola nogometa v Vrtcu Mavrica 
Trebnje. Več informacij o tem dobi-
te pri vzgojitelju in trenerju nogo-
meta g. Mladenu Šiški ali na spletni 
strani kluba.

Športni pozdrav!
Leon Lobe, NK Bartog Trebnje

Državne prvakinje  
v Trebnjem
Aktualne državne prvakinje v nogometu so 
tik pred prvo uradno tekmo v ligi prvakinj 
odigrale svojo zadnjo pripravljalno tekmo 
s kadetsko selekcijo NK Bartog Trebnje. V 
športnem vzdušju se je na nogometnem 
stadionu Cviblje v Trebnjem odvijala zani-

miva tekma med obema ekipama, ki sta po-
kazali svoje nogometne veščine in se tako 
pripravili na naslednjo tekmovalno sezono 
2018/2019. Že naslednji teden po prijatelj-
ski tekmi so igralke ŽNK Olimpija odigrale 
svojo prvo tekmo v evropskem tekmova-
nju, in sicer v ligi prvakinj. Športni pozdrav!

Leon Lobe, 
vodja nogometne šole

Trebanjca Marko 
Kotar in Kristjan 
Horžen evropska 
prvaka
V mesecu juliju je v Celju potekalo mladinsko 
evropsko prvenstvo v rokometu. Člana slo-
venske reprezentance sta bila tudi Trebanjca 
Marko Kotar in Kristjan Horžen. Slovenski 
mladinci (U20) so nam pripravili lepe rokome-
tne predstave, podprte z odlično organizacijo 
in zavidljivim obiskom gledalcev. Finale je bila 
posebna zgodba, pravi spektakel na nivoju, 
ki se ga ne bi sramovala nobena članska za-
sedba. Del slovenske reprezentance sta bila 
tudi Trebanjca Marko Kotar in Kristjan Horžen 
(drugo leto član Celja Piv. Laško), član Trima 

Tim Rozman (odhaja v Nemčijo) in Anže Do-
bovičnik, ki letos prihaja v naš klub. V skupin-
skem delu so naši reprezentantje premagali 
Norvežane, Izraelce, Srbe, in Islandce, izgubili 
so proti Nemcem. Nato so v polfinalu prema-
gali še neporažene Portugalce in v finalu še 
močne Francoze. Marko in Kristjan sta bila 
nosilca, prikazala sta odlične predstave in 
zasluženo osvojila zlato medaljo. V RK Trimo 
Trebnje smo ponosni na tak uspeh reprezen-
tance, katerega del so bili tudi naši fantje. Po-
nosni smo na besede priznanega slovenske-
ga trenerja, tudi evropskega prvaka, Toneta 
Tislja, ki našo rokometno šolo srednjih bekov 
uvršča med najboljše na svetu. Seba, Staš, 
Miha, sedaj pa še Marko. Zadaj je še (eden) 
Miha, pa še kdo. 

Leon Lobe, 
Športna zveza občin Trebnje in Mirna
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Priprave na novo 
tekmovalno sezono 
v NK Bartog Trebnje
V mesecu avgustu, v času priprav na tek-
movalno sezono 2018/2019, so naši kadeti 
in mladinci, ki se bodo v tej sezoni borili za 
uvrstitev v 2. državno ligo v Kopru, odigrali 
prijateljsko tekmo s kadeti in mladinci NK 
Koper. Fantje so kljub visoki vročini odigrali 
dve naporni tekmi in si tako pridobili po-
membne izkušnje za novo sezono. Po od-
igrani tekmi je celotno delegacijo NK Bar-
tog Trebnje čakalo okusno kosilo, nato pa 
vožnja z ladjico in kopanje v našem morju. 
Hvala vsem, ki so omogočili, da so naši fan-
tje doživeli prijeten športni in družabni dan 
na Slovenskem primorju. 
Športni pozdrav!

Leon Lobe, 
vodja nogometne šole

Trebanjski strelci 
vabijo 
k vpisu 
v svoje 
vrste

Strelsko društvo Trebnje tudi letos vabi 

vso zainteresirano mladino in odrasle 

člane v svoje strelske vrste. Vpis v dru-

štvo bo potekal v mesecu septembru 

vsak torek od 16.30 do 17.30. Strelski tre-

ningi se bodo izvajali vsak torek in petek 

popoldne. Dolgoletna tradicija, izkušeni 

trenerji, vrhunski rezultati in dobro ime 

društva so garancije za vaše kvalitetno 

udejstvovanje v tej športni panogi. Doda-

tne informacije dobite na 041/850558 ali 

041333009 in na elektronskem naslovu 

franc.cugelj@gmail.com ali pa na leon.

lobe@gmail.com

Strelski pozdrav!

                                                                                                  

Leon Lobe, 

Strelsko društvo Trebnje
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Trebanjski gasilci  
v primežu poletnih 
neurij
Letošnje poletje si bomo zagotovo zapo-
mnili po vremenskih ekstremih v obliki 
hudih neviht, neurij, toče in udarov strel. Z 
vremenom povezane intervencije so se pri-
čele že junija. Dve hudi nevihti sta prizadeli 
Trebnje 5. in 13. junija, ko smo opravili kar 
15 intervencij (črpanje vode, odmaševanje 
odtokov, izvleki avtomobilov, ki so obtičali 
v vodi, odstranjevanje blata in naplavin …). 
6. julija ponoči je zaradi udara strele zago-
relo ostrešje hiše na Križu. Gašenje je oviral 
hud naliv in kljub hitremu posredovanju je 
bila hiša zelo močno poškodovana. Petek 
13. se je izkazal za res nesrečnega. Že zju-
traj se je nad Trebnjem in okolico razbesne-
la huda nevihta z zelo močnimi nalivi. Prvi 
poziv smo prejeli ob 5.32 – prometna ne-
sreča pri Medvedjeku. Čez nekaj minut je 
že sledil poziv za požar kot posledica udara 
strele v Selcah. Ob 6.50 je sledila že tretja 
intervencija – ponovno požar zaradi udara 
strele v Grmu. S pomočjo sosednjih društev 
smo intervencije uspešno rešili, vendar so 
bile razmere res težke, veliko časa in ener-
gije pa nam je vzelo tudi čiščenje in pripra-
vljanje opreme za naslednje intervencije. 
Poleg omenjenega smo od junija pa do sre-
dine avgusta posredovali še na 18 ostalih 
intervencijah, od tega pri večjem požaru na 
deponiji Globoko, dveh hujših prometnih 
nesrečah z ukleščenimi osebami …

V tem času smo se lotili tudi prenove gara-
že, v kateri bo parkirana nova avtolestev. 
Poleg tega smo za osnovnošolce vsako dru-
go soboto organizirali gasilske urice, kjer 
smo se na varen in zabaven način spozna-
vali z orodjem, ki ga uporabljamo na re-
sničnih intervencijah ter se celo spuščali z 
višine.

Ob več istočasnih intervencijah se ponovno 
izkaže, da prostovoljni gasilci ne moremo 
biti povsod naenkrat. ZATO POZIVAMO OB-
ČANE, DA SE PRIDRUŽIJO NAŠIM VRSTAM! 
Starost in spol nista pomembna, če ste pri-
pravljeni del prostega časa nameniti za do-
bro drugih. Vrata gasilskega doma Trebnje 
so vedno odprta!

Na pomoč!
PGD Trebnje

postani 
mladi 

gasilec!
Druženje, 

prijateljstvo, 
zabava, igra, vaje, 

tekmovanja.

Vaje vsak petek ob 
17.00 pri gasilskem 

domu Trebnje.

prve vaje:
14. september 2018

info: mk.pgdtrebnje@gmail.com
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Izobraževanje članic
Komisija za članice pri Gasilski zvezi Treb-
nje, ki ji tudi v novem mandatu predsedu-
je Olga Smolič, je v soboto, 1. septembra 
2018, izvedla še eno nalogo, ki jo je komisi-
ja zapisala v letošnji načrt dela. 

Izobraževanje ima zelo pomembno vlogo 
tudi v gasilski organizaciji. Zato so članice 
Komisije za izobraževanje na letošnjo prvo 
septembrsko soboto izbrale PGD Mokro-
nog in tri različne teme, ki so jih izvajali 
strokovni mentorji: 
• razvrščanje, mentor Urban Hren, po-

veljnik PGD Trebnje,
• uporaba AED v praksi, Petra Nahtigal, 

predsednica PGD Trebelno,
• postopki rokovanja in uporabe IDA, 

Matjaž Lovše, poveljnik PGD Mokro-
nog z asistentoma. 

Udeleženke so bile razdeljene v tri delovne 
skupine, vsaka delavnica je traja 45 minut, 
v petminutnih odmorih so se skupine me-
njale, tako da so vse skupine poslušale vse 
tri teme. Na delavnicah je bilo dovolj pri-
ložnosti za osvojitev in osvežitev znanja, za 
praktično delo in tudi za vprašanja. 

Po delavnicah je predsednik GZ Trebnje Ja-
nez Bregant prisotnim udeleženkam izobra-
ževanja v dvorani mokronoškega gasilskega 

doma predstavil še uniformo za članice, ker 
želimo, da bi bilo nošenje uniforme čim bolj 
v skladu s Pravili za gasilce prostovoljnih 
gasilskih društev, saj gasilec ali gasilka, ki 
nosi gasilsko uniformo z oznakami in čini, 
predstavlja gasilsko organizacijo, zato mora 
skrbeti za svoj izgled in primerno vedenje v 
skladu s Kodeksom etike prostovoljnih ga-
silcev.   

Vodstvo komisije ocenjuje, da je bil izo-
braževalni namen dosežen, za kar se v prvi 
vrsti zahvaljuje predavateljski ekipi, ki so 
delo opravili odlično, hvala tudi gostiteljem 
– PGD Mokronog in nenazadnje pohvala 
članicam, ki so si sobotno popoldne vzele 
za pridobivanje gasilskih znanj.
     

GZ Trebnje

Zaključek strelske 
sezone v Strelskem 
društvu Trebnje
V četrtek, 7. junija 2018, je v prostorih 
Strelskega društva Trebnje potekal zaklju-
ček strelske sezone in podelitev medalj naj-
boljšim posameznikom v pretekli sezoni. 
Najboljšim strelkam in strelcem vseh staro-
sti in strelskih disciplin sta podelila najvišja 
strelska priznanja dolgoletni predsednik 
društva Franc Cugelj in sekretar Športne 
zveze občin Trebnje in Mirna Leon Lobe. 
Velika udeležba in število prejemnikov sta 
velik dokaz, da je v Trebnjem še vedno veli-
ko zanimanja za tovrstno športno panogo. 
Društvo se lahko v svoji 70-letni zgodovini 
delovanja pohvali z najvišjimi državnimi in 
mednarodnimi dosežki. Slednje je dokaz, 
da se z mladimi dela dobro in na najvišji 
ravni, to pa je tudi največ, kar lahko mladim 
predamo v trajno last. Strelski pozdrav!

Leon Lobe,
Športna zveza občin Trebnje in Mirna
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6. srečanje 
upokojencev občin 
območja UE na 
Veliki Loki
Na šestem srečanju društev upokojencev 
občin Mokronog-Trebelno, Šentrupert, 
Mirna in Trebnje so se na Veliki Loki sešle 
njihove ekipe in pomerile v metanju pika-
da. Hkrati so se sestali tudi predsedniki/
predsednice društev iz omenjenih občin 
in se pogovorili o skupnih nalogah na ob-
močju Upravne enote. Gostitelj srečanja 
je bilo Društvo upokojencev Velika Loka, ki 
mu predseduje Marjan Rozman.
Ob zaključku srečanja se jim je pridružil še 
župan občine Alojzij Kastelic in predsednica 
KS Šentlovrenc Mateja Oven ter predse-
dnik KS Velika Loka Simon Erjavec, oba iz 
območja, kjer deluje DU Velika Loka.

Tekmovanje v metanju pikada sta vodila 
Miro Šalehar in Anica Rus. Poudariti mo-
ramo, da je teklo brez zastojev in zadreg v 
skupno zadovoljstvo vseh navzočih.
Ob zaključku tekmovanja se je pridružila še 
Marija Golob iz PZDU Novo mesto, ki skrbi 
za športno rekreacijsko druženje upokojen-
cev na območju Pokrajinske zveze društev 
upokojencev Dolenjske in Bele krajine.

V zaključnem delu srečanja so opravili dve 
podelitvi:
Najprej so podelili pokale in priznanja za 
tekmovanje v pikadu, nato pa še priznanja 

za delovanje v tako imenovanem projektu 
Starejši za starejše. 

Gre za projekt in vse bolj uveljavljeno de-
javnost, ko mlajši in sposobnejši upokojen-
ci pomagajo starejšim v različnih oblikah 
podpore; od prevozov  tistih, ki to sami več 
ne zmorejo opraviti, ali druge oblike pomo-
či in podpore.
Župan občine Trebnje Alojzij Kastelic, ki je v 
nagovoru pred podelitvijo priznanj posebej 
poudaril pomembnost takšnega delovanja 
med starejšimi (začetniki prostovoljci so 
bili najprej v Velikem Gabru), se je zahvalil 
vsem dosedanjim prostovoljcem v občini 
ter jim tudi podelil priznanja za dosedanje 

delo. Tako župan kot predsedniki društev 
so pozvali k sodelovanju nove prostovoljce 
v vseh društvih, kajti izkazalo se je, da je ta-
kšno delovanje nenadomestljivo. Pomemb-
no je tudi dejstvo, da je občina zagotovila 
vsaj delček sredstev za to dejavnost, ki ne 
more delovati zgolj na upokojenski člana-
rini.

Društvo upokojencev Velika Loka se je iz-
kazalo za dobrega gostitelja tudi v zaključ-
nem, družabnem srečanju, ko so članice 
pripravile za vse sodelujoče res bogato sa-
mopostrežno pogostitev.

Brane Praznik
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Kaj se dogaja v 
trebanjski župnijski 
cerkvi in okrog nje?
Celo poletje se že restavratorji trudijo po-
lepšati župnijsko cerkev v Trebnjem. Tega 
smo se lotili, ker je od zadnje večje obnove 
minilo skoraj 60 let in je bilo veliko stvari 
že potrebnih obnove. V začetku šestdese-
tih let je bila v ladji cerkve poslikava slikarja 
Matije Koželja ne samo prebeljena, ampak 
so jo celo odklesali stran po zahtevi takra-
tnega konservatorja. Ko se je zdaj odločalo 
o obširnosti obnove, je obveljala misel, da 
želimo cerkvi povrniti sijaj, ki ga je že ime-
la in da želimo bogoslužni prostor, kjer se 
bomo dobro počutili in bo s svojo lepoto 
vabil k molitvi. Poslikave so bile ohranjene 
pod beleži nad orglami in vsi štirje svetniki 
po sredini cerkve. Ob dolgotrajnem odkri-
vanju so restavratorji prepoznali in na novo 
poslikali 16 različnih vrst cvetja. Prvič naj bi 
v obnovljeni cerkvi spet maševali za sv. bir-
mo, ki bo 22. septembra.
Ob odstranitvi stranskih baročnih oltarjev 
se je na stenah pokazala stara poslikava iz 
začetka 16. stoletja avtorja, ki je poslikal 
tudi Viher nad Šentrupertom. Freske so lep 
biser slovenskega poznogotskega slikar-
stva. Na obeh straneh bodo restavratorji 
nadaljevali z odkrivanjem fresk.
Cerkev ni samo institucija ali stavba, čeprav 
je njena zunanja podoba, ampak je pred-
vsem živa skupnost ljudi in mi smo del nje. 
Letos obhajamo 150. letnico smrti svetni-
škega kandidata Friderika Ireneja Barage, ki 
je 38 let kot misijonar živel in delal med se-
vernoameriškimi Indijanci. 7.000 mladih je 
po celi Sloveniji, tudi v Trebnjem, za 23.000 
otrok organiziralo aktivno preživljanje poči-
tnic s programom Oratorij, ki je imelo letos 
za glavno temo prav življenje Friderika Ba-
rage. 3.000 otrok je obiskalo tudi Trebnje z 

gradom, Malo vas in Dobrnič, kraje Barago-
ve mladosti. Hvala pripravljalnemu odboru 
in vsem mladim za izpeljavo tako velikega 
slovenskega projekta.
V Trebnjem bosta v tem letu zaradi Barage 
še vsaj dve slovesnosti: 23. septembra slo-
vesnost svetniških kandidatov ljubljanske 

metropolije in 21. oktobra vseslovensko 
obhajanje misijonske nedelje.
Vsem želim, da bi spoznali življenje in delo 
Friderika Barage, saj močno navdihuje za 
velika dobra dela.

Trebanjski župnik Jože Pibernik

Izbira toplotne 
črpalke v 5 korakih
Vedno več ljudi se odloča za ogrevanje s 
toplotno črpalko. Ta način ogrevanja je do 
trikrat cenejši kot s kurilnim oljem. Tako 
tudi bistveno manj onesnažujemo okol-
je. Je najbolj komforten način ogrevanja. 
Eko sklad bo primaknil zajetno subvenci-
jo, za toplotno črpalko tipa zrak–voda kar 
2.500 €. 
 
Več o izbiri toplotne črpalke
Se zavedate, da zaradi velikih vsakoletnih 

prihrankov ta korak preprosto morate na-
rediti, a niste povsem prepričani, katero to-
plotno črpalko bi izbrali? V mesecu septem-
bru podjetje Termaks pripravlja brezplačen 
izobraževalni seminar na temo Izbira to-
plotne črpalke v 5 korakih. Predstavili vam 
bodo letošnjo ponudbo vseh najboljših to-
plotnih črpalk na slovenskem tržišču in kaj 
vse moramo upoštevati pri izbiri. Predaval 
bo Robert Žibrik. Udeležba na seminarju je 
brezplačna, obvezna pa je prijava na GSM 
041/ 692 410 do torka, 18. 9. 2018. O loka-
ciji in terminu predavanja boste prijavljeni 
obveščeni, ko bo znano število prijav. 
Vabljeni!

Levo je sv. Apolonija, ki v rokah drži klešče z zobom in desno sv. Marjeta, ki s sulico 
prebada zmaja

Oratorijsko dogajanje z indijanskim šotorom pred župniščem v Trebnjem
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Varno na poti
Jeseni se narava obarva v lepe jesenske 
barve. To je čas, ko se otroci vrnejo  v šol-
ske klopi, čas pobiranja pridelkov ter čas 
jutranje megle. 
 
Dnevno se vozim na relaciji Trebnje–Mir-
na. Menim, da je izredno nevarni odsek od 
obrtne cone do Dola zlasti prehod za pešce 
pri odseku za Primštal. Pogosto ga prečkajo 
sprehajalci, zjutraj čezenj hitijo učenci na 
šolski avtobus. Hitrost je velika, vidljivost 
zaradi megle in vremenskih razmer slabša. 
Prometna signalizacija opozarja na prehod 
in avtobusno postajališče, vendar je znak 
vzporedno z zebro. Žal sem bila nekajkrat 
priča, da je voznik zjutraj ustavil otroku 
pred prehodom, voznik za njim pa ga je 
prehiteval v  trenutku, ko je otrok prečkal 
cesto.

Upoštevajmo predpise in slogane,  ki vozni-
ke in udeležence v prometu opozarjajo na 
varnost in previdnost na cesti.

Mateja Grebenc K.

11. Žefranov pohod
Gabrovci in okoličani so se že enajstič 
sami organizirali in avgusta pripravili 
Žefranov pohod na Dolenjski razgled-
nik, kakor pravijo hribu Primskovo. Po-
hod je očitno zelo vabljiv in tudi zaba-
ven, saj vsako leto nanj prihajajo novi 
obrazi, od daleč in blizu. Letos je bilo 
zopet kakšnih 150 udeležencev. Zbe-
rejo se pri Žonti v Stranjah pri Velikem 

Gabru, cilj pa je vrh Primskove gore – 
Gradišče, ki je 539 metrov nad morjem. 

Pohodniki  imajo že v vasi Bratnice (na 
meji med občinama Trebnje in Ivanč-
na Gorica) tako imenovani pozni zajtrk, 
ko pohodnikom miza ponuja domače 
dobrote, da se kar šibi. Ob poti je tudi  
dovolj »tekočih« zadev, saj imajo or-
ganizirano pravo oskrbovalno verigo. 
Na vrhu Primskovega (Gradišča), iz ka-

terega na Dolenjskem ni lepšega pogle-
da po Sloveniji, naredijo tudi skupinsko 
sliko, nato pa jo praviloma pohodniki 
mahnejo še na tamkajšnjo gasilsko ve-
selico, ki se vedno odvija istočasno kot 
pohod. Pohod sam ni naporen, saj gre 
predvsem za izjemno druženje in zabavo. 

Brane Praznik
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Preureditev obstoječih
sanitarij na
Policijski postaji Trebnje
V mesecu juliju se je izvajala preureditev obstoječih sanitarij na 
Policijski postaji v Trebnjem. V sklopu investicije so bile zamenja-
ne elektro in strojne instalacije, izvedle so se montažne stene in 
stropi, vgradila se je nova talna in stenska keramika ter nova ko-
palniška oprema. Dela je izvajalo podjetje Pagras d.o.o. iz Novega 
mesta. Vrednost investicije je znašala 31.294,17 EUR.

Občinska uprava Občine Trebnje
Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo

Reorganizacija Centra za 
socialno delo Trebnje
S 1. 10. 2018 se bomo centri za socialno delo v Sloveniji reorgani-
zirali. S spojitvijo obstoječih 62 centrov se bo oblikovalo 16 novih 
centrov za socialno delo. Na našem območju je ustanovljen Center 
za socialno delo Dolenjske in Bele krajine, ki je nastal s spojitvijo 
štirih centrov za socialno delo: Trebnje, Novo mesto, Črnomelj in 
Metlika. Novoustanovljeni Center ima sedež v Novem mestu na 
Resslovi ulici 7B, Novo mesto. Za vršilko dolžnosti direktorice no-
voustanovljenega Centra je bila imenovana mag. Irena Kralj, dose-
danja direktorica Centra za socialno delo Metlika. Na sedežu nove-
ga Centra bo organizirana skupna splošna služba (glavna pisarna, 
računovodska služba, kadrovska služba), skupna strokovna služna 
(služba za interveniranje in koordinacijo) ter služba za uveljavljanje 
pravic iz javnih sredstev. 
Center za socialno delo Trebnje bo deloval kot Enota Trebnje in še 
naprej ostaja osrednja vstopna točka za vse pravice, zato za naše 
uporabnike ne bo sprememb. Reorganizacija centrov za socialno 
delo je zamišljena na treh glavnih stebrih in se bo v celoti izvedla 
postopoma. Prvi steber je organizacijske narave in se bo izvedel s 
prvim oktobrom, ko se  bo 62 centrov spojilo v novih 16 centrov. 
Drugi steber reorganizacije temelji na uvedbi informativnega izra-
čuna v postopkih uveljavljanja pravic iz javnih sredstev (podobno 
kot informativni izračun za odmero dohodnine). Tretji steber re-
organizacije pa uvaja socialno aktivacijo kot nov pristop pri delu s 
prejemniki socialnih transferjev.  

Andreja Selšek
Center za socialno delo Trebnje
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Začetek šole
Kot ste opazili, so na naših šolskih po-
teh ponovno naši osnovnošolci. Bodimo 
strpni v prometu in tako prispevajmo k 
varni poti v šolo in domov. Šola je tista, 
ki bo našim otrokom omogočila osnovni 
predpogoj za uspešen razvoj vseh njiho-

vih potencialov.
Škoda je le, ker smo edini v občini le mi zahtevali takojšnjo iz-
gradnjo druge OŠ, saj sedanja poka po šivih, pouk pa se izvaja 
na 2 lokacijah. Pogoji za izvajanje pouka so presegli mero ra-
zuma in dopustnosti in tako od otrok, še bolj pa od zaposlenih 
v šoli, zahtevajo skoraj čudeže in zato je prav,  da se lokalna 
skupnost oglasi. Čas je, da odgovorni odprejo oči!  Molk župa-
na in vseh ostalih njemu zvestih podpornikov je glede na 900 
podanih podpisov za izgradnjo druge OŠ popolno ignorantstvo 
odgovornih.

ZL DSD Trebnje 

V Slovenski ljudski stranki se 
stopnjujejo priprave na volilni 
kongres, ki bo v soboto, 29. 
septembra 2018 v Ljubljani. 
Dogajanje v slovenskem poli-

tičnem prostoru po zadnjih volitvah v Državni zbor kaže, kako 
pomembno je v SLS preseči medsebojne zamere in z močno 
ljudsko stranko omogočiti preskok v delovanju naše države. 
Tudi v OO SLS Trebnje smo se vključili v priprave, saj smo pre-
pričani, da smo z rezultati in zaupanjem, ki ga dosegamo pri vo-
livcih v celotnem volilnem okraju, primer dobre prakse in  lah-
ko pomembno prispevamo k poenotenju stališč. Samo skupaj 
lahko poiščemo novo vodstvo in načine delovanja, da bo SLS 
svojo uspešno delo z lokalnega nivoja prenesla tudi v Državni 
zbor. Živahno dogajanje v času priprave na kongres dokazuje, 
da to zmoremo.

OO SLS Trebnje

KULTURNI 
NAPOVEDNIK

Vabljeni k prijavi na prejemanje te-
denskih obvestil o kulturnem doga-
janju 
S 25. majem 2018 je stopil v veljavo 
akt GDPR (splošna uredba o varstvu 
podatkov), ki opredeljuje tudi način 
pošiljanja e-obvestil. Vabimo vas, da 
se prijavite na prejemanje Kulturne-
ga napovednika.
KULTURNI NAPOVEDNIK je elektron-
ski tednik, ki obvešča o programu 
JSKD in JSKD OI Trebnje ter o te-
denskem kulturnem dogajanju (od 
petka do nedelje) v občinah Mirna, 
Mokronog–Trebelno, Šentrupert in 
Trebnje. 
Kulturni napovednik bo v vaš e-po-
štni nabiralnik prispel vsak petek 
med septembrom in julijem. Julija in 
avgusta izhaja priložnostno. 
Na prejemanje Kulturnega napo-
vednika se lahko prijavite preko e-
-pošte na naslov oi.trebnje@jskd.si 
ali na T: 07/348 12 50 ter na M: 031 
472 919.

Toplo vabljeni!
JSKD OI Trebnje
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Novo šolsko leto,
nov začetek, stare težave
September za osnovnošolce in 
dijake predstavlja nov začetek, 
najbolje si ga bodo zapomnili 

prvošolci in dijaki prvega letnika, ki s septembrom naredijo ko-
rak naprej k odraslosti. Marsikateri izmed njih pa bodo zaradi 
pasivnega reševanja prostorske problematike OŠ Trebnje začeli 
novo šolsko leto v t. i. nadomestnih, dislociranih prostorih. V ce-
lotnem letu se do sedaj pri reševanju prostorske problematike 
OŠ Trebnje ni naredilo še ničesar, razen tega, da se je ugotovilo, 
da nadgradnja OŠ v Trebnjem ni mogoča. Zato ponovno apeli-
ramo na Občino, da se oblikuje delovna skupina, ki bo raziskala 
možnosti izgradnje nove šole, kajti generacije, ki prihajajo, bodo 
vedno večje. V SD Trebnje si zato želimo kakšnega krožišča manj 
in kakšnega prostora za OŠ Trebnje in predšolsko vzgojo več. 
Priložnost bomo imeli volivci že 18. novembra. 

Občinski odbor SD Trebnje

Politična jesen
Prišla je jesen, čas za shra-
njevanje pridelkov. To 
nam daje zadovoljstvo, 

uživamo v sadovih svojega dela. Prišla pa je tudi politična jesen, 
ko smo pregledali realizirane cilje, ki smo si jih zastavili pred 
štirimi leti. V SMC LO Trebnje smo zadovoljni, saj so zaključene 
vse investicije, ki smo jih predlagali. Nekatere aktivnosti, kot je 
na primer gradnja novega kulturnega doma v Trebnjem, pa je 
pripravljena do take faze, da se bo gradnja lahko realizirala v 
naslednjih štirih letih.
Pred nami je novo volilno obdobje, novi načrti za mesto Treb-
nje in celotno območje občine Trebnje. Z vašo podporo na ob-
činskih volitvah in volitvah za člane v krajevni skupnosti bomo 
spet lahko uresničili zastavljene cilje.
Želimo vam lepo jesen.

Stranka modernega centra SMC
 Lokalni odbor Trebnje

Spoštovani!
Naši člani so se tudi letos poleti 
udeležili vsakoletnega vsesloven-
skega srečanja odborov SDS v Bov-

cu. 
Poletje je minilo, šolarjem in njihovim staršem želimo 
dober začetek novega šolskega leta. 
Izvoljeni predstavnik v DZ bo v Trebnjem v kratkem 
odprl poslansko pisarno. Enkrat tedensko bo obča-
nom Temeniško-Mirenske doline na voljo za njihova 
vprašanja. 
V prihodnjih mesecih bomo začeli priprave na lokal-
ne volitve. 

OO SDS Trebnje

V Osnovni šoli Trebnje in v njenih podružnicah je v novem šolskem letu vpisa-
nih preko tisoč učencev. Že nekaj let se v šoli soočajo s prostorsko stisko, ki se 
je z večjim številom otrok samo še povečevala. Zaradi prostorske stiske bodo 
imeli vsi četrti razredi pouk v prostorih CIK-a.
Člani Občinskega sveta že dva mandata opozarjamo na težave s prostorom v 
OŠ Trebnje. Županu smo že večkrat dali pobudo, da naj pristopi k celovitemu 
urejanju prostorske problematike.
Na DROT-ovo pobudo so bila že v letošnjem letu zagotovljena sredstva za 
začetek postopka za rešitve prostorske stiske, ki bi bile vzdržne na daljši rok. 
Upamo, da župan problematiko jemlje dovolj resno in da pelje aktivnosti na-
prej.
Tematika zagotavljanja ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje osnovno-
šolskega izobraževanja v naši občini se že predolgo prelaga po mizah in pre-
dalih tistih, ki imajo pristojnost zadevo ne samo reševati, ampak jo dolžnost 
tudi rešiti.
Nova osnovna šola bi se morala začeti graditi takoj in to mora biti za Občino 
Trebnje absolutna prioriteta.

Volitve v DZ Republike Slovenije 
so za nami, prav tako dopusti in 
vroče poletje. Šolarji in dijaki so 
pričeli s poukom, stranke pa s 
pripravami na lokalne volitve.

Krščanski demokrati smo v občini Trebnje prisotni že vse od prvih 
demokratičnih volitev. Zavzemamo se za krščanske vrednote in smo 
se zanje pripravljeni tudi izpostaviti. Ne ustavimo se ob prvi oviri. 
Vseskozi delamo za dobro vseh občanov. Za letošnje lokalne volitve 
bomo za kandidate v občinski svet in svete krajevnih skupnosti pre-
dlagali ljudi, ki bodo odgovorno sprejemali odločitve za vsestranski 
razvoj občine, racionalno porabo občinskega denarja, spodbujali ve-
čjo povezanost občank in občanov ter krepili medgeneracijsko sode-
lovanje. Tudi v prihodnjem mandatu bomo nadaljevali z delom v do-
brobit vseh prebivalcev naše občine, zagotovo tudi s pomočjo Blaža 
Pavlina, poslanca NSi v trebanjskem volilnem okraju, ki je prepričan, 
da lahko tudi v teh neprijaznih časih veliko naredi za še hitrejši razvoj 
občine.

Občinski odbor NSi Trebnje

Lojze Kastelic in Županova lista:
Na jesenskih volitvah bomo veseli vaše podpore.  

Za začetek moramo zbrati zadostno število  
overjenih podpisov podpore.

V zadnjih treh mandatih smo z vaše strani dobili visoko podporo, 
za kar se vam iz srca zahvaljujemo. Skupaj z vami smo tudi v bo-
doče pripravljeni prispevati svoj delež pri razvoju in oblikovanju 
naše prihodnosti. Da bi se lahko ponovno potegovali za vašo na-
klonjenost na volitvah, moramo najprej, ker nismo stranka am-
pak neodvisna lista, zbrati overjene podpise podpore. Vsi imate 
možnost, da na upravni enoti v času uradnih ur podpišete in ove-
rovite obrazec podpore. Pri tem na obrazcu ni potrebno navesti, 
koga podpirate. Pomembno je, da obrazce, v kolikor nam želite 
pomagati, dostavite Lojzetu Kastelicu (tel. 031 777 718). Zbiranje 
obrazcev že poteka.

Hvala vam že vnaprej!
Miran Candellari
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ZAHVALE

Ljubila si zemljo in trto
ljubila družino in dom
a v tihem nedeljskem dnevu
odšla si v večni dom.
zdaj pri angelih boš mirno spala,
a v naših srcih zavedno ostala.

Z A H V A L A
Ob dolgotrajni bolezni in boleči izgubi drage mame, tašče, tete , babice in 

prababice

ANGELE PEKOLJ 
po domače (Špaje mame) iz Artmanje vasi 1

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem 
za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in svete maše.
Zahvaljujemo se tudi DSO Trebnje, ZD Trebnje, gospodu župniku Milošu Koširju 
za obiske na domu ter vsakemu posebej, ki ga nismo imenovali. Zahvala velja 
tudi pevcem, pogrebni službi, Mariji Novak iz Žužemberka s sodelovci. Zahvala 
velja tudi zdravnici Elizabeti Žlajpah, patronažnim sestram in tudi ekipi reševal-
nih služb. Hvala vsem, ki ste našo drago mamo pospremili na naši zadnji poti in 
ko jo boste ohranili v tako lepem spominu.

Žalujoči vsi njeni.

»Večerna zarja izgine
 s svetlim soncem za goro.
Vse na svetu mine,
ko se vrnemo v nebo …«

ZAHVALA
V 87. letu starosti je za vedno zatisnil oči naš dragi mož, oče, dedi, 

pradedi, brat in stric
FRANC LAVŠ

iz Velikega Gabra

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, vaščanom, znancem, bivšim 
sodelavcem KZ Trebnje, gasilcem PGD Zagorica, DU Veliki Gaber, govornikoma Francetu Anžlo-
varju in Joži Štrempfelj za poslovilna govora, Silvi za tolažečo pomoč pri negi na domu, župniku, 
pogrebnemu zavodu, Zdravstvenemu domu Trebnje, Urgenci Novo mesto, šentviškim in zagri-
škim pevcem, pevkam KUD dr. Petra Držaja iz Velikega Gabra, praporščakom, trobentaču ter 
vsem ostalim, ki ste nam v bolečih trenutkih stali ob strani in našega preljubega ata pospremili 
na njegovi zadnji poti.
Še posebej se zahvaljujemo vsem, ki ste zbrali pogum in atu ponudili roko v njegovih zadnjih 
dneh življenja.
Hvala vsem za izrečene tolažilne besede, darovane sveče in cvetje, svete maše in darove cerkvi.

Žalujoči: vsi njegovi

Pomlad bo na tvoj vrt prišla
in čakala, da prideš ti,
in sedla bo na rožna tla 
in jokala, ker te ni.
(Simon Gregorčič)

Z A H V A L A
V 80. letu starosti se je od nas tiho poslovil dragi mož,

ati, tast, dedi, brat, stric in svak 

JANEZ CEGLAR St.,  
po domače Logarčkov Ivan iz Repelj 4, pri Žužemberku.

O boleči izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem in 
znancem za pomoč, tople besede, izrečena ustna in pisna sožalja, podarjene 
sveče, cvetje in svete maše. Iskrena hvala župnikoma za lepo opravljen obred 
s sveto mašo, pevcem, pogrebni službi Novak z Rebri, zdravstvenemu osebju 
ZD Žužemberk in SB Novo mesto ter osebju DSO v enoti Bokalce iz Ljubljane.
Hvala tudi vsem, ki ste se mu poklonili in ga pospremili na njegovi zadnji poti in 
ste nam kakorkoli pomagali in stali ob strani, pa vas nismo posebej imenovali.
Tiho teče našega življenja reka, tiho teče solza lepega spomina …  

 Žalujoči: vsi njegovi

Vsakdo ima v sebi ukaz
in ne more se mu upreti …
Zato so obzorja neskončna 
in je prostora in časa za vse
in nihče se ne more zgubiti
in nihče ne sme biti sam …

(F. Režun)

Z A H V A L A
Nenadoma in mnogo prezgodaj nas je v 39. letu starosti za vedno zapustil naš 

dragi sin in brat

JERNEJ GRIČAR
  iz Dol. Ponikev 40 pri Trebnjem.

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, 
sodelavcem, prijateljem in znancem, ki ste nam v težkih trenutkih stali 
ob strani, nam izrekli sožalje in nas tolažili, darovali sveče in cvetje in ga v 
tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti. Hvala tudi pogreb-
ni službi Novak, gospodu Slavku za opravljen obred, Pihalnemu orkestru 
Trebnje za izvedbo žalostink in Tišine ter govornikoma za poslovilne be-
sede.

 Vsi njegovi

Z A H V A L A
   V 81. letu starosti nas je za vedno zapustil naš 

dragi oče, dedi in pradedi

STANISLAV ANŽLOVAR 
Iz Babne Gore 4, 8213 Veliki Gaber

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem vaščanom, sorodnikom 

in prijateljem, ki ste nam izrekli sožalje, darovali za svete maše, sveče 

in cvetje. Hvala tudi g. župniku, pevcem, gasilcem in pogrebni službi 

Marija Novak.

Posebna hvala tudi vsem, ki ste mu v času njegove bolezni pomagali, 

patronažni sestri Mateji, zdravstvenemu osebju ZD Trebnje in SB  Novo 

mesto, negovalkam DSO Trebnje ter sosedoma Zdenki in Marjanu.

Žalujoči: Vsi njegovi. 

Ko pošle so ti moči, 
zaprl trudne si oči 
in čeprav spokojno spiš,
z nami še naprej živiš. 

Z A H V A L A
V 70. letu starosti nas je zapustil 

FRANCE DIMIC (Smrekov Frenk)  
rojen in živel na Čatežu pri Trebnjem, 

nazadnje Ulica talcev 14, Ivančna Gorica. 
(3. 10. 1948 – 9. 8. 2018)

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za 
izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče ter mašne in druge namene. 
Zahvaljujemo se osebju ZD Ivančna Gorica, UKC Ljubljana, DSO Trebnje, Splošni bolnici 
Novo mesto, Pogrebni službi Perpar za organizacijo pogreba, pevcem Prijatelji, Cvetli-
čarni Branka, DU Ivančna Gorica, trobentaču, govornicama Ljubi Štrubelj in Nadi Kotar za 
ganljive besede slovesa. 
Iskreno se zahvaljujemo župniku Juriju Zadniku in msgr. Jožetu Kastelicu za molitve in lepo 
opravljen poslovilni obred. 
Hvala vsem in vsakemu posebej, ki ste našega očeta obiskovali doma, v DSO in bolnici, ter 
ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti. 

Žalujoči vsi njegovi. 



JUBILEJ

Osebni praznik 
gospoda Božidarja 
Pungartnika 
V nedeljo, 5. 8. 2018, je svoj osebni praznik 
– 90 let – praznoval gospod Božidar Pun-
gartnik iz Trebnjega. Ob tej priložnosti sva 
ga s članico Krajevne organizacije Rdečega 
Križa Trebnje Matejo Zajc obiskali in mu če-
stitali.
Gospod živi v svoji hiši v Trebnjem z ženo 
in hčerko in se lepo razumejo. Še vedno 
je poln optimizma in dobre volje, ki jo rad 
deli med ljudi. Zelo rad obuja spomine na 
leta, ko je bil aktiven gasilec in je velikokrat 

sodeloval v različnih akcijah in intervenci-
jah. Spominja se tudi obdobja, ko je zrasel 
v Trebnjem nov gasilni dom, na katerega so 
bili vsi ponosni. Tudi gasilci ga niso pozabi-
li in so mu prišli voščit ob rojstnem dnevu, 
kar mu še posebno veliko pomeni.
Ima dve hčeri in sina, 5 vnukov in 4 pravnu-
ke, s katerimi so tudi že praznovali njegov 
jubilej. Zelo je vesel, ker sta z ženo še vedno 
skupaj, pravi, da je  minilo že 64 let, kar sta 
se vzela. In še vedno jima je lepo. 
Gospod Božidar, naj vam bo lepo med va-
šimi najdražjimi še čim dlje. Še enkrat vam 
iz srca čestitamo in vam želimo še veliko 
zdravja in optimizma.

Vlasta Rajkovič
Predsednica KORK Trebnje
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Tokratni sponzor križanke je Trgovina  KOŠ  iz Trebnjega
Trgovina KOŠ Trebnje s trgovino na Prešernovi ulici, tel: 07/348 22 00, že več kot dvajset let nudi svojim kup-
cem širok asortiman izdelkov. Glavni program trgovine je metalurgija, kjer lahko kupci izbirajo med kvadratnimi, 
okroglimi, pocinkanimi cevmi, raznimi kotniki in profili, ploščatimi in okroglimi jekli v navadni ali boljši kvaliteti, 
raznimi vodili, aluminijem, bakrom, medenino, bronom, INOX-om, Trgovina KOŠ ima dve tračni žagi, na katerih 
lahko strankam razrežejo material na želeno dolžino. Zraven je seveda še orodje in pribor za varjenje, vrtanje, 
brušenje, rezanje, barvanje in merjenje. Zelo širok je izbor vijakov, matic, podložk in ostalega pritrdilnega mate-
riala. Na oddelku okovja si lahko poiščete ključavnico, zapahe, spone, kotnike, kljuke, ščite. Pomembna je tudi 
zaščita, zato lahko izbirate med več vrstami rokavic, zaščitnih očal, kolenčnikov ... Trgovina ima tudi oddelek z 
inštalacijami, kjer lahko dobite vse za vodovod, centralno kurjavo, kanalizacijo in elektroinštalacije. Pri njih se do-
bijo plini MESSER, tako za varjenje kot tudi kuhanje. Da pa ni vse samo za moške, poskrbijo z vrtnim programom, 
malimi gospodinjskimi aparati, belo tehniko in široko potrošnjo.
Trgovina KOŠ je zastopnik za Slovenijo za orodje za keramičarje KAUFMANN iz Avstrije, RUBI iz Španije ter alkaten 
spojke FIP iz Italije. Več si lahko pogledate na spletni strani www.kos.si, kamor ste lepo vabljeni.

Za vas so pripravili nagrade, in sicer: 
1. nagrada: ročni rezalnik keramike Kaufmann EURROFLIES 34 cm,                                                       
2. nagrada:  Diamantna rezilna plošča RUBI TCR PRO 115,                                                                         
3. nagrada:  Cilinder vložek TITAN 30-35.

Geslo križanke in svoj naslov pošljite na Glasilo 
občanov, Goliev  trg 4, 8210 Trebnje ali na elek-
tronski naslov: glasilo.obcanov.trebnje@gmail.
com najkasneje do ponedeljka, 8. 10. 2018. Ge-
sel po tem datumu ne bomo upoštevali.

Pravilno geslo križanke iz  julijske številke Glasila 
je: »OBIŠČI AVTO SLAK«
Prejeli smo 48  pravilnih rešitev, od tega 2 ne-
pravilni. Na seji  4. 9. 2018 smo izžrebali 3  na-
grajence:    

1. nagrajeni: Jože Vovko,  
Kresna ulica 3, 8210 Trebnje;

2. nagrajeni: Jakob Ambrožič,  
Cankarjeva ulica 39, 8210 Trebnje in

3. nagrajena: Majda Murn,  
Korita 1, 8210 Trebnje.

Nagrade lahko dvignete v podjetju Avto Slak 
Trebnje.  



Napovednik dogodkov v občini Trebnje
v septembru in oktobru 2018

NAPOVEDNIK

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.

DATUM URA DOGODEK LOKACJA ORGANIZATOR/
INFORMACIJE

četrtek, 
13. september 2018 9.00–12.00 Digitalna doba, naš izziv – osnove 

računalništva CIK Trebnje VGC Marela –  
CIK Trebnje

17.00 PREVENTIVA: KAKO ZMANJŠAMO 
TVEGANJE ZA DEMENCO DSO Trebnje Spominčice

petek, 
14. september 2018 11.00–18.00 Petkanje Mestni park Trebnje Ekipa Petkanje

17.00 Postani mladi gasilec! PGD Trebnje PGD Trebnje
sobota, 
15. september 2018 8.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje DROT

Rokometna tekma: Trimo Trebnje – 
RK Jeruzalem Ormož OŠ Trebnje Trimo Trebnje

ponedeljek, 
17. september 2018

ob 16.30  
in ob 17.30

Brezplačna "JUDO" urica " Pripelji prijatelja" 
za otroke od 6 do 15 let starosti  Fitnes center Klepec Judo klub Olimpija-Krmelj, sekcija 

Trebnje
torek, 
18. september 2018 17.00 Bralni klub-pogovor o knjigah Knjižnica Pavla Golie 

Trebnje
Knjižnica 
Pavla Golie Trebnje

sreda, 
19. september 2018

15.00 
17.00

RAČUNALNIŠTVO -  osnove računalništva 
za starejše Knjižnica Veliki Gaber VGC Marela – CIK Trebnje

četrtek, 
20. september 2018 9.00–12.00 Digitalna doba, naš izziv – 

osnove računalništva CIK Trebnje VGC Marela – CIK Trebnje

sobota, 
22. september 2018 8.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje DROT

9.00 EXTEMPORE DOBRNIČ 2018 - ŽE SKORAJ 
POZABLJENO KD Dobrnič Kulturno turistično društvo Dobrnič 

in Likovno društvo 
sreda, 
26. september 2018 9.00–11.00 Kako izstopati v tekmi za službo? CIK Trebnje CIK Trebnje

10.00–11.30 Bivam v Sloveniji - sporazumevanje 
v vsakdanjem življenju CIK Trebnje CIK Trebnje

četrtek, 
27. september 2018 8.30–14.30 Starejši zaposleni - realnost prihodnosti CIK Trebnje CIK Trebnje

petek, 
28. september 2018 9.00–15.00 STOJNICA ZNANJA: Informacije in svetovanje 

o izobraževanju in iskanju zaposlitve
Mercator center 
Trebnje CIK Trebnje

9.00–12.00 Digitalna doba, naš izziv - osnove računalništva CIK Trebnje VGC Marela – CIK Trebnje
11.00–18.00 Petkanje Mestni park Trebnje Ekipa Petkanje

Rokometna tekma:Trimo Trebnje – 
MRD Dobova OŠ Trebnje Trimo Trebnje

sobota, 
29. september 2018 8.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje DROT

sreda, 
3. oktober 2018 9.00–15.00 27. Forum odličnosti in mojstrstva v Trebnjem: 

Simbioza sodobnih tehnologij in družbe Hotel Galaksija Trebnje
Občina Trebnje, CIK Trebnje, MRC 
in Strateškim odborom forumov 
odličnosti in mojstrstva

četrtek, 
4. oktober 2018 8.00–12.00 Mladi za dediščino: Mladi oživljajo kulturno 

dediščino
CIK Trebnje in OŠ 
Trebnje CIK Trebnje

8.00–12.00 Dan ustvarjalnosti ob Tednu kulturne 
dediščine

Galerija likovnih 
samorastnikov Trebnje CIK Trebnje

sobota, 
6. oktober 2018 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje DROT

10.00 SOBOTNO GALERIJSKO DOPOLDNE: Delavnica 
gledališča Kamišibaj s Polonco Bartolj

Galerija likovnih samo-
rastnikov Trebnje

JSKD OI Trebnje v sodelovanju  
z Galerijo likovnih samorastnikov 
Trebnje, CIK Trebnje in ZKD Trebnje

nedelja, 
7. oktober 2018 14.00 Po poteh Ivana Zorca, voden izlet 

po Občini Trebnje Mestni park Trebnje Občina Trebnje

13.00 ŠKREBLFEST – festival suhega sadja
Na kmetiji Zupančič – 
Pri Piškovih v Razborah 
pri Čatežu

KUD Popotovanje Frana Levstika 
Čatež

sobota, 
13. oktober 2018 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje DROT

20.00 Razočarana gospodinja Roman Vodeb KD Trebnje King Kong Teater

nedelja, 
14. oktober 2018 6.00–15.00 16. pohod po kraku E7 Poti Mare Rupena

Iz Dolenjskih Toplic 
ob 6h in iz Žužemberka 
ob 7.30

KTD Dobrnič

torek, 
16. oktober 2018 17.00 Bralni klub - pogovor o knjigah Knjižnica Pavla Golie 

Trebnje Knjižnica Pavla Golie Trebnje


