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

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

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

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

Prispevke lahko pošljete po elektronski pošti na 
naslov: glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com ali jih 
v elektronski obliki (CD, DVD, USB) oddate v poštni 
nabiralnik uredništva na naslovu: Glasilo občanov, 
Goliev trg 4, 8210 Trebnje (prvi vhod desno za ob-
činsko stavbo).
Rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko je 
6. 12. 2016, predviden izid pa 15. 12. 2016. Prispev-
ki, ki jih bomo v uredništvo prejeli po tem datumu, 
bodo uvrščeni v naslednjo številko, če bodo še ak-
tualni.

OBČINSKE NOVICE

Predlog ureditve trga  
v Trebnjem
Na seji Občinskega sveta Občine Trebnje bomo obravnavali predlog 
ureditve Golievega trga v Trebnjem. Na čelu skupine, ki je pred-
log pripravila, je gospod prof. mag. Peter Gabrijelčič, univ. dipl. inž. 
arh., dekan Fakultete za arhitekturo. Predlog je dostopen javnosti 
na spletni strani. Če na seji Občinskega sveta, ki bo 16. 11. 2016, ne 
bo večjih pripomb, bo predlog osnova za izdelavo projektov. 
Pričakujemo, da se bo projekt lahko realiziral v naslednjih treh do 
petih letih. Za Trebnje bi to pomenilo ureditev glavnega trga, ki bo 
namenjen predvsem pešcem in meščanom za druženje in organizi-
ranje raznih prireditev. 

Alojzij Kastelic
ŽUPAN

Zamenjava vodovoda  
v naselju Martinja vas

Investitor Občina Trebnje je v sklopu svojega rednega investicijske-
ga vzdrževanja vodovodnega sistema pričel z zamenjavo obstoječih 
alkaten vodovodnih cevi z duktil cevmi v naselju Martinja vas, in 
sicer na območju, na katerem le-te še niso bile zamenjane.
Zamenjava vodovoda v razdalji cca 135 metrov  je potrebna zaradi 
izredno pogostih okvar na predmetnem odseku vodovoda. Trasa 
vodovoda poteka v zahtevni zemljini.
Z izvedbo zamenjave vodovodnih cevi bo doseženo občutno boljše 
stanje vodovodnega sistema na obravnavanem območju, prav tako 
pa bo olajšano  tudi vzdrževanje in obratovanje cevovoda.

Občinska uprava

Zdravstveni dom Trebnje pripravlja v tednu od 14. 11. do 18. 
11. 2016 poučno razstavo o pomembnosti zdravega načina 
življenja. Vsak dan bodo od 11. do 14. ure potekale v dru-
gem nadstropju brezplačne meritve krvnega tlaka in krvnega 
sladkorja s svetovanjem izkušenih diplomiranih medicinskih 
sester.

Vljudno vabljeni!
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Trebanjski REM osvojil  
srebrno gazelo

Dnevnik je tako kot vsako leto podelil gazele za najhitrejša rastoča 
podjetja v posameznih regijah, na koncu  je sledila še Slovenska ga-
zela. Dnevnik podeljuje gazelo podjetjem, ki imajo vizijo, strategijo 
in so vedno korak pred drugimi. Po letih 2007 in 2008 je trebanjski 
REM 29. septembra 2016 zopet osvojil dolenjsko-posavsko gazelo. 
Na prireditvi v dvorani Leona Štuklja v osrčju Šolskega centra Novo 
mesto je priznanje prevzel Bruno Čibej, namestnik direktorja. 
Podjetje REM je ustanovil Jože Udovč, ki je še danes njegov edini 
lastnik, vodenje pa je prepustil direktorju Igorju Kastelicu. Ome-
njeno podjetje je specializirano za bivalne kontejnerje, mobilne 
hišice in modularne enote. Podjetje v zadnjih letih beleži povečano 
rast, tako pri samem povpraševanju kot tudi proizvodni zmoglji-
vosti, saj so letos pospešeno zaposlovali. V samih začetkih je pod-
jetje veliko sodelovalo s trebanjskim podjetjem Trimo, v zadnjih 
letih pa se spogleduje tudi s tujimi trgi, na katerih nenehno iščejo 
nove potencialne kupce. Trenutno se želijo uveljaviti in prodreti na 
skandinavski trg in v Veliko Britanijo. Njihov fokus je sedaj usmer-
jen na gradnjo ničenergijskih javnih stavb v skladu z zahtevo EU. 
Kljub temu, da gre za projekt širokih razsežnosti, REM ne razmišlja 
o kakršnemkoli združevanju, ampak jim je v interesu, da s svojimi 
močmi in zanimanji razvijajo svoje vizije po naravni poti. 
Po podeljevanju gazel v posameznih regijah je sledila sklepna pri-
reditev Slovenska gazela 2016, ki je potekala 19. oktobra v Cankar-
jevem domu v Ljubljani. Na zaključnem dogodku projekta Gazela je 
bil trebanjski REM razglašen še za srebrno gazelo.
Ponosni smo, da imamo v naši občini podjetje, ki je ne samo hitro 
rastoče, ampak tudi podjetje z jasnimi cilji in vizijo za svoj nadaljnji 
razvoj.
Občina Trebnje ob tej priložnosti podjetju REM izreka iskrene če-
stitke in mu želi uspešno nadaljevanje zastavljenih ciljev. 

Občinska uprava
Oddelek za splošne zadeve

Lokalna akcijska 
skupina Suhe 
krajine, Temenice in Krke – 
LAS STIK 
V mesecu septembru je Lokalna akcijska skupine Suhe krajine, Te-
menice in Krke prejela odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano, s katero je potrjen status Lokalne akcijske skupine 
Suhe Krajine, Temenice in Krke in Strategija lokalnega razvoja (SLR), 
ki je odraz potreb in izzivov območja LAS STIK. Aktivno poteka 
priprava dokumentacije za objavo prvega javnega poziva za izbor 
operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na ob-
močju LAS STIK 2014—2020, ki bo objavljen do konca letošnjega 
leta. V SLR so zapisani cilji, prioritete in kazalniki, s katerimi želimo 
prispevati h krepitvi štirih tematskih področij ukrepanja: ustvarja-
nje delovnih mest, razvoj osnovnih storitev, varstvo okolja in ohra-
njanje narave ter večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih 
skupin. Vsem zainteresiranim in pripravljavcem operacij bodo že v 
prihodnjih tednih na voljo namensko organizirane animacijske de-
lavnice, s katerimi  želimo predstaviti podrobnosti javnega poziva, 
pomagati pri oblikovanju in pripravi operacij, povezovanju ter iska-
nju projektnih partnerjev. Terminski načrt delavnic bomo objavili 
na spletni strani LAS STIK, na spletnih straneh občin, člane LAS STIK 
pa bomo obvestili tudi po elektronski pošti. 

V pisarni LAS STIK že aktivno poteka svetovanje potencialnim upra-
vičencem. Za termin lahko pokličete 07/ 34 82 103 in 031/ 647 072 
ali pošljete elektronsko pošto na las-stik@ciktrebnje.si.
Spremljajte nas na www.las-stik.si. 

Liljana Omerzu, koordinatorka
 CIK Trebnje, vodilni partner LAS STIK

Na Poljanski 
gori je naša bral-
ka v pozni jeseni 
odtrgala lepega 
gobana. Za leto, 
ki ni ravno rado-
darno z goba-
mi, je to kar lep 
primerek. Naj-
den je bil med 
borovničevjem. 
Težak je 650 g, 
visok 18 cm.
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Širitev pokopališča –  
zakaj, kam in kako?
Verjetno ste ob minulem obisku pokopališča na dan mrtvih opa-
zili, da je to že skoraj zasedeno in da bo prostora za nove grobove 
kmalu zmanjkalo. Te problematike se dobro zaveda tudi Občina 
Trebnje, ki je predprejšnji mesec pričela z aktivnim raziskovanjem 
možnosti za širitev trebanjskega pokopališča.

V prvi fazi je bil izdelan predlog širitve pokopališča z zasnovo ure-
ditve bližnje okolice, ki ga je pripravila ekipa Arhitekturni nasvet 
(ista ekipa je letošnjega februarja pripravila tudi vizijo celotnega 
mesta Trebnje). V skladu z vizijo in predvidenim razvojem mesta 
se širitev pokopališča predvideva proti severu – naprej od obstoje-
čega pokopališča in parkirišča, ki bi skupaj z bližnjo okolico tvorila 
spominski park.

Zakaj je potrebna širitev pokopališča?
Sedanje pokopališče ima prostor za približno 750 grobov, a zaradi 
trenda naraščanja mestnega prebivalstva in posledičnega poveča-
nja potreb po grobovih bodo te kapacitete predvidoma zapolnjene 
že čez 2 leti. V naslednjih desetletjih pa se predvideva potreba po 
vsaj 250 novih grobovih.

Kakšne načine pokopa bo omogočal novi del pokopališča?
Ker je povpraševanje po žarnih grobovih že zdaj dvakrat večje kot 
po klasičnih grobovih, bo razširjeni del pokopališča večinoma na-
menjen žarnim pokopom, tako žarnim grobovom kot umestitvi žar 
v kolumbarij (žarni zid). Poleg tega bo omogočen tudi raztros pepe-
la, v manjši meri pa bodo še vedno na voljo klasični grobovi.

Kako bodo nove možnosti pokopa vplivale na cene grobov?
Klasičen grob je tako s prostorskega kot finančnega vidika najdražja 
oblika. Zaradi prostorskih in ekoloških pritiskov bo ta v prihodno-
sti postal še dražji. Žarni grobovi, umestitev žar v kolumbarij ter 
raztros pepela bodo predstavljali občutno cenejše ter prostorsko 
in ekološko bolj smiselne možnosti.

Nižje stroške za najemnika groba bo omogočila tudi predlagana 
standardizacija nagrobnikov, kar pomeni, da bo upravljalec poko-
pališča na za to predvidena mesta postavil predhodno oblikovane 
nagrobnike, ki jih bodo najemniki grobov nato dodelali po svoje.

Pogled na terase s klasičnimi in žarnimi grobovi ter dolino potoka

Kam se bo pokopališče širilo?
Pokopališče se bo širilo proti severu, od obstoječega parkirišča ob 
mrliški vežici naprej. Tako širitev omogočajo terenske danosti (ob-
stoječe terase na zahodnem delu Farovškega hriba), v tej smeri pa 
je smiselna predvsem zaradi ohranitve zelenega pasu in spoštljive-
ga odmika od izobraževalnega programa (OŠ Trebnje) ter bližine 
obstoječe infrastrukture (dostop, parkirišče in mrliška vežica).

Kako bo novi del pokopališča urejen?
Na vrhu obstoječega pokopališča je predvidena javna ploščad, ki se 
nadaljuje v območje raztrosa pepela na vrhu Farovškega hriba. Se-
verno od obstoječega pokopališča in parkirišča se raztezajo terase, 
namenjene žarnim in klasičnimi grobovom. Kolumbarij se umesti 
pod obstoječi zahodni zid pokopališča ob mrliški vežici, pot ob ko-
lumbariju pa bo delovala tudi kot nov dostop na pokopališče.
Travnik, ki se nahaja med pokopališčem ter intervencijsko potjo 
oz. servisnimi vhodi v osnovno šolo in vodi do vrha hriba, posta-
ne povezovalni člen med obema roboma in tako vzpostavlja ka-
kovostnejši prostor, ki pokopališče bolj vključi v svoje okolje. Ob-
močje se preoblikuje v park z vzdolžnimi in prečnimi povezavami 
ter klopmi, ki zavzema spoštljivo distanco do pokopališča in tvori 
monumentalnejši dostop k območju raztrosa, žalujočim pa ponudi 
prostor zadrževanja in združevanja. Vzpostavljene poti skozi park, 
okoli pokopališča in mimo prostora raztrosa se priključijo na obsto-
ječo mrežo poti v Trebnjem, s čimer to območje povežejo s širšo 
okolico ter mestu omogočijo dodatne javne (zelene) površine, ki 
jih lahko obiskovalci in mimoidoči uporabljajo v družabne ter re-
kreativne namene. 

Kaj se bo zgodilo z obstoječim pokopališčem?
Obstoječe pokopališče se bo v skladu z mirovalno dobo grobov 
postopoma preoblikovalo. Pri tem bo poudarek na reorganizaciji 
poti in dostopov ter umestitvi zasaditev, kar bo pokopališče nare-
dilo bolj zračno in prijetnejše.

Kaj širitev pokopališča in preureditev območja pomenita za ra-
zvoj mesta?
Če je bilo trebanjsko pokopališče nekoč postavljeno na obod nase-
lja, sta naraščanje števila prebivalstva in posledična širitev mesta 
povzročila, da je mesto živih prišlo v stik z mestom mrtvih. To dej-
stvo narekuje spremembo identitete pokopališča, ki je usklajena 
z urbanim tkivom in okoliškimi programi ter sledi sodobnim druž-
benim in kulturnim spremembam, kot sta spremenjen pogled na 
smrt in odmik od njene tabuizacije.
Razširjeno pokopališče bo urejeno na način, ki jasno zameji piete-
tni prostor, a hkrati celotno območje bolj vpne v njegovo kultur-
no krajino, vključi v obstoječo strukturo peš povezav in vzpostavi 
kakovosten družbeni prostor. Z vzpostavitvijo mestnega parka se 
območje pokopališča bolj približa mestu oz. postane del mestnega 
tkiva. S tem Trebnje stopajo po poti sodobnih urbanih okolij, ki po-
kopališča obravnavajo hkrati kot prostore spominjanja in prostore 
javnega življenja.

Zasnovo širitve mestnega pokopališča Trebnje in članek so pripra-
vili: Aljoša Merljak, Ana Ogrič, mag. inž. kraj. arhit., Matic Brdnik, 
Pia Mikolič, dipl. soc. (UN).

Kot župan vas vabim, da se vključite v javno obravnavo, ki bo pote-
kala predvidoma decembra, in sicer po seji Občinskega sveta Ob-
čine Trebnje. Podrobnejše informacije bodo dostopne na spletni 
strani Občine Trebnje.
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Tudi poslavljanje od svojcev in znancev se kot vse ostalo nekoliko 
spreminja. Prostor za pokopališče želimo posodobiti in preurediti 
v park in prostor srečevanja. Menim, da je pokopališče pomemb-
na sestavina življenja kraja, zato je prav, da složno sodelujemo pri 
oblikovanju le-tega.

Alojzij Kastelic
ŽUPAN

Pogled na mesto (črno črtkano: obstoječe pokopališče in območje 
širitve, sivo črtkano: varovano območje mestotvornih funkcij)

Pogled na širitev pokopališča (sivo: javni prostor pokopališča - 
vhodna površina pred vežico, javna ploščad, klančine, razširitve,  
poti ...)

Pogled na prostor raztrosa pepela in javno ploščad na stiku novega 
in obstoječega pokopališča

Novosti, ki jih prinaša  
Zakon o dimnikarskih  
storitvah za uporabnike
Licenčni sistem prinaša prednosti tako za dimnikarske družbe 
kot za uporabnike dimnikarskih storitev. Prednost za dimnikar-
ske družbe je, da po novem ne bodo več omejene na območja, 
nov sistem pa pomeni priložnost tudi za tiste, ki do zdaj niso 
mogli opravljati dejavnosti, da ob izpolnjevanju pogojev lahko 
vstopijo vanjo.
Najpomembnejšo novost zakon prinaša uporabnikom di-
mnikarskih storitev, ki bodo imeli možnost izbire dimnikarske 
družbe z vsemi koristmi konkurenčnega trga, za uporabnike pri-
jaznejšo izvajanje storitev ter cenovno konkurenčnost, saj bodo 
določene najvišje dovoljene cene storitev.
Obveznost izbire dimnikarske družbe spremljajo obveznosti 
uporabnika, da omogoči:
– prvi pregled za novovgrajeno malo kurilno napravo,
– omogoči vpis male kurilne naprave v evidenco ob prvi izvedbi 
dimnikarskih storitev,
– dovoli izvajanje dimnikarskih storitev,
– omogoči pregled pred uporabo malih kurilnih naprav ob spre-
membah pri malih kurilnih napravah, vgradnji novih naprav in 
začetku obratovanja neaktivnih naprav,
– eno leto hrani zapisnik o izvedenem pregledu ter na podlagi 
odlocbe pristojne inšpekcije odpravi ugotovljene pomanjkljivosti.
Če se uporabnik dimnikarskih storitev odloči zamenjati dimni-
karsko družbo za opravljanje dimnikarskih storitev na svoji mali 
kurilni napravi, to stori do 30. junija tekočega leta za obdob-
je najmanj dvanajst mesecev. To obdobje se lahko skrajša, če 
pristojna inšpekcija ugotovi, da dimnikarska družba ne opravlja 
dimnikarskih storitev v skladu s tem zakonom.
Uporabnik dimnikarskih storitev najkasneje do 30. junija 2017 
izbere iz seznama dimnikarskih družb, ki ga bo ministrstvo v 
roku dveh mesecev od uveljavitve tega zakona objavilo na sple-
tni strani (posredovali ga bomo tudi na vse občine), dimnikar-
sko družbo za opravljanje dimnikarskih storitev na svoji mali 
kurilni napravi za obdobje najmanj dvanajst mesecev.
Do objave seznama dimnikarskih družb na spletni strani mini-
strstva lahko opravlja dimnikarske storitve izvajalec, ki je na dan 
31. december 2016 opravljal obvezno državno gospodarsko 
javno službo izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kuril-
nih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in 
učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva 
pred požarom.
Če uporabnik dimnikarskih storitev do 30. junija 2017 ne izbere 
dimnikarske družbe, se šteje, da je izbral izvajalca, ki je na dan 
31. decembra 2016 opravljal obvezno državno gospodarsko jav-
no službo na področju dimnikarstva na območju, na katerem se 
nahaja njegova mala kurilna naprava, pod pogojem, da je ta iz-
vajalec pridobil dovoljenje za opravljanje dimnikarskih storitev.
Uporabnik dimnikarskih storitev lahko v primeru, da se njegova 
mala kurilna naprava dejansko ne uporablja, s tem pisno se-
znani dimnikarsko družbo, ki je na mali kurilni napravi zadnja 
opravila dimnikarske storitve, ki vnese ta podatek v evidence. 
V takih primerih bo pred začetkom uporabe potrebno opraviti 
ponovni pregled.
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OBČINSKE NOVICE

Spoštovane občanke  
in spoštovani občani,
ko smo se v Sloveniji pred letom dni soočili z množičnim prihodom 
migrantov na meje, si kljub jasnemu zavedanju o resnosti položaja in 
skrbnih pripravah verjetno nihče med nami ni prav dobro predstavljal, 
kakšen izziv nas čaka. Toda država, lokalne skupnosti in občine, huma-
nitarne in nevladne organizacije ter prostovoljci smo pokazali, da lahko  
na državni in lokalni ravni tudi v tovrstnih izrednih razmerah dobro in 
usklajeno sodelujemo. 
Žal so se uresničile napovedi, da pojav migracij ni bil enkraten pojav, am-
pak je dejstvo, s katerim bomo morali najti skupni način sobivanja. Že 
samo zavedanje, da so migracije odsev časa, v katerem živimo, je klju-
čen korak k oblikovanju rešitev. Slovenija si vseskozi prizadeva tudi za 
iskanje skupnih, dolgoročno naravnanih rešitev na evropski ravni, ki bi 
pripomogle k učinkovitemu obvladovanju migracij, ter solidarno prevze-
ma del odgovornosti v okviru projekta premestitve oseb, ki potrebujejo 
mednarodno zaščito.
Poudarimo naj, da so razmere v naši regiji trenutno stabilne, vendar pa 
je dogajanje v naslednjem obdobju težko napovedati. Pričakujemo lah-
ko, da bo do nezakonitih prehodov meja prihajalo ves čas in da se bo 
njihovo število v prihodnje še povečevalo.  
Zato so pristojni organi že pripravili nabor ukrepov, prilagojenih več raz-
ličnim scenarijem. Medtem ko so varnostni ukrepi usmerjeni predvsem 
v dosleden in intenziven nadzor na meji, bomo z  organizacijskimi ukrepi 
migrantom, ki bodo prišli na območje naše države, zagotovili ustrezno 
oskrbo in obravnavo v skladu z nacionalno in mednarodno zakonodajo. 
Zavedamo se, da prihodi migrantov – tudi zaradi strahu pred ponovi-

tvijo lanskih množičnih prihodov – marsikje po državi, še posebej pa na 
obmejnih območjih, v ljudeh zbujajo nelagodje. Ravno zato, ker ne že-
limo, da bi prehodi migrantov čez hrvaško-slovensko mejo vznemirjali 
prebivalstvo in njihov vsakdan, poskušamo situacijo reševati na čim bolj 
kontroliran način. 
Eden pomembnejših ukrepov je tudi vzpostavitev sprejemno-registracij-
skih centrov ob meji s Hrvaško. Smiselno je namreč, da migranti, ki jih je 
policija zaznala pri nezakonitem prehodu meje, med obravnavo ostane-
jo čim bližje meji in morebitnemu kraju vrnitve, tj. Hrvaški.
Poudarjamo, da bodo ti centri vzpostavljeni le, če se bo število migran-
tov, ki jih je policija zaznala pri nezakonitem prehodu meje, tako poveča-
lo, da jih ne bo mogoče obravnavati v obstoječih policijskih enotah. Cen-
tri bodo začasne narave, zaprtega tipa in vseskozi pod nadzorom policije. 
Migranti bodo v centru največ do 72 ur, njihovo gibanje pa bo omejeno.
Sprejemno-registracijski center bo razdeljen na sprejemni del, v katerem 
se bodo izvajali policijski postopki, in bivalni del. Vse prevoze v center in 
iz njega bo opravljala policija in s tem zagotovila nadzor nad migranti ter 
največjo možno varnost za okoliško prebivalstvo. V centrih bo zdravstve-
no osebje poskrbelo za nujno medicinsko pomoč, poskrbljeno pa bo tudi 
za otroke in mladoletnike brez spremstva. 
Država poskuša pri reševanju migrantske problematike ves čas ohranja-
ti ravnotežje med obveznostmi, ki jih ima do migrantov po domači in 
mednarodni zakonodaji, ter varnostjo domačega prebivalstva. Vlada je 
in bo naredila vse, kar je v njeni moči, da do večjega obsega nezakonitih 
migracij na našem ozemlju ne bi prišlo, predstavniki pristojnih državnih 
organov pa so v stalnem stiku s predstavniki vseh ključnih občin in lokal-
nih skupnosti. 
Naloga, ki je pred nami, je zahtevna, terja veliko odgovornosti in napo-
rov, zato se ob tej priložnosti ponovno zahvaljujemo vsem, ki ste prispe-
vali h konstruktivnemu reševanju migracijske krize.  

Urad Vlade RS za komuniciranjeInformacije o aktualnem dogaja-
nju na področju migracij in odzivu  
Slovenije nanje so na spletni strani 
pomoc.beguncem.gov.si.

Ob Dnevu Rudolfa Maistra  
Vas vabimo na kulturno-zgodovinski večer

OD SLOMŠKA K MAISTRU
  Osrednji gost: prof. dr. Igor Grdina 

Torek, 22.11.2016, ob 18.00
Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Dolenjsko društvo generala Maistra in Krajevna skupnost Trebnje

S slovensko himno in s pesniško besedo 
Antona Martina Slomška in Rudolfa Maistra  

nas bodo v praznični večer uvedli  učenci  
POŠ Dolenja Nemška vas in OŠ Trebnje.

Zgodovinski boj za severno narodnostno mejo, ki ga je začel  
škof Anton Martin Slomšek (1800-1862) s prenosom sedeža 

Lavantinske škofije iz Št. Andraža v Maribor leta 1859,  
je skoraj 60 let kasneje, ob koncu prve svetovne vojne,  

odločno nadaljeval general Rudolf Maister (1874-1934),  
prvi general prve slovenske vojske, sin trebanjske matere Franje 

Tomšič (1834-1922), poročene Maister (6.5.1867 v Trebnjem). 
Dva velika Slovenca, Slomšek in Maister, škof in general,  

pesnika duše in moža dejanj, sta se častno odzivala na prelomna  
znamenja Časa… Prisluhnimo njuni navdihujoči zgodbi,  

ki nam jo bo predstavil g. Igor Grdina, eden zgodovinsko  
najbolj razgledanih Slovencev.

Prof. dr. Igor Grdina je znanstveni svetnik na Inštitutu za kulturno  
zgodovino ZRC SAZU, kot redni profesor predava na Univerzi v  

Novi Gorici, je dejaven raziskovalec, plodovit pisec znanstvenih del,  
iskan predavatelj, avtor in prevajalec libretov za opere in operete,  

publicist. Doktoriral je iz slavistike in zgodovine.

Spoštovani, prisrčno dobrodošli na večeru,  
ki povezuje stoletja in ljudi, vstop prost.
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POLICIJA SVETUJE

Kazniva dejanja in ravnanje 
v zimskih razmerah
Na območju občine Trebnje smo policisti Policijske postaje Trebnje 
v mesecu oktobru 2016 obravnavali 21 kaznivih dejanj. Od tega 
je bilo storjenih 7 velikih tatvin (vlomov), 4 tatvine, 4 goljufije, 3 
preprečitve uradnega dejanja uradni osebi, 2 grožnji in 1 poškodo-
vanje tuje stvari. 
Izmed navedenih kaznivih dejanj izstopa več velikih tatvin – vlo-
mov, ki so bila izvršena na območju mesta Trebnje z bližnjo oko-
lico (predvsem blokovska naselja). Storilci si iz objektov prilaščajo 
predvsem denar, zlatnino in celo potne liste. Tovrstna kazniva deja-
nja storilci izvršujejo predvsem v poznih popoldanskih in zgodnjih 
večernih urah. Da bi bilo tovrstnih kaznivih dejanj čim manj, ter da 
bi lažje odkrili storilce teh dejanj, vse občane prosimo, da so pozor-
ni na dogajanja v svojih okoliših in nas obvestijo o vozilih, osebah 
in pojavih, ki vzbujajo sum, da se bo izvršilo ali se izvršuje kaznivo 
dejanje. 
Na območju Policijske postaje Trebnje se je v mesecu oktobru 2016 
zgodilo 15 prometnih nesreč, od tega 11 na območju občine Treb-
nje. V petih prometnih nesrečah so se udeleženci lahko telesno 
poškodovali, v ostalih primerih pa je na vozilih nastala le material-
na škoda. Najpogostejša vzroka za nastanek prometnih nesreč sta 
neprilagojena hitrost in nepravilna stran in smer vožnje. V štirih 
primerih je bil povzročitelj prometne nesreče pod vplivom alko-
hola. 

Tatvine pri starejših osebah
Storilci si pogosto izberejo žrtve na odročnih krajih. Najpogosteje 
se dogaja dopoldan ali čez dan, ko so večje možnosti, da so doma 
starejše osebe. Storilci praviloma delujejo v paru ali jih je več v sku-
pini. Njihov cilj je, da iz hiše izvabijo stanovalce iz različnih razlogov, 
ali z namenom odkupa domačih živali, odkupa kovin ali drugega 
materiala. Njihov pristop deluje na način: pridobiti si zaupanje po-
tencialne žrtve. Med tem ko se žrtev posveča »kupcem«, sosto-
rilci neopazno vstopijo v objekt, ga preiščejo in odtujijo določene 
predmete. Najpogosteje kradejo denar in nakit, nato pa po dejanju 
skupaj kraj zapustijo.

Svetujemo vam, da ste skrajno previdni v primerih, ko se pri vas 
pojavijo neznane osebe (če tudi je oseba le ena, saj so pajdaši lah-
ko nekje v bližini), ki iz različnih razlogov želijo potencialno žrtev 
izvabiti iz objekta. Če se vabilu odzovete, policisti priporočajo, da 
vedno zaklenete vhodna vrata, ključ vzamete s seboj; pa če tudi 
stopite le “za vogal”.
Vsekakor pa je dobro, da si zapomnite osebni opis, opis vozila, re-
gistrsko številko avta, smer odhoda … Podatke in opažanja lahko 
občani sporočijo na eno izmed telefonskih številk policije: inter-
vencijsko 113, anonimni telefon 080 1200 ali na najbližjo policijsko 
postajo. Policija je najbolj uspešna takrat, ko občani posredujejo 
čim več konkretnih informacij.

V mesecu novembru in decembru prejšnjih let smo na območju 
Policijske postaje Trebnje obravnavali več kaznivih dejanj tatvin 
domačih živali. Svetujemo vam, da ustrezno poskrbite za zavaro-
vanje domačih živali.  

Pešci, poskrbite za svojo varnost
Pešci so med najbolj ogroženimi prometnimi udeleženci. V poli-
ciji ugotavljamo, da so pogosto žrtve nesreč zaradi neustreznega 

ravnanja voznikov motornih vozil (kadar vozijo z neprilagojeno hit-
rostjo, pod vplivom alkohola, preblizu desnemu robu vozišča, vozi-
jo z neočiščenimi ali zarošenimi stekli na vozilu ipd.). Veliko nesreč 
se zgodi tudi zaradi napak ali neustreznega ravnanja pešcev.
Še posebej pogosto so pešci v prometnih nesrečah udeleženi v je-
senskih in zimskih mesecih, ko so vremenske razmere neugodne 
(megla, dež), svetli del dneva pa je krajši. 

Policisti Policijske postaje Trebnje opažamo, da v zgodnjih jutranjih 
urah, ko je še tema, največ pešcev hodi po cestah v bližini osnovnih 
šol in železniških postaj (Ponikve, Trebnje, Štefan, Velika Loka in 
Veliki Gaber). To so tako mlajši udeleženci v prometu (dijaki) kot 
tudi starejši.

Za varnejšo udeležbo v prometu vam policisti svetujemo: 
– poskrbite, da boste v prometu vidni; nosite svetla oblačila in pred-
mete, ki izboljšajo vidnost pešcev (odsevne trakove, kresničke); 
– upoštevajte prometne predpise; 
– prečkajte cesto na označenih prehodih za pešce; 
– hodite po pločnikih (če obstajajo) oz. ob levem robu vozišča v 
smeri hoje; 
– poskusite predvideti ravnanje drugih udeležencev v prometu. 

Zima in zimske razmere
Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 109/2010 z 
dne 30. 12. 2010 s spremembami in dopolnitvami) v 29. členu do-
loča, da morajo biti motorna in priklopna vozila na slovenskih ce-
stah pozimi (med 15. novembrom in 15. marcem naslednjega leta) 
in v zimskih razmerah (ko se ob sneženju sneg oprijema vozišča ali 
je vozišče zasneženo, zaledenelo (ledena ploskev) ali poledenelo 
(poledica)), opremljena s predpisano zimsko opremo.
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V skladu s Pravilnikom o delih in opremi vozil  (Ur. l. RS, št. 
44/2013) za zimsko opremo motornih vozil štejejo:
1) Pri dvoslednih motornih vozilih, katerih največja dovoljena 
masa ne presega 3.500 kg, in priklopnih vozilih, ki jih vlečejo:
zimske pnevmatike na vseh kolesih ali poletne pnevmatike in v pri-
boru ustrezno velike snežne verige za pogonska kolesa ali verigam 
enakovredni pripomočki za pogonska kolesa. Vozila s štirikolesnim 
pogonom morajo imeti v primeru stalnega pogona snežne verige 
vsaj za eno os in v primeru priklopljivega pogona vsaj za stalno 
vklopljeno os. 

Pogoji za uporabo snežnih verig so izpolnjeni takrat, ko je na vo-
zišču toliko snega, da pnevmatika med vožnjo ne pride v stik s po-
vršino vozišča (za pnevmatiko ostaja snežena sled).

2) Pri dvoslednih motornih vozilih, katerih največja dovoljena 
masa presega 3.500 kg, in priklopnih vozilih, ki jih vlečejo:
zimske pnevmatike najmanj na pogonskih kolesih ali 
poletne pnevmatike in v priboru ustrezno velike snežne verige za 
pogonska kolesa ali verigam enakovredni pripomočki za pogonska 
kolesa. Vozila s štirikolesnim pogonom morajo imeti v primeru stal-
nega pogona snežne verige vsaj za eno os in v primeru priklopljive-
ga pogona vsaj za stalno vklopljeno os. Poleg tega morajo imeti ta 
vozila v opremi še lopato. 

3) Kanali dezena pnevmatik, ki štejejo v zimsko opremo, morajo 
biti globoki najmanj 3 mm.

4) Zimske pnevmatike so tiste pnevmatike, ki imajo na boku pro-
izvajalčevo oznako »M+S« ali ''M.S'' ali ''M&S''.
Z globo 40 evrov se kaznuje voznika za prekršek, če motorno ali 
priklopno vozilo pozimi ali v zimskih razmerah nima ustrezne zim-
ske opreme, z globo 500 evrov in s 5 kazenskimi točkami je kazno-
van voznik za prekršek, če njegovo vozilo nima predpisane opreme 
v prometu in se zaradi tega ustavi na cesti ali ovira promet.

Vse občane občine Trebnje opozarjamo, da bo v času med 2. in 
20. 12. 2016 na območju Policijske uprave Novo mesto potekal 
povečan obseg nadzora nad psihofizičnim stanjem voznikov. Gre 
za preventivno-represivno akcijo za preprečevanje vožnje pod 
vplivom alkohola in psihoaktivnih snovi. V tem času bomo po-
licisti poostreno nadzirali psihofizično stanje voznikov kot tudi 
točenje alkoholnih pijač v gostinskih lokalih. 

Policisti želimo vsem prebivalcem občine Trebnje, da bi v svojem 
okolju prebivali kar se da varno in brezskrbno, ob tem pa ne po-
zabite, da za varnost svojega premoženja in svojo lastno varnost 
lahko največ naredite prav sami. Če pa kljub vsej previdnosti vsee-
no postanete žrtev kaznivega dejanja, obvestite Policijsko postajo 
Trebnje na številko 07 34 62 700, po elektronskem naslovu pp_
trebnje.punm@policija.si ali na številko 113. 

V kolikor pa želite, da se vodja policijskega okoliša zglasi pri vas 
doma, ker ste postali žrtev kaznivega dejanja, potrebujete pomoč 
ali nasvet policije, imate konkretne varnostne probleme na obmo-
čju vaše lokalne skupnosti, želite predlagati ukrepe ali dejavnosti za 
izboljšanje varnosti v vašem okolju, ali ker želite neformalni razgo-
vor, pa lahko pišete na elektronski naslov janez.mirtic@policija.si. 

Janez Mirtič,
vodja policijskega okoliša

Alojzij Kastelic se je zahvalil Ireni Polanec za občutene besede v 
spomin Janezu Gartnarju. (foto: Alenka Stražišar Lamovšek)

Galerijska paleta –  
Ustvarjalni v 2016
SVET KULTURNIKA JANEZA GARTNARJA IN DOBRODELNA NOTA

Z besedo predaja človek človeku svoje misli, 
z umetnostjo pa ljudje drug drugemu predajajo svoja čustva.

(Georgij Plehanov)

Janez Gartnar je bil sodnik, organizator, ljubitelj umetnosti, prija-
telj ter velik kulturnik. Z vsem srcem je bil predan tudi Galeriji li-
kovnih samorastnikov Trebnje. V spomin izjemnemu človeku smo v 
četrtek, 3. novembra 2016, odprli razstavo Svet kulturnika Janeza 
Gartnerja, likovna dela iz njegove zbirke. Razstavo je slavnostno 
odprl župan Občine Mokronog-Trebelno Anton Maver. Na razstavi 
sta spregovorili tudi Patricija Pavlič, direktorica CIK Trebnje, ki je 
dejala, »da sta tabor in galerija pod njegovim prizadevanjem pri-
dobila neprecenljivo zbirko. Vzpostavile so se prijateljske vezi, ki 
so se ohranile vse do danes«, in umetnica Irena Polanec, ki nas je 
z doživetimi spomini o prijatelju Janezu Gartnarju vpeljala v svet 
prijateljevanja, sodelovanja in premoščanja meja v času taborov. 
Razstava Svet kulturnika Janeza Gartnerja, likovna dela iz njegove 
zbirke je uvod v jubilejno leto 2017, ko bomo praznovali in organi-
zirali 50. Mednarodni tabor likovnih samorastnikov. Na predstavitvi 
si lahko vse do 22. januarja 2017 ogledate številna dela priznanih 
slovenskih in tujih slikarjev in kiparjev, samorastnikov in akadem-
skih umetnikov. 
Spomnimo se tudi na pozabljena dela dobrote in ljubezni, ki nam jo 
prinaša vsakdanja radost.
V soboto, 3. decembra 2016, vas vabimo, da se nam pridružite 
na DNEVU ODPRTIH VRAT od 10. do 18. ure. Brezplačno si bos-
te lahko ogledali aktualne razstave, dan si boste lahko popestrili 
tudi z delavnico Z VEZENJEM DO UNIKATNE VOŠČILNICE pod men-
torskim vodstvom Andrejke Vabič Nose. Delavnica bo potekala v 
sodelovanju z JSKD OI Trebnje in se bo pričela ob 10. uri. Število 
mest je omejeno, zato so potrebne predhodne prijave. 
Dan bomo zaključili ob 18. uri z dobrodelno prireditvijo, na kateri 
se bodo predstavile različne dobrodelne organizacije. V sodelova-
nju z Anino zvezdico bomo namesto vstopnine zbirali hrano. Kul-
turni program bo pripravila Osnovna šola Trebnje.
Vljudno vabljeni ter sledite svojim sanjam in naj vas ovire ne odvr-
nejo od ciljev.

Katja Strajnar in Andrejka Vabič Nose
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Spominska svečanost

Na Medvedjeku so se pred dnevom spomina na mrtve poklonili 
žrtvam osamosvojitvene vojne ter položili šopek in prižgali sveče 
poveljnik vojašnice Franca Uršiča Novo mesto, polkovnik Vasilij 
Maraš, predsednik ZVVS Trebnje Matjaž Malenšek ter mama Ivan-
ka in brat padlega Franca Uršiča, po katerem se ta vojašnica tudi 
imenuje.

bp

3. decembra bodo ob 18. uri v 
KUD Ivan Cankar v Veliki Loki 
proslavili 70 let neprekinjenega 
delovanja, zlasti na gledališkem 
področju. Na osrednji prireditvi 
bo gostja uveljavljena gledališka 
igralka Ljerka Belak. Naj spomni-

mo, da korenine delovanja enega najstarejših kulturno-umetniških 
društev v občini segajo pravzaprav že daleč v čas pred drugo svetov-
no vojno, ko so se dekleta in fantje v Veliki Loki družili v neformalnih 
pevskih in igralskih skupinah, leta 1946 pa so to dejavnost le še for-
malizirali. V njihovi dvorani je na ogled bogata arhivska dokumenta-
cija o njihovem delovanju. 

5 let Rastoče knjige  
v Velikem Gabru 
V Velikem Gabru so ob 5. obletnici Rastoče knjige člani društva upoko-
jencev in učenci gabrske osnovne šole pripravili slovesnost, na kateri je 
bil osrednji govornik Boštjan Žekš, predsednik Rastoče knjige Sloveni-
je. V govoru je akademik Žekš posebej poudaril, da je namen Rastoče 
knjige izpostaviti in pohvaliti ljudi, ki so nekaj dobrega naredili. Pa ne 
zaradi njih samih, temveč zato, da vidimo, da je mogoče z vztrajnostjo, 
voljo in veseljem nekaj doseči.
Rastoča knjiga je v Velikem Gabru ob svoji 5. obletnici dobila novega čla-
na, nekdanjega župnika Cirila Oražma, ki je s svojim delovanjem v Veli-
kem Gabru pripomogel k razvoju in prepoznavnosti kraja. 
Oražem si je sicer med drugim prizadeval, da so leta 1970 v Velikem 
Gabru ustanovili župnijo, v kateri je postal tudi prvi župnik in v njej 
služboval do leta 1988. V tem času so na farni cerkvi zamenjali dotraja-
na okna, obnovili župnišče in dozidali učilnico za verouk, nabavili nove 
orgle in obnovili zvonik. Od leta 2006 je upokojen, a še vedno aktivno 
deluje v župniji Šmartno pri Litiji, vsa ta leta pa si kot kronist tudi priza-
deva, da so vsi tukajšnji pomembni dogodki skrbno beleženi.
Predsednica Društva upokojencev Veliki Gaber Jožica Štrempfelj je v 
svojem nagovoru orisala pot Rastoče knjige v Gabru ter prizadevanja, da 
bi jo čim bolj uveljavili. Tudi ravnatelj Osnovne šole Veliki Gaber Gregor 
Udovč je poudaril bistvo Rastoče knjige, kar je predvsem izjemnost, pot 
k odličnosti, po kateri želijo popeljati tudi učence. 
Med gosti prireditve sta bila med drugim tudi idejni oče Rastoče knjige 
Janez Gabrijelčič in trebanjski župan Alojzij Kastelic. Kulturni program 
so sooblikovali učenci Osnovne šole Veliki Gaber ter mešani pevski 
zbor in folklorna skupina Večerna zarja tukajšnjega društva upokojen-
cev.

Brane Praznik

Gostje na prireditvi: Boštjan Žekš, Janez Gabrijelčič, Ciril Oražem, 
Alojzij Kastelic 

Predstavitev slikanice
V četrtek, 27. oktobra 2016, je ob 14. uri v Vrtcu Mavrica Trebnje, 
enoti Romano potekala delavnica za romske družine z naslovom 
Knjiga, moja prijateljica. Ob tej priložnosti je vrtec romskemu dru-
štvu Romano drom omogočil predstavitev dvojezične slikanice z 
naslovom Pinka Polonka. Namen delavnice je bil ozaveščanje Ro-
mov o pravilnem in pozitivnem odnosu do knjige. Iz tega razloga 
smo gostili knjigoveza Igorja Kužnika, ki nam je predstavil nastanek 
knjige.

Izdajo in predstavitev dvojezične slikanice je omogočila Občina 
Trebnje.

Vida Hočevar
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V trebanjski knjižnici  
tudi Mojca Širok, nekdanja 
dopisnica iz Rima
Dobra knjiga je najboljša druž-
ba, pravi že dolgo znan prego-
vor. Tudi v trebanjski knjižnici 
se tega zavedamo, zato se s 
knjigami in njihovimi avtorji 
radi in veliko družimo. Vsebin-
sko pestro jesensko dogajanje 
smo začeli že s septembrskimi 
dogodki. Za zdravo srce vseh 
in povsod smo poimenovali 
predstavitev in praktičen prikaz 
uporabe avtomatskega defibri-
latorja (AED), ki ga je v knjižnici 
izvedel dr. Zdenko Šalda, zdrav-
nik Zdravstvenega doma Trebnje. Izpostavil je, kako pomembno je 
namestiti čim več naprav na različne lokacije po Sloveniji. Le tako 
bomo lahko učinkovito pomagali osebam ob morebitnem srčnem 
zastoju. Dr. Šalda je še dodal, da je območje štirih občin, Trebnje, 
Mirna, Šentrupert in Mokronog-Trebelno, ki jih pokriva trebanjski 
zdravstveni dom, po številu stalno javno dostopnih AED primerljivo 
z najbolj razvitimi regijami v Evropi. Vsekakor spodbuden podatek.
Svojo novinarsko pot je v sproščenem pogovoru predstavila Mojca 
Širok, nekdanja dopisnica iz Rima in Vatikana, svoje delo trenutno 
nadaljuje na RTV Slovenija. Je novinarka, profesorica italijanskega 
in slovenskega jezika, specialistka za italijansko mafijo, papeže in 
Berlusconija ter prijetna sogovornica. V pogovoru je sledila pred-
vsem vsebinam, predstavljenim v svojih treh knjigah (zadnja z nas-
lovom Od Benedikta do Frančiška), ob tem pa dodala zanimivosti iz 
vsakdanjega življenja v italijanski prestolnici, ki je precej bolj dina-
mično od našega; nezadovoljstvo ljudi je namreč čutiti na vsakem 
koraku. 
Avtorica knjige Otroško srce je zaklad Zinka Ručigaj je poudarila, 
da brez vzpodbude, ljubezni in pohvale z otrokom težje vzpostavi-
mo tisti pravi stik, ki je za vzgojo in odnos zelo pomemben. Spra-
ševali smo se, kakšna naj bo vzgoja, da bo res dobra. To je zelo trd 
oreh za vse starše, smo si bili enotni. 
V okviru projekta »Jurčkov kovček«, ki ga sofinancira Občina Treb-
nje, smo v sodelovanju z Zavodom za izobraževanje, raziskovanje 
in razvoj »Z lahkoto« 10. oktobra izvedli delavnice in predavanje 
o astronomiji. Otroci so izdelali modele Osončja, Zemlje in Lune. 
Ogledali smo si, kako nastaneta Sončev in Lunin mrk, s pomočjo 
modela Osončja pa spoznavali, kako ogromen prostor je to in kako 
drobceni koščki snovi v njem so planeti. Otroci so iz leč izdelali 
pravi teleskop in se naučili, kako ta osnovni astronomski pripomo-
ček deluje v praksi. Jurčkove kovčke z ustvarjalnim materialom in 
poučnim gradivom si lahko otroci tudi izposodite na vseh enotah 
trebanjske knjižnice. 
Že v oktobru smo začeli z vsemi utečenimi projekti knjižnice, bral-
no značko za otroke (Jurčkov nahrbtnik) in odrasle (Bralna potepa-
nja), vsak drugi ponedeljek pa se z najmlajšimi srečujemo na urah 
pravljic. Obiščite nas, gotovo boste v knjižnici našli svoj priljubljeni 
kotiček in si tako obogatili vsakdan. 

Irena Palčar
Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Likovno ustvarjanje  
v Trebnjem

Letošnjo jesen likovniki opažamo, da se je zelo povečalo zanimanje 
za likovno ustvarjanje. Javni sklad za kulturne dejavnosti Trebnje 
je namreč v oktobru razpisal regijski tematski likovni seminar z 
naslovom Risba kot temelj likovnega ustvarjanja, na katerega se je 
prijavilo še enkrat več kandidatov, kot jih takšen seminar premore. 
Zaradi zelo velikega zanimanja za osnove risanja so morali seminar 
ponoviti še v novembru. Seminar vodi Ana Cajnko.
Tudi Društvo likovnikov Trebnje je organiziralo likovno delavnico z 
naslovom Slikanje v akrilni in oljni tehniki, na katero se je prijavilo 
več kot dvajset kandidatov. V skupini naj bi bilo za uspešno delo 
največ deset slikarjev, zato so morali organizirati dve skupini. De-
lavnico vodi akademski slikar Marjan Zaletel – Janč. V DLT priprav-
ljajo še delavnico slikanja novoletnih voščilnic. Več informacij lahko 
zainteresirani najdejo na FB-strani društva likovnikov Trebnje.

bp

Tam bodi, kjer pojo,  
hudobni pesmi nimajo

CIK  
Trebnje

SREČANJE 
OKTETOV

SOBOTA,  

19. 11. 2016,  
ob 18. uri

VABLJENI!
Organizator: KD Trebanjski oktet

Prireditev so omogočili: Občina Trebnje | Župnija Trebnje | Cvetličarna Kala 

Kmetija Kukenberger   |    |    |  

Dolenjske, Posavja in Bele Krajine

OKTET VITIS, Metlika
GROSUPELJSKI OKTET, Grosuplje
OKTET VALVASOR, Litija
GRAJSKI OKTET, Moravče
ZAGORSKI OKTET, Zagorje
ŠENTJERNEJSKI OKTET, Šentjernej
OKTET LIPA, Trebnje
OKTET JURIJ DALMATIN, Sevnica
TREBANJSKI OKTET, Trebnje
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Sobotno galerijsko  
dopoldne
TAKO SO SE IGRALI NEKOČ − je bila tema sobotne galerijske delav-
nice, ki jo je pripravila  trebanjska izpostava Javnega sklada za kul-
turne dejavnosti v sodelovanju z Zvezo kulturnih društev Trebnje, 
Galerijo likovnih samorastnikov Trebnje in CIK Trebnje v soboto,  
5. novembra 2016.  
Za mentorico so povabili etnologinjo Alenko Lamovšek Stražišar, ki 
je mlade udeležence prijetno vpeljala v delavnico s pogovorom o 
tem, kako se igrajo danes in kako je izgledala igra nekoč, kar sta po-
nazorili še malo manj mladi spremljevalki udeležencev. V odmerje-
nem času delavnice so se naučili igro »ristanc« in »kozla zbijat« ter 
ustvarili igro »špana ali mlin« ter se ob zaključku igrali še vse igre v 
parih oz. tako, kot zahteva posamezna igra. 
Poskušajmo z obujanjem zanimivih iger iz naše preteklosti preživ-
ljati prosti čas in dolge zimske večere  na nekoliko drugačen način, 
kdaj pa kdaj tudi brez televizije in računalnika.  
Sobotno galerijsko dopoldne bomo nadaljevali 3. decembra, ko se 
bodo udeleženci spoznali s slovensko tradicijo vezenja in z Andrej-
ko Vabič Nose izdelovali unikatne voščilnice.  

JSKD OI Trebnje

Pri igri »ristanc«

Pevska skupina Ragle 
Pevska skupina Ragle deluje od 12. maja 1996 v okviru društva 
Ragle. Pevke z veliko ljubeznijo do našega ljudskega izročila uspeš-
no zbirajo, beležijo in pojejo ljudske pesmi že 20. leto. 
Poleg številnih nastopov ob  različnih priložnostih v domačem kraju 
in izven, tematskih koncertov, izdaj zgoščenk se tudi redno udele-
žujejo srečanj pevcev ljudskih pesmi na vseh nivojih skladove pira-
mide. Na letošnjem območnem srečanju so bile izbrane za regijsko 
srečanje, ki je potekalo 7. oktobra 2016 v Boštanju v organizaciji 
sevniške izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, ki ga 
je spremljal državni strokovni spremljevalec Klemen Dovč. Na pod-
lagi ogledov regijskih srečanj je opravil izbor skupin in posamezni-
kov za državno srečanje pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih 
viž »Pevci nam pojejo, godci pa godejo«. 
Med 12 zbranimi posamezniki in skupinami za letošnje državno 
srečanje, ki bo potekalo 19. novembra ob 18. uri na gradu Bogen-
šperk (Šmartno pri Litiji), je tudi pevska skupina Ragle iz Trebnjega, 
za kar jim ISKRENO ČESTITAMO. 

JSKD OI Trebnje

Na srečanju v Deželi kozolcev v Šentrupertu
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10. delavnica umetnosti 
pripovedovanja pravljic
Trebanjska izpostava Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti si 
prizadeva s cilji in nalogami slediti svojemu poslanstvu na območju 
Temeniške in Mirnske doline. 
Tako smo letos že 10. leto zapored z zbirateljico ljudskega izročila, 
pevko in pripovedovalko Ljobo Jenče organizirali delavnico  z nas-
lovom Umetnost pripovedovanja pravljic. Ker vsako leto  delavnico 
selimo v drug kraj oz. občino, smo jo letos izvedli v Šentrupertu, 
ravno tam, kjer se je ta zgodba začela pred desetimi leti v sodelo-
vanju s Kulturnim in planinskim društvom Šentrupert. 
Bogastvo dvodnevne izobraževalne delavnice z imenitno mento-
rico Ljobo Jenče obiskujejo udeleženci od blizu in daleč, skratka iz 
cele Slovenije. Priložnost izkoristijo tudi domači udeleženci. Letoš-
nji udeleženki sta bili iz Knjižnice Pavla Golie Trebnje in iz Vrtca Če-
belica Šentrupert. Udeleženci poleg učenja te starodavne umetno-
sti spoznavajo naše kraje, ljudi in običaje. Po navadi izobraževanju 
sledi še zaključni pripovedovalski javni dogodek z udeleženci delav-
nice in domačini, ki srčno radi prisluhnejo zgodbam in podobam, ki 
so jih oblikovale številne generacije pred nami.  
Zaključni pripovedovalski dogodek je potekal v Deželi kozolcev, ki 
ga je poleg pripovedovalcev obogatila še lokalna vokalna skupi-
na Cantamus, šentrupertske Šmarnice pa so poskrbele za pečen 
kostanj in domače sladke dobrote. 

JSKD OI Trebnje

Udeleženke delavnice Pojoče drevo 2016 z Ljobo Jenče

Sobotni STIKino v  
Trebnjem – nova vsebina  
v Trebnjem za otroke
Sobotni STIKino je nova vsebina v sklopu lokalnega programa v ob-
čini Trebnje, namenjena otrokom. 
Opažamo, da je Trebnje mesto mladih družin, število obiskovalcev 
abonmaja Levček narašča, sedaj pa poleg Sobotnega galerijskega 
dopoldneva, ki poteka vsako prvo soboto v mesecu, ponujamo še 
Sobotni STIKino v Trebnjem vsako drugo soboto v mesecu od no-
vembra do aprila. 
Pripravljen imamo program animiranih in družinskih filmov, pred-
vsem za otroke od 5. leta starosti dalje v spremstvu družin. Dvora-
na STIK (nekdanji DM) se je izkazala kot primerna za zlasti manjše 
dogodke tako na literarnem, glasbenem kot plesnem področju. 

JSKD OI Trebnje

Sobotni STIKino v  
Trebnjem: Ježek in Vran 
pričarata božič 

vas  na 2. soboto v decembru, 10. 12. 2016, ob 10. uri vabi v STIKi-
no na ogled animirane družinske komedije 
Ježek in vran pričarata Božič. 
Primerno za 5+, sinhronizirano v slovenščino, cena vstopnice 3,5 evre. 

Regijski tematski likovni 
seminar: risba kot temelj 
likovnega ustvarjanja
Tri zaporedne oktobrske sobote je v Trebnjem potekal regijski te-
matski likovni seminar: Risba kot temelj likovnega ustvarjanja, ki 
ga je organiziral JSKD OI Trebnje. Seminar pod vodstvom Ane Cajn-
ko, univerzitetne profesorice likovne pedagogike, je obiskovalo 11 
udeležencev iz Dolenjske, Bele krajine in Posavja. Zaradi velikega 
zanimanja bomo seminar ponovili še v dveh skupinah novembra in 
januarja. Vabimo k prijavi za januarski termin: znova 3 zaporedne 
sobote, 15., 22. in 29. januar 2016. 

JSKD OI Trebnje

Adi Smolar bo gost  
v Trebnjem
Adi Smolar, kantavtor, ki vedno znova nav-
dušuje s svojimi izvirnimi besedili in glas-
bo! 
Vabimo na Koncert Adija Smolarja, ki bo v 
dvorani STIK v petek, 25. novembra 2016.
Cena vstopnice 5 eur. Lokalni program 
omogoča Občina Trebnje. 

JSKD OI Trebnje

Udeleženci seminarja z mentorico Ano Cajnko, 
foto arhiv JSKD OI Trebnje
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Projekt Simbioza  
na Osnovni šoli Trebnje  
in njenih podružnicah,  
PŠ Dobrnič in  
PŠ Šentlovrenc
V mesecu oktobru smo na OŠ Trebnje in njenih podružničnih šolah 
povezali različne generacije. Povod za to je bila  vseslovenska akcija 
Simbioza giba, ki je po vsej Sloveniji potekala od 10. do 16. 10. 2016 
in je zajemala udeležence vseh starosti. Na naši šoli smo se akciji 
Simbioza giba pridružili v dneh med 10. in 14. 10. 2016. Učenke in 
učenci so na ure športa povabili svoje babice in dedke. Razredni-
čarke več razredov so pripravile najrazličnejše gibalne aktivnosti, ki 
so spodbujale k medsebojnemu sodelovanju in druženju, hkrati pa 
so udeleženci lahko spoznali, da se je mogoče tudi z enostavnimi 
vajami razgibati na zabaven način. Udeleženci so bili veseli povabi-
la, navdušeni nad izvedbo ur in medgeneracijskim sodelovanjem.
V tednu od 17. do 21. 10. 2016 smo v računalniški učilnici šole gos-
tili starejše, ki so se odločili, da se udeležijo delavnic računalniške-
ga opismenjevanja. Nekatere od njih je nagovorilo tudi vabilo, ki je 
bilo objavljeno v septembrski številki Glasila občanov. Odločili so 
se, da vstopijo v nov, nepoznan svet računalništva ali pa poglobijo 
že pridobljeno računalniško znanje. Da bi mladi prostovoljci, učenci 
šole, takoj na začetku pokazali, da so veseli njihove pogumne od-
ločitve, so jih pričakali že na vhodu šole. Na razstavnem prostoru 
jih je nagovoril ravnatelj OŠ Trebnje g. Rado Kostrevc, nato so si 
ogledali del šolskih novosti. Zelo jih je navdušila povsem preno-
vljena šolska knjižnica, v kateri so kotički za mlajše učence, učitelje 
in prostor, namenjen učenju. Že prej so se učenci v knjižnici zelo 
radi zadrževali, sedaj pa po njenih policah brskajo s še večjim nav-
dušenjem. Po ogledu novih panojev z izbranimi risbami učencev 
razredne stopnje smo goste povabili še v jedilnico in se ob klepetu 
zaustavili ob prenovljenem delu linije za odlaganje pladnjev. Vse te 
novosti v šolskih prostorih, ki jih je vsako leto kar nekaj, prispevajo 
k bolj kakovostnemu šolskemu bivanju vseh, tako učencev kot tudi 
učiteljev.
V računalniški učilnici se je pričel za udeležence »težji« del, vendar 
smo delo ves čas prilagajali njihovemu znanju. Prvi dan smo jim 
predstavili računalnik in osnove njegove uporabe. Naslednji dan so 
pokukali v svet svetovnega spleta in iskali informacije s pomočjo 
spletnih brskalnikov ter spoznavali uporabo spletnih zemljevidov. 

Na Youtubu so si ogledovali posnetke in filme. Nato je bilo na vrsti 
pisanje in oblikovanje besedil z urejevalnikom besedil (Word). 
Predzadnji dan so se naučili uporabljati elektronsko pošto, zadnji 
dan pa so pobliže spoznali družabno omrežje Facebook.
Ker so delavnice potekale po dve celi uri, se je vmes prilegel kra-
tek odmor s čajem, vodo in pecivom. Učenci, ki obiskujejo izbir-
ni predmet sodobna priprava hrane, so skupaj z mentorico vsako 
jutro pripravili drobno sveže pecivo, pri čemer so bile slaščice na 
pladnjih vsakokrat malo drugačne. Ker so udeleženci in prostovoljci 
pecivo zelo pohvalili, so za njih pripravili še zgibanki z recepti in 
slikovnim gradivom.
Učenci podaljšanega bivanja so za vse udeležence izdelali darilca in 
jih v spremstvu učiteljic dvakrat prinesli ter podarili udeležencem. 
Po celotedenski udeležbi na delavnicah je ravnatelj OŠ Trebnje g. 
Rado Kostrevc ob kratkem kulturnem programu udeležencem po-
delil priznanja in jim v spomin izročil drobna darilca, ki so jih pod 
vodstvom mentorice izdelali učenci tehniškega krožka.
Da pridobivanje novih računalniških vsebin ne bi bilo preveč na-
porno, je svoje znanje z udeleženci ves čas delilo veliko prostovolj-
cev učencev in učiteljev OŠ Trebnje ter tudi en zunanji prostovo-
ljec. Prostovoljstvo bogati, kar učenci, ki so se že odločili sodelovati 
v tem prostovoljskem projektu, vedno znova zatrjujejo. Mladi, ki 
imajo znanje računalništva v malem prstu in so svoje znanje neut-
rudno delili s starejšimi, so namreč povedali, da jim je bilo pri delu 
s starejšimi lepo in da so se tudi oni od njih naučili veliko novega in 
tudi sami pridobili nove, neprecenljive izkušnje.

S. Zajec

Zaključna prireditev  
Simbioze giba 2016

V soboto, 15. 10. 2016, je potekala zaključna prireditev Simbioza 
Giba 2016, ki se je odvijala v dvorani Stik. Kljub okrnjeni udeležbi 
je bilo vzdušje več kot odlično. Gledališka skupina P.L.I.N. je poskr-
bela tako za humor, smeh in zabavo kot tudi za našo telesno aktiv-
nost oziroma telovadbo. Dodobra nas je namreč razgibala s svojimi 
posrečenimi gibi, ki so ogreli tako naše trebušne kot tudi druge 
mišice. V nadaljevanju nas je v svet slovenskih popevk popeljala 
Barbara Leben, ki nam je na deževen jesenski dan skupaj s spre-
mljevalno skupino pričarala toplino. Dokončno nas je z rokerskimi 
ritmi razgrela glasbena skupina B27. Na zaključni prireditvi smo 
tako združili prijetno s koristnim. Glasbo smo povezali s športom 
ter tako naredili nekaj zase in za svoje telo. Ob tej priložnosti bi se 
radi zahvalili tudi Alenu Štritofu, ki je glavni 'krivec', da je zaključna 
prireditev sploh zaživela. 

Občinska uprava
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Simbioza – računalniško  
usposabljanje
V Osnovni šoli Trebnje nadaljujejo tradicijo in v sklopu projekta 
Simbioza nadaljujejo z računalniškim opismenjevanjem starejših, 
ki se prijavijo na razpis. Pod vodstvom učiteljice Sabine Zajc ter 
s pomočjo učencev in zunanjih prostovoljcev so v petih delovnih 
dneh v šolskem računalniškem kabinetu dodatno usposabljali sta-
rejše občane ter jih ob tem še malo razvajali z dobrotami, ki so 
nastale pri šolskem slaščičarskem usposabljanju.
Tako vodstvo šole kot tudi obiskovalci Simbioze so na zaključku 
usposabljanja izrazili izjemno zadovoljstvo, saj jim je le-to dalo nov 
pogled na sodobno tehnologijo.

bp

 

 

PRAKTIČNO                        
IZOBRAŽEVANJE                        

ZA OSEBE, KI V DOMAČEM 
OKOLJU NEGUJEJO SVOJCE  

V SREDO, 23. NOVEMBRA 2016 V DSO TREBNJE 

 

DOM STAREJŠIH  OBČANOV TREBNJE  organizira 
praktično izobraževanje za osebe, ki v domačem okolju  
negujejo svojce, kjer bomo na praktičen način prikazali kako 
najbolje in najustrezneje negujemo osebo, ki potrebuje 
pomoč in živi doma.  

IZOBRAŽEVANJE  bo potekalo  v sredo, 23.11.2016                   
v Zeleni dvorani  DSO Trebnje v dveh terminih.                          

V S E B I N A 

- praktični prikaz  negovalnih postopkov 
- pravilni pristopi pri dvigovanju in posedanju 
- ohranjanje psihofizične kondicije starostnikov 
- predstavitev možnosti pridobivanja pripomočkov, ki 

olajšajo negovanje na domu 
- predstavitev  Pomoči družini na domu kot socialne 

oskrbe na domu 
- vprašanja in  odgovori 

Izobraževanje je za vse udeležence brezplačno. 

 

 

 [Tukaj dodajte 
pomembne 

informacije o 
dogodku.] 

 

[Ne bodite 
sramežljivi. Povejte 
jim, zakaj ne smejo 

zamuditi vašega 
izdelka.] 

 

Prijave na izobraževanje se 
bodo zbirale v  socialni službi 

DSO Trebnje  
od 14.11.2016 do 22.11.2016            

na telefonskih številkah:                
07/3462-132,      

07/3462-171  ali  07/3462-194  

 

Za vse, ki se bodo želeli udeležiti 
izobraževanja in ne bodo imeli 
prevoza, bomo organizirali tudi 

brezplačne prevoze.  

 

Več informacij o pomoči na domu: 
www.dso-trebnje.si ali  051 400 703 
Karla I.Hotko, koordinatorica PND  

  
 

IZOBRAŽEVANJE BO POTEKALO: 
  

DOM STAREJŠIH 
OBČANOV TREBNJE 

Stari trg 63, 8210 Trebnje  
 

23. NOVEMBER 2016  
Dopoldan: od 9.00  do 11.00 

Popoldan: od  16.00 do 18.00 
 

 

                                                                      Vljudno vabljeni! 

Digital Storytelling za večjo 
socialno vključenost
Živimo v družbi, sestavljeni iz različnih družbenih skupin, ki niso v 
enaki meri vključene v socialno življenje. Tako je nemalo ranljivih 
skupin, ki se jih ne sliši, ne vidi, se nanje pozabi. Slednje so zaradi 
svojih specifičnih lastnosti in omejitev, kot so starost, brezposelno-
st, revščina, zdravstvene in druge težave pogosto nerazumljene in 
izključene iz družabnega okolja. 

Ker se tudi v našem lokalnem okolju vsakodnevno srečujemo s po-
samezniki, ki so odrinjeni na rob družbe, smo se na CIK Trebnje 
vključili v Erasmus+ projekt Digital Storytelling, ki ga sestavljajo še 
partnerji iz Finske, Danske, Islandije, Italije in Turčije. Slednji se bo 
izvajal od septembra 2016 do januarja 2018 v vseh partnerskih dr-
žavah. V ta namen smo se predstavnice CIK Trebnje udeležile prve-
ga srečanja partnerjev, ki je potekal na Finskem, v mestu Kokkola, 
in sicer od 24. do 28. oktobra 2016, kjer smo skozi pregled pred-
videnih aktivnosti razpravljali tudi o kulturnih razlikah, specifičnih 
lastnostih posameznih ranljivih skupin, pričakovanjih in idejah za 
nadaljnje uspešno delo. 

Glavni namen projekta je usposobiti mentorje in zaposlene na po-
dročju izobraževanja za uporabe metode ''digital storytelling'' pri 
svojem delu, izboljšati njihove pedagoške kompetence skozi raz-
iskovanje uporabe digitalnih metod na področju izobraževanja in 
dela z ranljivimi skupinami, omogočiti posameznikom iz ranljivih 
skupin, da s pomočjo metode ''digital storytelling'' povedo svojo 
zgodbo ter ozavestiti družbo o problematikah, ki nas obdajajo. 
Skozi projekt želimo tako razviti dobre prakse uporabe digitalnih 
metod ter izboljšati kvaliteto izobraževalnega procesa. V okviru 
projekta bodo potekale delavnice tako z mentorji in zaposlenimi 
v izobraževanju kot tudi s posamezniki iz ranljivih ciljnih skupin, ki 
bodo vključeni v projekt. 

Glede na motivacijo vseh vključenih partnerjev pričakujemo dob-
re in vzpodbudne rezultate, ki bodo prinesle ''sveže metode dela'' 
tako za zaposlene kot udeležence izobraževanja. 
Več o projektu in poteku aktivnosti pa lahko spremljate tudi na 
Facebooku: https://www.facebook.com/DigiPower-Erasmus-pro-
ject-1172663562811080/.
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V vrtcu je bilo malo  
drugače …
Teden otroka v vrtcu Trebnje je potekal od 3. 10. do 7. 10. 2016 
na temo Svet, v katerem želim živeti. Sodelovali so vsi oddelki vrt-
ca Mavrica Trebnje. Vsaka enota si je po skupnem načrtu tima za 
pripravo programa ob Tednu otroka izbrala dejavnosti in jih prila-
godila starosti otrok. 

V prvem starostnem obdobju so se igrali z ljubkovalnimi igračami, 
mehkimi žogami, se gibali na blazinah, uživali so ob sezuvanju in 
obuvanju copat ter si urejali lastno podobo. V enoti Mojca jih je 
obiskala mamica, ki je po poklicu frizerka, in jim naredila pričeske.
Ustvarjali so s prstnimi barvami, čopiči, tiskali dlani, stopala, risali s 
flomastri, se razgibavali z različnimi športnimi rekviziti in večkrat so 
obiskali telovadnico. Strokovne delavke so jim zaigrale dramatizaci-
je z naslovom Razbita buča in Veveričja skrivna shramba. Nekateri 
so odšli na lutkovno predstavo v KD Trebnje z naslovom Juha, ki iz 
buč se skuha. 

V razvojnem oddelku so se po svojih zmogljivostih prilagodili pro-
gramu ob Tednu otroka. Izvajali so razgibalne vaje, vaje za moč, 
preizkušali so različna pokrivala, uživali ob mešanju različnih barv 
in se družili z oddelki hodnika A. 
V drugem starostnem obdobju so po kratkem razgovoru z otroki 
uredili igralnice po njihovih idejah in se igrali po svojih željah. V vr-
tec so si prinesli različna oblačila, pokrivala, kose blaga in se oblekli 
kot manekeni ter se predstavili sovrstnikom na modni reviji. Družili 
so se in zaplesali ob zabavni otroški glasbi. Izmišljali so si svoja do-
mišljijska imena, se narisali in napisali ime po lastni izbiri. Pripravili 
so igre brez meja na prostem, kjer so uporabili različen nestrukturi-
ran in naravni material (časopise, buče, vrvi, obroče, žoge, jesenske 
liste, pesek, krede …) ter pokazali svoje gibalne spretnosti. Zadnji 
dan so si v KD Trebnje ogledali lutkovno predstavo Juha, ki iz buč 
se skuha. 
Romski otroci so se ravno tako pridružili programu in ustvarjali po 
svoji domišljiji, še posebno jim je bila zanimiva vožnja z avtobusom. 
To je bilo za njih prav posebno doživetje. 
V vseh dejavnostih, ki so potekale, smo razvijali radovednost, do-
mišljijo in intuicijo. Ob tem so otroci aktivno sodelovali ter ustvar-
jali svoj svet, v katerem so se dobro počutili. 

Tim za pripravo programa ob Tednu otroka

''Pravi odnos je malenkost, ki privede do velikih spremeb.''
Winston Churchill

Vse večje je zavedanje ljudi, da srečo, veselje in pozitivno vzdušje 
krojijo predvsem medsebojni odnosi in so pomemben del življe-
nja vsakega izmed nas. Na CIK Trebnje smo se tako v okviru Cen-
tra medgeneracijskega učenja (CMU) Trebnje v tem šolskem letu 
osredotočili na odnose do sočloveka in okolja. Skozi različne med-
generacijske delavnice in predavanja želimo združiti ljudi različnih 
starosti z namenom razvoja medsebojnega razumevanja in spošto-
vanja ter učenja drug od drugega. Mladi imajo tako priložnost os-
vajati skrite zakladnice znanja starejših, starejši pa bodo s pomočjo 
mlajših na zabaven način premagovali izzive sodobnega sveta. 
Z izvedbo brezplačnih delavnic CMU Trebnje smo pričeli v mesecu 
oktobru, ko so otroci skupaj s starši in člani Univerze za tretje ži-
vljenjsko obdobje uživali v različnih ustvarjalnicah ter raziskovali, 
kako lahko ponovno na izviren način uporabimo reciklirane ma-
teriale. Po mnenju mentorice Klavdije Slapar slednje spodbujajo 
razvijanje ročnih spretnosti in motorike, domišljijo in inovativnost, 
krepitev estetskega čuta, kvalitetno preživljanje prostega časa in 
ponujajo priložnosti za skupno druženje. 
CMU Trebnje pa ponuja poleg ustvarjalnic tudi različne motivacij-
ske delavnice in poučna predavanja za vseživljenjsko učenje vseh 
generacij. Že v mesecu novembru vas tako vabimo na Teden med-
generacijskega učenja (od 21. do 25. 11. 2016), ko bomo skupaj z 
Društvom za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto pobližje 
spoznali prostovoljstvo, skupaj s psihologinjo dr. Zdenko Z. Divjak 
bomo krepili samozavest, naučili se bomo sami izdelati družabno 
igro, ustvarjali bomo z recikliranimi materiali in na motivacijski 
delavnici razvijali pozitiven odnos do učenja. Letni program CMU 
Trebnje si lahko ogledate na naši spletni strani http://www.ciktreb-
nje.si/projekt/cmu-delavnice/.
V okviru programov usposabljanja, izpopolnjevanja in priprav za 
potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) Zmorem, ker 
znam smo bili uspešni pri pridobitvi programa, ki ga je sofinanci-
ralo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. S programom 
smo omogočali brezplačno usposabljanje za NPK, in sicer po-
močnik kuharja, socialni oskrbovalec na domu in računovodja za 
manjše družbe, samostojne podjetnike in zavode. V sodelovanju 
z Zavodom RS za zaposlovanje, OS Novo mesto smo usposobili 36 
brezposelnih kandidatov, ki se lahko vključijo v program Usposa-
bljanje na delovnem mestu (UDM). Trenutno zaključujemo uspo-
sabljanje za pridobitev NPK pomočnik natakarja.
 

Utrinek s praktičnega usposabljanja (foto: Z.T.)

Več informacij o izobraževalni ponudbi www.ciktrebnje.si, sprem-
ljate nas tudi na FB.

Aleksandra Barbo in Martina Podlesnik
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Andrej Pungartnik v 2. kolu 
1. državne bowling lige  
pometel z vso konkurenco
V Mariboru se je v soboto, 5. novembra, odvijalo 2. kolo 1. državne 
bowling lige, v katerem se je še posebej izkazal Andrej Pungartnik 
iz trebanjskega Bowling kluba Galaksija. Z odlično igro skozi celot-
no tekmovanje in s povprečjem skoraj 204 keglov na igro je namreč 
premagal vso konkurenco in se tako v skupnem seštevku povzpel 
na odlično 2. mesto. Iz tega lahko sklepamo,  da imamo tudi na 
tem športnem področju vrhunske športnike in prav je, da to tudi 
na glas povemo. 
Bravo Andrej, le tako naprej …

Leon Lobe, Športna zveza TIM

Mednarodni ženski turnir 
Prijedor 2016

Na začetku jesenskih počitnic se je 25-članska ekipa deklet in star-
šev odpravila na dvodnevni mednarodni ženski turnir v Prijedor v 
BIH. Na turnirju so bile ekipe iz BIH, Hrvaške, Srbije in Slovenije. 
Naša ekipa deklet, ki letos uspešno tekmuje v 1. ženski mladinski 
ligi NZS, je dosegla uvrstitev v finale turnirja in na koncu prizna-
la premoč samo favorizirani ekipi deklet iz najstarejšega ženske-
ga kluba Zemun iz Srbije (prihajajo iz predmestja Beograda). Kljub 
športni smoli smo v klubu ponosni nanje in veseli odličnega 2. 
mesta ter lahko puncam samo čestitamo. Prav tako imajo določe-
ne zasluge za ta uspeh oba trenerja in starši, ki so se odrezali kot 
odlični navijači in podporniki naše ekipe. Dekleta niso samo tek-
movala, ampak so tudi predstavljale mesto Trebnje in Slovenijo, 
zato so bile povabljene na uradno otvoritev in na ogled krajevnih 
znamenitosti, med drugim tudi na zgodovinski spomenik Kozara. 
Klubska delegacija iz Trebnjega se je polna dobre volje in vtisov v 
večernih urah srečno vrnila domov. Športni pozdrav!

Leon Lobe,
NK Bartog Trebnje

Končni vrstni red turnirja Prijedor 2016:
1. ŽNK Zemun, Srbija
2. NK Bartog Trebnje, Slovenija
3. ŽNK Banja Luka, BIH
4. ŽNK Vrbovec, Hrvaška

Zaključek sezone golfa 
2016
Golf@C.CLUB TREBNJE je letos organiziral 7 klubskih turnirjev, in 
sicer Lipica, Olimje, Otočec (2-krat), Moravci, Zlati Grič, Kranjska 
Gora. Zaključni turnir je bil organiziran 8. oktobra na igrišču Olimje. 
Klubski prvak za leto 2016 je Ralf Pančur, med ženskami Tatjana 
Iglič, med otroki Jaka Lavrič. Drugo regijsko tekmovanje osnovnih 
šol je bilo 12. maja na Otočcu. Na igrišču Otočec je bil organiziran 
že 8. turnir občine Trebnje.  Ob tradicionalni  prireditvi Iz trebanj-
skega koša smo praznovali 15-letnico delovanje kluba, udeležili 
smo se parade društev in organizirali dan odprtih vrat in klubski 
turnir. Klub daje velik poudarek razvoju otroškega golfa, saj je bila 
organizirana  vadba pod vodstvom profesionalnega učitelja in va-
ditelja golfa skozi vso sezono. Zelo dobro je potekalo sodelovanje z 

Osnovno šolo Trebnje in Veliki Gaber. Vsi, ki so želeli opraviti tečaj 
golfa, so ga opravili pod ugodnimi pogoji. Na našem igrišču je bilo 
organizirano medklubsko srečanje z Golf klubom Grosuplje in nekaj   
turnirjev za člane kluba. Nadalje so se nekateri člani udeleževali 
turnirjev drugih klubov, kot so Proam Olimje, Liga Zlati Grič, Do-
lenjska liga, predsedniški turnir … Otroci so se letos pogosto udele-
ževali tekem, ki jih je organizirala Golf Zveza Slovenije, in dosegali 
dobre rezultate. Organiziranih je bilo več prikazov igre golfa za po-
samezne skupine in nekatere razrede. Tečaji in prikazi igranja golfa 
se večina odvijajo na lepo urejenem igrišču in vadišču na Blatu. Za 
otroke nižjih razredov osnovne šole bo organiziran tečaj v zimskem 
času. Vadba bo potekala v telovadnici OŠ Trebnje in OŠ Veliki Ga-
ber, Dobrnič in telovadnici na CIK Trebnje, spomladi pa na vadišču 
in igrišču golfa. Vseh omenjenih aktivnosti, predvsem za otroke, 
klub ne bi mogel izpeljati brez sofinanciranja Občine in donatorjev, 
za kar se vsem zahvaljujemo.

Tone Zaletel 
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Rokometni klub  
Trimo Trebnje
Rokometni klub TRIMO Trebnje je klub s 
tradicijo in dobrimi rezultati. Z doseženimi 
rezultati smo kljub bistveno manjši bazi igralcev eden najuspešnej-
ših in najuglednejših klubov v državi pri delu z mlajšimi selekcijami. 
Za odlično delo z mladimi selekcijami smo bili v posebnem točkov-
anju rezultatov vseh mlajših selekcij (od najmlajših pa do vključno 
mladincev) v sezoni 2015/2016 pod okriljem Rokometne zveze Slo-
venije uvrščeni na tretje mesto! Kadetska ekipa RK Trima je sezono 
končala na 3. mestu v državi, mladinska na 4., vse ostale ekipe RK 
Trimo Trebnje razen mlajših dečkov A pa so se uvrstile v polfinalna 
državna tekmovanja in dosegle uvrstitve med najboljših deset ekip 
po posameznih kategorijah. Članska ekipa z 90 % zasedbo igralcev 
iz Trebnjega je bila 9. v prvi slovenski rokometni ligi, še uspešneje 
pa je nastopila v pokalu Slovenije, kjer se je uvrstila na zaključni 
turnir najboljše četverice in dosegla 4. mesto. 
Na EP za kadete avgusta 2016 na Hrvaškem so trije igralci našega 
kluba (Kristjan Horžen, Marko Kotar in Miha Kotar) ter trener Be-
njamin Teraš z reprezentanco Slovenije (U 18), dosegli odlično 4. 
mesto, za mladinsko reprezentanco Slovenije (U 21) pa je na EP na 
Danskem nastopil naš igralec Žiga Urbič.
Z načrtnim delom v klubu nadaljujemo tudi v sezoni 2016/2017 v 
osmih selekcijah od naših najmlajših rokometašev pa vse do član-
ske ekipe.
Mini rokomet in mlajši dečki C:

V RK Trimo Trebnje skrbimo za naše najmlajše in jim pod vodstvom 
kvalitetnih trenerjev omogočamo prve rokometne korake. Tako ima-
mo skupine mini rokometa na Mirni, v Nemški vasi, Dobrniču, Veli-
kem Gabru in Trebnjem. Otroci se pod vodstvom trenerjev Marka 
Radlja, Maja Grandovca, Jana Bona in Miloša Djurdeviča seznanjajo z 
osnovami rokometne igre ter razvijajo svoje motorične sposobnosti 
skozi igro. V klubu organiziramo turnirje v mini rokometu, na katerih 
najmlajši pokažejo svoje znanje in uživajo v igri. Igralci iz vseh skupin 
tvorijo ekipo mlajših dečkov C, ki tekmuje po pravilih mini rokometa 
v tekmovanju Rokometne zveze Slovenije. Prve tekme so odigrali na 
turnirju, ki smo ga v novembru organizirali v Trebnjem.
Mlajši dečki A in B:
Mlajši dečki A in B trenirajo v RK Trimo Trebnje pod vodstvom tre-
nerjev Alojza Radlja in Urha Brana. Ekipo sestavlja 25 fantov, ki iz-
popolnjujejo osnove rokometne igre in tekmujejo v tekmovanjih 
Rokometne zveze Slovenije. Fantje so marljivi in redno prihajajo na 
treninge ter z veseljem izpopolnjujejo svoje znanje. 
Starejši dečki A:
Starejši dečki A uspešno tekmujejo v tekmovanjih RZS. Ekipo starej-
ših dečkov sestavlja 20 fantov, ekipo vodita trenerja Marko Radelj 
in Rok Skol. V tekmovalni sezoni 2016/2017 so v predtekmovanju 
doživeli le en tesen poraz in so se že praktično uvrstili v polfinalno 

tekmovanje. Poleg tega, da fantje tekmujejo v državnem prvenstvu 
starejših dečkov, nastopajo tudi v tekmovanju osnovnih šol. 
Kadeti:

Ekipo kadetov  sestavlja 13 igralcev, rojenih l. 2000 in l. 2001, vodi 
pa jih trener Benjamin Teraš. Po lanskoletni osvojitvi tretjega mes-
ta v državi tudi letošnja ekipa niza zelo dobre igre. V predtekmo-
valni skupini je bila poražena le enkrat in se je že praktično uvrstila 
v polfinalno tekmovanje. Na preglednih treningih in tekmah repre-
zentance Slovenije l. 2000 redno sodelujejo 2 – 3 igralci iz naše 
kadetske ekipe.
Mladinci:
V mladinski ekipi imamo v letošnji sezoni  veliko mlajših igralcev, ki 
v tej konkurenci prvič dobivajo priložnost. Kljub temu so v tekmo-
valni sezoni 2016/2017 v 1. mladinski rokometni ligi še neporaže-
ni in zasedajo vrh lestvice. Ogrodje ekipe sestavljajo igralci, rojeni 
l. 1998. in l. 1999., ki so v preteklih sezonah osvajali medalje na 
kadetskih prvenstvih Slovenije z ekipo RK Trimo Trebnje in uspeš-
no nastopajo tudi za reprezentanco Slovenije v svojih kategorijah 
(Horžen, Ma. Kotar, Mi. Kotar, Urbič, Mat. Kotar). Fantje vadijo pod 
vodstvom trenerja Romana Zarabca in tako pridobivajo prepotreb-
ne izkušnje na svoji športni poti. 
Člani:

Članska ekipa je letos glede na lansko sezono malce pomlajena. 
Tako priložnost zopet ponujamo lastnemu kadru in  vse večjo vlo-
go dobivata mladinska reprezentanta Matic Kotar ter Žiga Urbič. 
Ponovno bomo poizkušali doseči dobre rezultate, kar pomeni, da 
se bomo  krčevito borili za vstop med najboljših šest ekip.  Še po-
membneje od uvrstitve med najboljših šest ekip pa je to, da uve-
ljavljamo na članskem nivoju domače v klubu vzgojene fante iz 
lastne rokometne šole. Ekipo vodi trener Roman Šavrič s pomočni-
kom Markom Mežnaršičem.

Vljudno vabljeni,  da si ogledate naše rokometaše na delu v športni 
dvorani OŠ Trebnje!

Benjamin Teraš - RK Trimo Trebnje
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Pomen cepljenj v prepreče-
vanju nalezljivih bolezni
Cepljenje spada med največje uspehe v zgodovini medicine in 
hkrati tudi med največja upanja za medicino prihodnosti. Prinesla 
so ogromno zdravstveno korist tako posamezniku kot vsemu člo-
veštvu. Zahvaljujoč cepljenju mnogih nalezljivih bolezni, zaradi ka-
terih so ljudje nekoč hudo zbolevali, postali invalidi ali celo umirali, 
sedaj ne srečamo več. 
Osnovna ideja cepljenja se je porodila iz opazovanja, da ljudje, ki 
so preboleli nekatere kužne bolezni, pozneje niso več zboleli za 
enako boleznijo, čeprav so bili v stiku z okuženimi osebami.
Varstvo prebivalcev pred nalezljivimi boleznimi ureja Zakon o na-
lezljivih boleznih. Ministrstvo za zdravje na predlog Nacionalnega 
inštituta za varovanje zdravja (NIJZ) vsako leto izda Program cep-
ljenja in zaščite z zdravili. V njem so za posamezne skupine prebi-
valcev opredeljena vsa obvezna kot tudi neobvezna cepljenja, nji-
hove indikacije in viri financiranja cepiv ter pogoji in način izvedbe 
programa. Cepljenje izvajajo zdravniki v zdravstvenih in socialno-
varstvenih zavodih in zasebni zdravniki, v primeru indikacij za cep-
ljenje pod nadzorom v bolnišnici pa se cepljenje opravi v regionalni 
bolnišnici.
Resni neželeni učinki so izjemno redki. Za posameznika je tveganje, 
da bo dobil okvaro zaradi cepljenja bistveno manjše, od tveganja, 
da bo utrpel okvaro zaradi zapletov nalezljive bolezni.

Obvezna in priporočena cepljenja pri odraslih

Obvezno cepljenje
V odrasli dobi med obvezna cepljenja (če epidemiološka situacija 
ne zahteva drugače) sodi cepljenje proti tetanusu za vse, ki proti 
tetanusu niso bili popolno cepljeni, oziroma je od cepljenja minilo 
že več kot deset let oziroma po poškodbi  z rano, če je od cepljenja 
minilo med pet in deset let. Plačnik cepljenja je Zavod za zdravstve-
no zavarovanje Slovenije (ZZZS).  

Priporočena cepljenja
Med priporočenimi cepljenji velja omeniti cepljenje proti sezonski 
gripi, pljučnici ter klopnemu meningitisu. Plačnik cepiva proti gripi 
za kronične bolnike in osebe starejše od 65 let je ZZZS (oseba plača 
le storitev cepljenja), medtem ko v ostalih primerih tako cepivo kot 
storitev cepljenja plača oseba, ki se želi cepiti.
Cepljenje proti gripi: Priporočamo za vse kronične bolnike in osebe 
starejše od 65 let ter nosečnice. Cepljenje se priporoča tudi ose-
bam, ki so zaradi narave svojega dela bolj izpostavljene okužbam  
(zdravstveni delavci, negovalci, zaposleni v šolstvu, vojski policiji). 
Cepljenje poteka vsakoletno, praviloma s cepljenjem začnemo v 
oktobru.
Cepljenje proti pljučnici: Priporočamo vsem, ki jih pnevmokokne 
okužbe bolj ogrožajo, in to so vsi starejši od 65 let, bolniki s kronič-
nimi boleznimi pljuč, srca, ledvic, bolniki z rakom, ki se zdravijo z 
obsevanjem in/ali kemoterapijo, in bolniki z nekaterimi krvotvorni-
mi boleznimi, sladkorni bolniki ter bolniki po presaditvah organov. 
Cepljenje poteka pred 65 letom na vsakih pet let, po 65 pa ponov-
na cepljenja niso potrebna. 
Cepljenje proti klopnemu meningitisu: Cepljenje se priporoča za 
osebe, ki bivajo na endemskem področju ali načrtujejo aktivnosti 
na endemskem področju. Največja pojavnost klopnega meningi-
tisa v Sloveniji je na Gorenjskem, v osrednjeslovenski regiji in na 
Koroškem. Cepljenje poteka s tremi odmerki cepiva, potrebni so 
poživitvni odmerki na tri do pet let.
Kje se je mogoče cepiti?
Vsa navedena cepljenja lahko opravite v ZD Trebnje pri svojem 
izbranem osebnem zdravniku. Cepljenje proti sezonski gripi smo 
letos začeli 17. oktobra in ga bomo izvajali vse do konca leta oz. po-
java sezonske gripe. Vsa ostala cepljenja izvajamo skozi vse leto, s 
tem, da cepljenje proti pljučnici priporočamo sočasno s cepljenjem 
proti sezonski gripi ter meningitisu  v zimskih mesecih, ko klopi, ki 
so glavni prenašalci okužbe,  počivajo.
Na vsa vprašanja, povezana s cepljeni, se lahko obrnete na svoje 
osebne zdravnike družinske medicine oziroma pediatre.

Izr. prof. dr. Marija Petek Šter, dr. med.
Specialistka družinske medicine, strokovni vodja ZD Trebnje

Drobtinica
Rdeči križ Slovenije je letos ob svetovnem dne-
vu hrane 16. oktobra organiziral že šestnajstič 
mednarodno akcijo Drobtinica. Namen eno-
dnevne kampanje, ki je potekala pod sloganom »Malo je veliko«, je 
zbiranje pomoči za zagotavljanje toplega obroka osnovnošolskim 
otrokom iz socialno šibkih družin.

Kampanji se je pridružilo tudi RKS-Območno združenje Trebnje. V 
soboto, 15. oktobra, so prostovoljke in mladi člani Rdečega križa na 
stojnicah v Trebnjem, Šentrupertu in Mokronogu  zbrali 2.597,00 EUR.
V Trebnjem smo prostovoljke Krajevne organizacije Rdečega križa 
Trebnje in mladi člani krožka RK OŠ Trebnje na stojnici v Mercator 
centru Trebnje menjavali darovani kruh, pecivo in druge domače 
izdelke za prostovoljne prispevke. Zbrali smo 625,00 EUR, ki smo 
jih  izročili OŠ Trebnje za kritje toplega obroka  učencem, katerih 
starši tega ne zmorejo.

Kruh nam je podaril Mercator d.d., prostovoljke iz petih krajevnih 
organizacij Rdečega križa so poleg kruha napekle in darovale še 
druge domače dobrote. 

Zahvaljujemo se donatorjem,  prostovoljkam, mladim članom RK 
in vsem dobrim ljudem, ki so obiskali stojnico in darovali za otroke.

Tea Radelj
RKS-OZ Trebnje
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Odprta vrata gasilcev
16. oktobra smo v sklopu meseca požarne varnosti gasilci PGD Ob-
čine organizirali DAN ODPRTIH VRAT. Program je bil zelo zanimiv. 
Pripravili smo športne igre za otroke in gasilski spretnostni poligon 
za vse udeležence. Prikazali smo temeljne postopke oživljanja, pri 
katerih se je lahko vsak udeleženec praktično preizkusil na za to 
namenjenih lutkah, prikazali gašenje vnetljive tekočine z gasilniki 
na prah in CO2. Največ zanimanja je bilo v dimni hiši, v kateri smo 
simulirali zadimljeno stanje ob požaru, da se je lahko vsak obisko-
valec z izolirnim dihalnim aparatom in v spremstvu gasilca poizkusil 
znajti v prostoru. Skupaj s PGD Trebnje smo izvedli prikaz interven-
cije v primeru prometne nesreče, v kateri se je avtomobil prevrnil 
na bok, v njem pa sta ostali dve ponesrečenki. Vsi obiskovalci so se 
lahko okrepčali s kostanjem, palačinkami in pokusili mošt članov 
Društva vinogradnikov Lisec.

Posebna zahvala gre vsem obiskovalcem, ki ste s svojim obiskom 
pokazali, da podpirate naše delo, gasilci pa smo ob številčni ude-
ležbi dobili nov zagon in potrditev, da društvo deluje v pravi smeri.
Hvala tudi vsem članom, ki ste kakorkoli pomagali pri prireditvi. 
Prav tako se zahvaljujemo PGD Trebnje za pomoč pri prikazu vaje.

Z gasilskim pozdravom »Na pomoč!«

PGD Občine

Gasilci se zavedajo, da lahko samo na zabaven in včasih atraktiven 
način prikaza svojega delovanja pritegnejo v svoje vrste nove člane.
Dnevi odprtih vrat, kakor imenujejo prikaz svoje dejavnosti osnov-
nošolcem, so oblika učenja in spoznavanja humanitarne vsebine 
delovanja gasilcev. Na posnetku so učenci OŠ Trebnje, Podružnične 
šole Šentlovrenc med prikazovanjem gašenja s peno.

8

Gašenje začetnih požarov v gospodinjstvu

Za pravilno in učinkovito gašenje začetnih požarov je treba vedeti, kaj gori 
(razred požara) in s katero napravo (npr. gasilnikom), sredstvom (npr. požarno 
odejo, pokrovko) ali gasilnim sredstvom (npr. vodo, prahom, CO2) lahko 
najučinkoviteje in varno pogasite požar.

Izbira gasilnika
Gasilniki so polnjeni z različnimi gasilnimi sredstvi in so različno učinkoviti. 
Vrsto gasilnika izberite glede na pričakovani razred požara. Pri izbiri primernih 
gasilnikov za gospodinjstvo upoštevajte preglednico oziroma se pred nakupom 
posvetujte z gasilci ali prodajalci.

V gospodinjstvih največkrat priporočamo gasilnike na vodo, ABC-prah ali peno.

Namestitev in vzdrževanje gasilnikov
Gasilnike namestite na vidna in dostopna mesta v bližini vrat tako, da so varni 
pred poškodbami in vremenskimi vplivi.

Le vzdrževani gasilniki bodo pravilno delovali, zato jih je treba vzdrževati 
v predpisanih rokih skladno z navodili proizvajalca. Vzdrževanje in ponovno 
polnjenje lahko opravljajo le pooblaščene osebe.

Razred požara Gorljiva snov Primerno gasilno sredstvo

A požari gorljivih trdnih snovi les, papir, slama, 
tekstil, premog ...

voda, pena, ABC-prah

B požari vnetljivih tekočin bencin, nafta, olja, voski, 
laki, alkoholi, benzen, smole ...

pena, CO2, ABC-prah

C požari vnetljivih plinov zemeljski plin, butan, acetilen, 
vodik, utekočinjen naftni plin ...

ABC-prah, CO2

D požari lahkih kovin magnezij, 
aluminij v prahu ...

D-prah

F požari jedilnih olj in maščob jedilna olja in maščobe F-prah,
posebna tekoča gasila

Delujmo preventivno - knjizica- za tisk.indd   8 30.8.2016   6:49:07

Vaja Kozjek
V sredo, 2. novembra, zvečer je potekala operativna vaja na temo 
gozdni požar in dobava vode z verižno postavitvijo motornih črpalk 
na hribu Kozjek.
Namen in cilji vaje so bili postaviti verižno dobavo vode z motorni-
mi črpalkami iz doline na vrh hriba, preveriti znanje in usposoblje-
nost operativcev za gašenje gozdnih požarov ter usposobljenost 
strojnikov, preveriti delovanje radijskih zvez na območju hriba Koz-
jek in vodne vire za gašenje ter dobavo vode na bližnjem območju 
hriba Kozjek.

Na domačiji pri vrhu hriba smo pričeli s črpanjem vode iz enega od 
vodnjakov. Z enim napadom smo gasili požar z levega boka in mu 
tako preprečili napredovanje proti gozdu. S požarnimi metlami in 
naprtnjačami smo gasili praprot in nizko rastje.

Med tem so v dolini nad športnim parkom Rupa postavili bazen. 
Gasilci so postavili verigo motornih črpalk od bazena do vrha hriba 
in si delovišče osvetlili. Celotna veriga je bila dolga cca 800 m in 
imela cca 100 m višinske razlike. Tri gasilska vozila GVC so dovažala 
vodo v bazen iz hidrantov v okoliških vaseh, eno pa je zagotavljalo 
dodatno količino vode ob bazenu. Vodo smo na vrh hriba dobili v 
petdesetih minutah od poziva na vajo. Postavili smo še dva napada, 
napadalci so obkolili požar in mu preprečili nadaljnje širjenje ter ga 
pogasili. Analizo smo izvedli pred gasilskim domom na Občinah.

Na vaji smo se vsi naučili veliko novih stvari. Sodelovalo je 59 ga-
silcev s 13 vozili iz PGD Občine, PGD Velika Loka, PGD Šentlovrenc, 
PGD Čatež, PGD Trebanjski Vrh, PGD Trebnje, PGD Log in PGD Veliki 
Gaber. Na vaji so imeli strojniki na motornih črpalkah veliko dela 
z usklajevanjem, da so gasilci na vrhu hriba dobili konstanten in 
dovolj močan tlak vode za gašenje. Zaloga vode v bazenu je hitro 
kopnela, zato bi nam v primeru daljšega gašenja požara moralo na
pomoč priskočiti še kakšno vozilo GVC.

Hvala vsem gasilcem, ki ste se odzvali povabilu na vajo. V upanju na
prihodnje sodelovanje vam kličemo »Na pomoč!«.

Nejc Trlep, vodja vaje
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Člani smo se zbrali na turistični kmetiji Kresal. Veste, kje je to?  V 
Črnem Potoku blizu Račjega sela. S trto zasajeni hribček skriva v 
zemljo vkopano zidanico. Na zunaj je videti le obložen zid, znotraj 
pa je bilo dovolj prostora za šestdeset članov našega društva.
Na kmetiji so nam postregli z zelo dobro jelenovo obaro, spekli 
meso in zelenjavo na žaru. Upokojenci smo se razživeli, uživali v 
ogledu okolice, ki nam je sicer blizu, ampak neznana. V ogradi se je 
sprehajala jelenjad in govedo. Jesenska narava je bila prijazna. Za-
peli smo stare pesmi, uprizorili tekmovanje v plesu (!) in vsi pobrali 
nagrade. Za vzdušje so poskrbeli vsi udeleženci, za organizacijo pa 
največ Marija in Lado. Matej je zbrane razveseljeval s harmoniko.  
To pa ni bilo edino veseljačenje upokojenk in upokojencev. V Ve-
liki Loki smo se namreč zbrale tudi upokojenke in lepo proslavile 
osemdesetletnico Pepce Štrumbelj. Povabila nas je na svoje pra-
znovanje. Ob veseli čestitki smo jo obdarile z lepo sliko umetnice 
Bože in ji pripravile tudi nekaj zabavnega programa − za sprostitev 
ob spoznanju, da se naglo staramo.
Upokojenke našega društva se tudi redno dobivamo v Šentlovren-
cu na ustvarjalni delavnici. S svojimi izdelki smo pomagale Gasilske-
mu društvu Šentlovrenc. Ob prireditvah našega društva pripravimo 
razstavo izdelkov. Razstavo smo pripravile tudi na bazarju Univerze 
za tretje življenjsko obdobje Trebnje. Veliko članov našega društva 
je tudi vključenih v dejavnosti UTŽO Trebnje.

Francka Grošel

Obvestilo SPVCP 
Zima je pred vrati. Vozne razmere se naglo poslabšujejo. Kot lah-
ko ugotovimo, je tudi asfaltna podlaga na večini slovenskih cest 
v katastrofalnem stanju. Po daljšem obdobju lepega vremena po-
gosto pozabljamo, da je potrebno prilagoditi vožnjo spremenjenim 
razmeram. SPVZC opozarja, da pogosto pozabljamo  na povečanje 
varnostne razdalje  v slabih voznih razmerah. Oprijem pnevmatik je 
kljub menjavi profila za zimski čas slab. Če vozimo v strnjeni koloni 
– teh je vedno več – opazujmo dogajanje vsaj treh vozila pred sabo. 
To lahko dosežemo le s povečano varnostno razdaljo. Pešci poskr-
bite za svojo osebno varnost – vidnost. Pri uporabi prehodov za 
pešce ne imejte v glavi, da je prehod  železna ograja, ki vas varuje. 
Vsak naj poskrbi za svojo osebno varnost. Tako bo poskrbel tudi za 
varnost soudeležencev v prometu.  

Mirko Gliha
SPVCP Trebnje

Zaključek sezone polhov 
2016
V nedeljo zvečer, 6. novembra, je Franc Kresal povabil nekaj prijateljev. 
Zbrali smo se v vinski kleti v Črnem Potoku. Pripravil je zelo dober go-
laž iz polhov, ki smo ga vsi prisotni pohvalili in se najedli do sitega, ob 
tem pa pokušali letošnji mošt različnih sort.
Vse prisotne je pozdravil Tone Zaletel in poudaril, da smo se pred še-
stimi leti prvič dobili v začetku oktobra ob prisotnosti Alojza Vidica iz 
Kočevja, ki že več kot 40 let lovi polhe in tudi ostalim svetuje, kako lo-
viti in kako pripraviti polhe za različne jedi. Zadnjih nekaj let jih ni bilo, 
letos pa jih je bilo zelo veliko, ker je bilo dovolj hrane.
Franc Kresal se je prisotnim zahvalili za udeležbo in povedal, kako je 
postavljal pasti in kako je nekega večera zagledal v bližini divjo svinjo z 
mladiči. Zelo previdno se je zamaknil, svinja pa je odšla z mladiči v dru-
go smer. Večkrat je bil zelo moker, ker je nastavljal pasti tudi v dežju. 
Včasih ga je kdo pospremil, da je videl, kako poteka lov na polhe. Po 
nekaj urah pojedine in pokušnji mošta smo se vsi zahvalili za povabilo 
gostitelju Francu z željo, da se naslednje leto spet srečamo.  

Tone Zaletel 

DRUŠTVA

DeSUS Trebnje na obisku 
pri naših zamejcih
OO stranke DeSUS Trebnje je v soboto, 5. 11., organiziral izlet za svoje 
člane in simpatizerje na Goriško. Skrbno načrtovano ekskurzijo pod 
vodstvom g. Kukmana smo začeli v deževnem jutru, kar pa ni zmotilo 
čudovitega razpoloženja. Moram reči, da smo bili kot ena večja dru-
žina. Ko smo se povzpeli z avtobusom po pobočju Svete Gore, se je 
odprl čudovit pogled na obe Gorici. V nadaljevanju se je svet dobese-
dno odprl proti Tržaškemu zalivu. Nato nas je pot vodila skozi zname-
nite kraške vasi ter prostrane vinograde, ki so dajali poseben jesenski 
čar. Prelivajoče se barve od živo zelenih, rdečih do nepozabnega ru-
menega trtnega listja so nam pričarale pravljični pogled na prostrane 
vinograde. Znamenite cerkvice, posejane po prav vseh vaseh, dajejo 
lep pogled na kraško vas. Še poseben vtis nam je zapustila cerkev, pos-
večena Mariji božji – materi Kraljici na Vejni nad Tržaškim zalivom, ki 
je bila zgrajena v novejšem času. V stilu novodobne gradnje izkazuje 
svojo neznansko moč s pogledom na Tržaški zaliv. Ob njenem obisku 
smo okusili tudi moč prave kraške burje. Tudi to si bo marsikdo za-
pomnil. Kot se za vsakega Slovenca, ki stopa po teh krajih, spodobi, 
smo obiskali tudi večja grobišča prve in druge svetovne vojne. Kdo ne 
pozna pesmi Doberdob slovenskih fantov grob? Ob nedavno odkritem 
spomeniku smo se poklonili žrtvam druge svetovne vojne. Ko človek 
ob koncu take ekskurzije strne svoje misli, se lahko upravičeno vpraša: 
Ali ni čudež, da slovenski rod sploh še obstaja? Koliko krvi je bilo prelite 
v obeh bratomornih vojnah! Ali smo res neuničljiv narod? To se lahko 
sprašujejo tisti, ki skušajo zatreti slovenski narod, slovensko besedo in 
pesem, ki je zadonela v avtobusu, ko smo zapuščali te s krvjo prepo-
jene kraje.

Mirko Gliha
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JUBILEJI

Milan Fabiani je  
praznoval okroglih 80 let
V ponedeljek, 3. 10. 2016, je Milan Fabiani iz Dobrniča v krogu svo-
je družine in s prijatelji slavil svoj 80. rojstni dan. Njegovi domači 
so mu ob rojstnem dnevu pripravili še posebno presenečenje. Po-
darili so mu njegovo obnovljeno tamburico, na katero je kot fant 
igral. V mladosti je s prijatelji kot član gledališke skupine večkrat 
nastopal tudi v kulturnem domu, v katerem so igrali  igre, kot so: 
Miklova Zala, Divji lovec, Cvrček za pečjo, Veronika Deseniška (s to 
so gostovali po različnih krajih) … Režiserki sta bili učiteljici Malka 
Škof in Ivanka Lazar. Tamburico je naredil kar njegov oče, saj je cel 
njegov rod, ki izhaja iz Italije, glasbeno nadarjen. Njegov ded je bil 
upravitelj na gradu Žužemberk, njegov oče je zaradi mačehe moral 
od doma brez vsega. Tako so Milanova otroška in mlada leta zazna-
movala revščina in grozote vojne. Med vojno so živeli v Veliki Loki. 
Vsega, kar je doživel v mladih letih, se natanko spominja. Ne more 
pozabiti grozljivega dogodka, ko so v času nemške ofenzive na dveh 
vozovih v Veliko Loko pripeljali pobite ljudi s Čateža in okolice. Ljud-
je so skupino partizanov, ki je pripravljala napad na Nemce, prosili, 
da ga ne izvedejo, saj so vedeli, kako srdito bo maščevanje. Do 4. 
razreda je hodil v šolo v Šentlovrenc, šolanje je nadaljeval v Dobrni-
ču, saj so se preselili na mamin dom. Obnoviti je bilo potrebno vsa 
poslopja in preživeti. Zato je že od mladih nog moral trdo poprijeti 
za delo. Brat Polde je kmalu odšel od doma, brat Jože pa je zelo 
mlad umrl v prometni nesreči.  
»Ker sem bil že star, je bil čas, da si najdem življenjsko sopotnico,« 
je odgovoril, ko sem ga vprašala, kako sta se z ženo Majdo spozna-
la. Vprašal jo je, če bi bila njegovo dekle. On star 27 let, Barleča 
Majda iz Gorenje vasi pa 17 let in pol. Ni mu takoj odgovorila, saj 
se je morala prej posvetovati z mamo. Njena mama je rekla, da 
je priden in delaven fant in tudi njegova mama je v bodoči snahi 
videla pridno in skrbno dekle. Dopadla sta se drug drugemu, njega 
je še posebej navdušila njena zgovornost in velik smisel za humor, 
da je »foksnar«, kot je dejal. Čez tri leta sta se poročila. Vesel je, 
do so si njegovi trije otroci – Nataša z možem Vinkom, Marta z 

Življenjski jubilej  
Marije Rus
V soboto, 22. oktobra 2016, je bilo v gostišču Pri Tinčku na Račjem 
selu prav posebno praznovanje. Marija Rus iz Gorenjega Podboršta 

možem Dušanom in Milan z ženo Zdenko – ustvarili prijeten dom. 
Zelo je ponosen tudi na vnuke Andreja, Žana, Luka, Žiga in Nika ter 
vnukinji Darjo in Urško.  
Milan je že več kot 60 let član PGD Dobrnič, poleg ostalega dela 
v društvu se je kar nekaj let kot član ekipe veteranov udeleževal 
gasilskih tekmovanj.
Da so lahko bolje živeli, je opravljal veliko težaškega dela, raztovar-
jal je gnojilo na železniški postaji, 20 let sta s prijateljem Tonetom 
»cimprala« … Skupaj z ženo sta skrbela za kmetijo in dom, sedaj pa 
skrb prepuščata sinu in njegovi družini. Ravno te dni se je Milan st. 
odločil, da ne bo več imel živali v hlevu, saj je to zanj predstavljalo 
že kar velik napor. Dolgčas mu ne bo, saj je pri hiši vedno kaj za 
postoriti. Najlepše pa je, da si imata kljub vsem življenjskim preiz-
kušnjam, preko katerih sta šla, z ženo še veliko povedati.
Poleg sorodnikov, prijateljev in znancev so mu ob visokem jubileju 
voščili še predsednik Sveta KS Dobrnič Darko Glivar, članica Sveta 
Melita Jarc in predsednica KORK Dobrnič Francka Kužnik ter mu 
izročili darila. 
Spoštovani gospod Milan!
Ob visokem jubileju Vam še enkrat iskreno čestitam. Želim Vam ve-
liko zdravja in sreče, da še dolgo ostanete tako mladostnega videza 
in čilega duha.

Lojzka Prpar, KS Dobrnič

pri Veliki Loki je v krogu svojih sorodnikov, prijateljev in sosedov 
praznovala častitljivih 90 let. 
Rodila se je 22. oktobra 1926 v Gorenjem Podborštu pri Veliki Loki 
kot druga od sedmih otrok. Bili so štirje fantje in tri dekleta. Med 
najstarejšim bratom in Marijo je bilo kar 23 let razlike. Ko je bila 
Marija stara 13 let in je imel njen najmlajši brat komaj sedem me-
secev, jim je umrla mama. Kot najstarejša deklica se je takoj soočila 
s kmečko-gospodinjskimi deli ter varstvom mlajših bratov in sester. 
Leta 1979 jim je umrl še oče. 
Počasi se je začela družina zmanjševati, saj so nekateri odšli od 
doma, tako da sta doma ostala le še Marija in njen brat Jože. Oba 
sta ostala samska in brez otrok ter se preživljala samo z delom na 
kmetiji. Po smrti brata je ostala sama, sedaj pa zanjo skrbi nečak z 
družino.
Ob praznovanju smo jo obiskali predsednica KORK Velika Loka Mil-
ka Pangerc, predsednik in podpredsednica KS Velika Loka Simon 
Erjavec in Majda Kravcar. Pričakala nas je še vedno vitalna in na-
smejana gospa, ki svoja leta prav lepo skriva. Razveselili smo jo s 
skromnim darilom, najbolj vesela pa je bila našega obiska.
Gospa Marija, želimo vam še veliko zdravja in vam voščimo še na 
mnoga leta.

Milka Pangerc
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ZAHVALE

Ko je srca bolečina prevelika,
se tudi solza posuši,
le duša nemo vpije,
zakaj več tebe ni?

ZAHVALA

V 75. letu nas je zapustil
STANISLAV NOVAK,

Ulica herojev 10, Trebnje

Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta, dedka, brata in prija-
telja se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za vsa izrečena pisna in ustna sožalja, za pomoč v težkih 
trenutkih slovesa, za darovano cvetje in sveče. 
Hvala tudi gospodu Kimovcu za lepo opravljen obred, citrarki, kvarte-
tu pevcev in trobentaču za glasbeno spremljavo na zadnji poti, ose-
bju ZD Trebnje, pogrebni službi Perpar, praporščaku in podjetju Trimo 
Trebnje.
Posebna zahvala tudi govornikom g. Kotarju, ga. Pavlič in vnukinji Lei.

Vsi njegovi

Pošle poslednje so moči,
zaspale utrujene so mamine oči.
Čeprav te ni, z nami si,
za vse še enkrat hvala ti.

Z A H V A L A

V 87. letu starosti nas je po težki bolezni zapustila 
naša draga mama, tašča, stara mama, sestra in teta

AMALIJA FERFOLE, Iz Roženplja 9 pri Dobrniču
Ob boleči izgubi naše drage mame se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
sosedom, prijateljem, znancem in sodelavcem podjetja AKRIPOL, CSD Treb-
nje, PŠ Dobrnič in PŠ Trebnje, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani, 
izrekli sožalje, darovali cvetje, sveče in svete maše ter nam kakorkoli drugače 
pomagali. Posebno zahvalo izrekamo osebju DSO Trebnje, ki je v času njenega 
dolgoletnega bivanja v domu tako lepo in požrtvovalno skrbelo zanjo. Iskrena 
hvala delavkama Nini Pan in Jelki Urbič za sočutno nego in skrb v zadnjih urah 
njenega življenja. Hvala pogrebni službi Marije Novak, govornici Renati, pevski 
skupini As, g. župniku Milošu Koširju za lepo opravljen obred in izvajalcu Tiši-
ne. Še enkrat iskrena hvala vsem, ki vas nismo posebej imenovali, pa ste nam 
stali ob strani in jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

Minile zate vse so bolečine,
a v naših srcih pustila
si dragocene nam spomine.

ZAHVALA

V 86. letu starosti nas je zapustila naša draga žena, mama, sestra, 
teta, babica in prababica

MARIJA KMET iz Repč 1 pri Trebnjem.
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem in 
znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče in svete maše. 
Hvala pogrebni službi Marije Novak iz Rebri, pevcem za zapete ža-
lostinke, duhovniku g. Slavku Kimavcu za lepo opravljen obred. Še 
posebej se zahvaljujemo SB Novo Mesto, dr. Bogomirju Humarju in 
medicinski sestri za vso skrb in nego v času njene bolezni. Iskrena hva-
la  KD Semič, podjetju ŽIP Novo mesto ter vsem, ki ste jo pospremili 
na njeno zadnjo pot.
Še enkrat vsem iskrena hvala. 

Žalujoči: vsi njeni

Zbiralne akcije na  
OŠ Trebnje
Tudi letos smo na naši šoli v sklopu projekta Ekošola organizirali 
zbiralno akcijo odpadnega papirja. Aprila smo poskusno dodali 
tudi ozaveščevalni in zbiralni projekt Ni debate – v Gorenje Su-
rovino dajte stare aparate, kjer zbiramo odpadno električno in 
elektronsko opremo. Vsako šolsko leto bomo ti dve akciji izvedli 
dvakrat, in sicer konec oktobra in konec aprila. Podatki o terminih 
so vedno objavljeni na šolski spletni strani. 
Vsako akcijo naberemo več takšne odpadne električne in elektron-
ske opreme.

V dveh dneh smo nabrali 46.146 kg papirja, kar je do sedaj druga 
največja količina zbranega papirja na naši šoli. Še posebej se je iz-
kazal organizator 9. a, ki je sam prinesel 10.829 kg in postavil šolski 
rekord v prinesenem papirju. V lanskem šolskem letu smo v dveh 
akcijah nabrali nekaj več kot 82 ton papirja.

Naslednja akcija zbiranja papirja in odpadne električne ter elek-
tronske opreme, katerima bomo dodali tudi zbiranje plastenk, bo 
konec aprila 2017 (pred prvomajskimi počitnicami). Vse vas že se-
daj vabimo, da se jih udeležite.

Od začetka šolskega leta že kar nekaj let poteka tudi zbiralna akcija 
zamaškov, ki jih vedno podarimo organizacijam, ki jih zbirajo za na-
kup zdravstvenih pripomočkov.

Smiljan Pristavnik

Slavnostna otvoritev 
prenovljenega salona  
vozil Škoda Pan-Jan 
Trebnje
Petek, 21. oktobra, je bil za občino Trebnje prav poseben dan 
– dan, ko je ta naš čudoviti dolenjski kraj v svoje okolje do-
bil popolnoma prenovljen, najsodobnejši prodajni salon vozil 
znamke ŠKODA v Sloveniji. 
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POLITIČNE STRANKE

Spoštovane občanke in občani,
 
Občina Trebnje bo predvidoma konec leta 2016 organizirala okrog-
lo mizo o zdravstvenem varstvu na območju občine. V ta namen so 
predstavili nekaj podatkov o zdravstvenem stanju. 
Sami zase menimo, da smo bolj zdravi od slovenskega povprečja. Po-
datki pa kažejo, da imamo daljšo bolniško odsotnost od povprečja (vir: 
trebnje.si), da nas manjkrat zadane srčna kap, da manj kadimo in da se 
bolj, kot je to v navadi na Slovenskem, odločamo za predčasno smrt. 
Smo bolj delovno aktivni in imamo nadpovprečno število novih prime-
rov raka. Okrogla miza je primerna oblika za izmenjavo mnenj in raz-
pravo o tem, česa si želimo in kako bi to uresničili, zato bomo v okviru 
naših možnosti sodelovali in podprli ideje, ki bodo sedanje kazalnike 
zdravja še izboljšale.

Občinski odbor SD Trebnje

Neizpolnjevanje navodil 
Ustavnega sodišča

Žal je vladna koalicija podprla ministrico za šolstvo, znanost 
in šport g. Brenčičevo kljub navodilom Ustavnega sodišča, da 
mora ministrstvo sofinancirati tudi zasebno šolstvo.

Zasebno šolstvo v Sloveniji ima minimalni delež, samo 0,7 %. 
To je daleč pod povprečjem v primerjavi z drugimi državami EU. 
Večji delež zasebnega šolstva bi doprinesel h bogatejšemu izbo-
ru in kvalitetnejšemu izobraževanju. 

Dragi občani, vljudno vabljeni k podajanju  predlogov prihod-
njega občinskega proračuna.

Občinski odbor SDS Trebnje

OO DeSUS med volitvami ne počiva. Samo v zadnjem času vne-
to povečuje članstvo. Za OO DeSUS Trebnje lahko rečemo, da ni 
levosredinska ali desnosredinska stranka. Želi biti čisto sredin-
ska. Za njih je prostor tako z leve kot z desne strani. To se je po-
kazalo tudi ob zadnjem izletu, ko smo obiskali številne cerkve, v 
katerih smo tudi zapeli, in se obenem, kot se za ta čas spodobi, 
poklonili žrtvam druge svetovne vojne. Ob tej priliki vabimo 
nove člane, ki želijo Trebnje in Slovenijo povezati za skupno 
dobro. Naš svetnik si vneto prizadeva reševati probleme, ki so 
mu naloženi. Upajmo, da bomo po naslednjih volitvah kot moč-
nejši bolj slišani in tudi uslišani.

OO DeSUS − Trebnje

O naši prihodnosti želimo odločati!
Za novembrsko sejo OS je ZL-DSD preko svetnika mag. Gregorja Kaplana 
pripravila kar 2 dodatni točki dnevnega reda, in sicer: 
• Občina Trebnje brez TTIP in CETA in
• Seznanitev z razmerami glede sprejema otrok v vrtec; odpreti je na-
mreč potrebno dva začasna oddelka v Trebnjem in enega v Dobrniču, saj 
je otrok več kot dovolj za zapolnitev nujno potrebnih dodatnih oddelkov. 
Občina se do te problematike kljub poznavanju problematike ni odzvala.
Glede TTIP in CETA je bila 28. 10. 2016 organizirana v Trebnjem okrogla 
miza. Gostje so predstavili posledice, ki jih za našo občino in za naše kme-
tijsko okolje prinašajo tovrstni sporazumi. Predvsem gre za legalizacijo 
brutalnega izkoriščanja naravnih dobrin na škodo lokalnega prebivalstva, 
uničevanje našega kmetijstva in povečevanje brezposelnosti v perifernih 
državah EU, kamor sodi tudi Slovenija. Moč kapitala in multinacinalk bo 
tako prerasla pristojnosti držav.

OO ZL-DSD Trebnje

Obisk vlade na Dolenjskem nas navdaja z upanjem in željo, da se je 
le-ta podrobno seznanila s problemi, ki kljub dokaj dobrim kazalcem 
v razvoju naše regije, še vedno pestijo naše gospodarstvo, šolstvo in 
zdravstvo ter druge dejavnosti. Na Dolenjskem so tako spoznali, da še 
vedno ostajajo potrebe po urejeni infrastrukturi, dodatnih javnih pre-
vozih, pospeševanju odpiranja dodatnih delovnih mest, pomanjkanju 
nekaterih kulturnih objektov ter razni drobni problemi na vseh pod-
ročjih. Verjamemo, da bo naša vlada vztrajno delala v smeri izboljšanja 
gospodarske rasti in znižanju nezaposlenosti, kar bo posledično izbolj-
šalo življenje državljanov na vseh področjih. 
Na občinski ravni bomo v letošnjem letu podprli napredne programe 
ter aktivno sodelovali pri pripravi proračuna in z idejami skušali vplivati 
na načrtovanje aktivnosti  v naslednjem letu.    
Vsem občankam in občanom želimo uspešen zaključek leta z lepim pri-
čakovanjem veselega decembra.  

Stranka modernega centra SMC                                        

SLS podpira napovedani protest kmetijcev zaradi nesprejemljivega 
predloga spremembe zakonodaje o kmetijskih zemljiščih. Na SLS se 
obračajo mnoge kmetijske organizacije, ki imajo dovolj škode, nastale 
kot posledica uničevalne kmetijske politike socialnih demokratov in 
kmetijskega ministra Dejana Židana. Predlog sprememb lahko pome-
ni nacionalizacijo kmetijskih zemljišč, kakršno smo poznali v bivšem 
sistemu. Tako poseganje države na področje kmetijstva, ki je zaradi 
vremenskih ujm, nizkih cen pridelkov in neučinkovite sanacije škode 
žledoloma in lubadarjev v vse slabšem stanju, je nesprejemljivo. De-
gradacije gozdov in izgube kmetijskih zemljišč ne bodo čutili le kmetje 
in lastniki zemljišč ampak tudi prihodnje generacije. Zato je prav, da se 
temu upremo vsi, ne le kmetje.

Tomaž Kukenberger,
podpredsednik OO SLS Trebnje
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Sem kuža, star eno leto.  
Last nik me je dal v zavetišče. 
Sem srednje rasti ter zelo 
prijazen 
in igriv, 
razumem 
se tudi z 
ostalimi 
kužki. Ker 
sem v 
prejšnjem 
domu 

bival na zelo prekratki verigi, se na le-to 
NE oddajam, ampak iščem notranji dom 
ali bivanje v boksu z rednimi sprehodi.

Če želite o meni še več informacij, pokli-
čite v času uradnih ur (od 10.00 do 14.00 
od ponedeljka do petka in v soboto od 
8.00 do 12.00): 041 779 884 (Dušan),  
031 331 336 (oskrbnik) ali kontaktirajte 
na elektronski naslov:  
meli.center.repce@gmail.com.

VABILA / RAZNO

Bi z nami odkrivali tančice 
skrivnosti naše preteklosti?
V svojo družbo vas vabimo ljubitelji zgodovine, ki skušamo obrisa-
ti prah z zanimivih dokumentov in fotografij, v roke vzeti več sto, 
morda več tisoč let stare predmete in predvsem vse okoli nas nav-
dušiti za spoznavanje življenja in dela naših prednikov. 

Zanimanje za zgodovino bomo skušali tudi prihodnje leto oživiti 
v okviru že 29. tradicionalne prireditve Iz trebanjskega koša, ki jo 
bomo pripravili med 16. in 18. junijem 2017. Vabimo te k sodelo-
vanju! 

Če imaš nove ideje in želiš soustvarjati osrednjo turistično priredi-
tev v naši občini, si pridobiti izkušnje, ob tem pa sodelovati z eki-
po mladih energičnih prostovoljcev, ki jih zanimajo zabava, glasba, 
šport, kultura, druženje in inovativni programi, se nam pridruži. Piši 
nam na tic@trebnje.si ali pokliči na tel. 07 34 81 128.
Mi se že veselimo, da te spoznamo in da lahko združimo moči.

Pssssst! Govori se, da bo prihodnje leto prireditev Dan Keltov in 
Rimljanov še večja in še boljša. Pripravlja se izbor za najlepšo Ri-
mljanko in najlepšega Rimljana, zato doma pobrskaj v omari, ali 
imaš kaj belega in kaj svetlečega. Najmlajši bodo imeli kmalu pri-
ložnost osvojiti lepo nagrado v zameno za ustvarjanje s starši na 
temo rimskega obdobja. Menda se nam bo junija prihodnje leto 
pridružila tudi skupina rimskih vojščakov iz tujine … Več pa kmalu!

Zaključek Poletne lige  
za pokal KS Trebnje
V soboto, 22. 10. 2016, je v popoldanskih urah potekal zadnji krog 
Poletne lige v malem nogometu za Pokal Krajevne skupnosti Treb-
nje. V zadnjem krogu se je odločalo za 2. in 3. mesto, medtem ko je 
bil zmagovalec lige že znan. Po razburljivi zadnji tekmi je v večernih 
urah sledila svečana podelitev medalj in pokalov za najboljše igral-
ce in ekipe, ki jih je podeljeval predstavnik KS Trebnje. Vsi prisotni 
so bili enotnega mnenja, da je bila liga dobro organizirana in izpe-
ljana, ter upajo, da bo realizirana tudi naslednje leto. 
Športni pozdrav!

Leon Lobe, 
vodstvo lige

Končni vrstni red:
1. KMN REM – 36 točk
2. TEM Čatež – 25 točk
3. KMN REM veterani – 24 točk
4. ŠD Šahovec – 22 točk
5. ŠD Šmihel – 22 točk
6. Megi Team – 15 točk
7. ŠD Štefan – 12 točk
8. Klopca Team – 10 točk

Najboljši strelec lige: 
Robert Baranašič, KMN REM – 
22 zadetkov
Najboljši vratar lige: 
Blaž Ovnik, TEM Čatež
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Tokratni sponzor križanke je podjetje Pivka iz Pivke. Za vas so pripravil nagrade, in sicer 1. nagrada – 
izdelki v vrednosti 25,00 €, 2. nagrada – izdelki v vrednosti 15,00 € in 3. nagrada – izdelke v vrednosti 
10,00 €.

Pivka perutninarstvo je edini slovenski dobavitelj mesa in mesnih izdelkov s kar dvema certifi-
katoma Višja kakovost. Kakovost certificiranih izdelkov je nadstadardna, dodatno spremljana in 
kontrolirana od vzreje in krme do prodajne police. Kakovost in varnost izdelkov, visoka kulinarična 
vrednost in skrb za okolje so v Pivki temeljna vodila pri razvoju novih izdelkov. Izdelki Pivke perutni-
narstva so tudi na mednarodnem ocenjevanju mesa in mesnih izdelkov AGRA 2016 prejeli NAJVEČ 
ŠAMPIONOV in NAJVEČ MEDALJ med vsemi ocenjevanimi izdelki. 
Njami piščančji izdelki z omega 3 maščobnimi kislinami so narejeni iz mesa Pivški piščanec z ome-
ga 3. Njihova posebnost je, da vsebujejo zelo zaželene omega 3 maščobne kisline iz naravnega 
vira. V prehrano piščancev je dodano laneno seme, ki je naravni vir omega 3. Zato imajo Njami 
izdelki podvojeno vsebnost omega 3 maščobnih kislin in ugodno razmerje med omega 6 in omega 
3, kar je ključno za naše zdravje in osnova za pridobitev certifikata Višja kakovost. Njami izdelki so 
zato primerni za majhne in velike. Visoka kakovost in okus sta bila potrjena tudi na mednarodnem 
ocenjevanju mesa in mesnih izdelkov AGRA 2016, saj so Njami hrenovke prejele zlato medaljo.
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, 5. 12. 2016. Gesel, prejetih 
po tem datumu, ne bomo mogli upoštevati.

PPravilno geslo križanke iz oktobrske 
številke Glasila je: DARILA ZA VSE PRILOŽ-
NOSTI.

Prejeli smo 60 pravilnih rešitev. Na seji  
8. 11. 2016 smo izžrebali 3 nagrajence. 

1. nagrajena, Elvira Mikec, Prešernova 
10, 8210 Trebnje, prejme bon v vrednosti 
25,00€ €, 2. nagrajeni, Darko Kastelic, Sla-
kova 3 8210 Trebnje, prejeme bon v vred-
nosti 15,00 € in 3. nagrajeni, Katja Radelj, 
Dobrnič 1, 8211 Dobrnič, prejme bon v 
vrednosti 10,00 €. 

Nagrade lahko dvignete na sedežu podje-
tja.



Datum Ura Prireditev Lokacija
17. 11 2016 9.00 Krožek UTŽO – Zgodovina umetnosti skozi čas – Minojska kultura Galerija likovnih samorastnikov 
19. 11. 2016 8.00−12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje
19. 11. 2016 8.30−12.00 Eko tržnica Mercator center Trebnje
19. 11. 2016 8.00−12.00 3. Martinov pohod Start: Lisec Cilj: Šmaver
19. 11. 2016 10.00 Regijski tematski likovni seminar: Risba kot temelj likovne dejavnosti CIK Trebnje
19. 11. 2016 18.00 Folklorna skupina Večerna zarja − 5. obletnica OŠ Veliki Gaber
19. 11. 2016 19.00 Srečanje oktetov Dolenjske, Posavja in Bele krajine Avla CIK Trebnje
21. 11. 2016 10.15−11.45 Brezplačno predavanje »Kako izboljšati samozavest?« CIK Trebnje
22. 11. 2016 9.00−11.00 Litva – dežela jantarja, baroka, košarke, pesmi križev – Vladimir Uglešič Galerija likovnih samorastnikov 
22. 11. 2016 18.00 Kulturno-zgodovinski večer »OD SLOMŠKA K MAISTRU« Knjižnica Pavla Golia Trebnje
23. 11. 2016 15.00−19.00 Brezplačno energetska svetovalna pisarna ENSVET Prostori Občine Trebnje
23. 11. 2016 19.00 RK Trimo Trebnje: RD Riko Ribnica Športna dvorana OŠ Trebnje
23. 11. 2016 19.30−20.30 Balet za odrasle CIK Trebnje, učilnica 9
24. 11 2016 9.10−9.55 Predavanje »Tudi jaz sem prostovoljec« CIK Trebnje
24. 11. 2016 12.00−13.00 Motivacijska delavnica za učenje CIK Trebnje, učilnica 10
25. 11. 2016 19.00 Koncert Adija Smolarja Dvorana STIK
26. 11. 2016 8.00−12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje
26. 11. 2016 8.30−12.00 Eko tržnica Mercator center Trebnje
26. 11. 2016 10.00 Regijski tematski likovni seminar CIK Trebnje
28. 11. 2016 12.00−16.00 Brezplačno pravno svetovanje občanom občine Trebnje Prostori Občinskega glasila
30. 11. 2016 15.00−19.00 Brezplačno energetska svetovalna pisarna ENSVET Prostori Občine Trebnje
30. 11. 2016 19.30−20.30 Balet za odrasle CIK Trebnje, učilnica 9
2. 12. 2016 10.00 Likovna razstava »Igraj se z mano« in lutkovna predstava Dvorana STIK 
2. 12. 2016 18.00 Za srečo Kulturni dom Čatež
2. 12. 2016 18.00−22.30 Prednovoletna pravljica Mestni park Trebnje
3. 12. 2016 8.00−12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje
3. 12. 2016 8.30−12.00 Eko tržnica Mercator center Trebnje
3. 12. 2016 10.00−11.30 Sobotno galerijsko dopoldne: Z vezenjem do unikatne voščilnice Galerija likovnih samorastnikov 
3. 12. 2016 10.00−18.00 Dan odprtih vrat ob Ta veselem dnevu kulture Galerija likovnih samorastnikov 
3. 12. 2016 18.00 Dobrodelna prireditev Galerija likovnih samorastnikov
3. 12. 2016 18.00 70-letnica KUD Ivan Cankar Velika Loka Kulturni dom Velika Loka
4. 12. 2016 15.00 Letni koncert Kulturni dom Trebnje
6. 12. 2016 8.30−11.30 Prednovoletni bazar CIK Trebnje, II nadstropje
6. 12. 2016 9.00−11.00 Naravno zdravljenje in domača lekarna – dr. Smiljanić CIK Trebnje (nečlani plačajo 5€)
7. 12. 2016 15.00−19.00 Brezplačno energetska svetovalna pisarna ENSVET Prostori Občine Trebnje
7. 12. 2016 19.30−20.30 Balet za odrasle CIK Trebnje, učilnica 9
8. 12. 2016 17.00 Otroški abonma Levček: To je Ernest Kulturni dom Trebnje
9. 12. 2016 18.00−22.30 Prednovoletna pravljica Mestni park Trebnje
10. 12. 2016 8.00−12.00 Adventna stojnica TD Trebnje Mestni park Trebnje
10. 12. 2016 8.00−12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje
10. 12. 2016 8.30−12.00 Eko tržnica Mercator center Trebnje
10. 12. 2016 9.00 Sobotni STIKino v Trebnjem: Ježek in vran pričarata božič Dvorana STIK
10.12. 2016 18.00 Letni koncert Kulturni dom Šentlovrenc
10. 12. 2016 19.00 RK Trimo Trebnje: RK Jeruzalem Ormož Športna dvorana OŠ Trebnje
13. 12. 2016 9.00−11.00 Če boste molčali bodo kamni govorili – Anton Komat CIK Trebnje, (nečlani plačajo 5€)
14. 12. 2016 15.00−19.00 Brezplačno energetska svetovalna pisarna ENSVET Prostori Občine Trebnje
14.12. 2016 19.30−20.30 Balet za odrasle CIK Trebnje, učilnica 9
15. 12. 2016 9.00 Krožek UTŽO – Zgodovina umetnosti skozi čas – Portret DA ali NE? Galerija likovnih samorastnikov

Napovednik dogodkov v občini Trebnje 
v novembru in decembru 2016

NAPOVEDNIK

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


