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OBČINSKE NOVICE
Županova beseda

Dragi prijatelji,
pred vami je 365 dni nepopisanih listov dni leta 2018. Zastavite si
cilje in jih strastno ter vztrajno uresničujte.
Lepo je, da najprej pomislimo na zdravje in za zdravje med letom
lahko veliko postorimo z gibanjem z zdravo prehrano. Leto, ki je
pred nami, je Občinski svet proglasil za Leto zdravja, gibanja in
športa v občini Trebnje. Vaše izkušnje bi bile morda lahko v pomoč
sokrajanom, pošljite jih in mi jih bomo objavili na spletni strani in
v Glasilu.
Bodite iskreni do sebe, dovolite si izstopiti iz okvira povprečnosti. Ljubite in bodite ljubljeni, bodite hvaležni za vse dobro in pokončno premagujte preizkušnje. Nagradite se za uspehe, pa naj
bo samo priboljšek ali lepo potovanje. Življenje je lepo in bi bilo
škoda, da ga tratimo za sovraštvo in nevoščljivost. Sovraštvo škodi navadno najbolj tistemu, ki sovraži. Torej spodbujajmo soljudi,
pomagajmo jim po naših najboljših močeh. Naj ne mine dan, da ne
naredimo kaj dobrega zase, za soljudi in za skupnost. Tako bo svet
lepši in življenje prijaznejše za vse.
Kot župan in občinska uprava smo smelo zakorakali v novo leto.
Na Oddelku za družbene dejavnosti je Darinko Trdina nasledil nov
mlad sodelavec Žiga Zaplotnik. Glavni cilji za letošnje leto so izgradnja vrtca Šentlovrenc, krožišča pri KZ Trebnje, kanalizacije Ponikve in pločnika, igrišča in parkirišča Dobrnič itd.
Izjemnega pomena pa bo tudi sprejetje Občinskega prostorskega
načrta in OPPN centra Trebnje in sprejetja gradbenega dovoljenja za
novi kulturni center. Skratka leto bo izjemno pestro, poleg naštetih
projektov je še na desetine drugih, ki so ravno tako pomembni.
V tem letu so pred nami tudi državnozborske volitve in želim si, da
bi v državni zbor prišla taka poslanka ali tak poslanec, ki bi deloval
za občino Trebnje. V preteklosti smo imeli smolo z izvoljenimi poslanci, razen Marjete Uhan se niso izkazali.
Ker se izteka štiriletni mandat tako svetnikom kot tudi meni, pa
že snujemo načrte za prihodnja leta, pridružite se nam z idejami
in razmišljanji. Ko ocenjujem napredek v občini Trebnje v zadnjih
treh letih, sem zelo vesel. Seveda je veliko lažje delati v relativnem
miru, za kar se zahvaljujem političnim strankam v Občinskem svetu. Volilno leto pomeni več kritik, vendar bi bilo izjemno pomembno, da sprejmemo proračun za leto 2019, vsaj osnovni okvir, ker na
ta način bodo imeli naši nasledniki lažje delo.
Vsak ponedeljek so moja vrata odprta za Vas ob predhodni najavi
pri Andreji Perc ali sem na voljo za pogovor na tel. 34 81 104 ravno
tako ob ponedeljkih.

Uredništvo Glasila občanov občine Trebnje, Goliev
trg 4, 8210 Trebnje
Ustanovitelj in izdajatelj: Občina Trebnje, Goliev
trg 5, 8210 Trebnje
Odgovorna urednica: Zdenka Candellari
Uredniški svet: Mateja Grebenc Kepa, Zdenka Candellari, Danica Sila, Vida Hočevar, Mateja Kozlevčar,
Darinka Krevs, Leon Lobe, Marija Mežnaršič, Franc
Brane Praznik, Petra Smolič, Andreja Perc
Lektorica: Silva Kastelic
Grafična realizacija: Tiskarna Januš, Ljubljana
Naklada: 4.400 izvodov, ki se razdelijo brezplačno
vsem gospodinjstvom in podjetjem v občini Trebnje.
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S hvaležnostjo hodite z roko v roki z ljudmi, ki so vredni vaše pozornosti, z ljudmi, ki vas izpolnjujejo in vam dajejo občutek, da ste
posebni ... Ne sodite, ne kritizirajte, zaupajte v dobro, delajte dobro, delite kar lahko ... kopičite znanje in spomine ... Lepo leto vam
želim!
župan Alojzij Kastelic

Poročilo s 27. redne seje
Občinskega sveta Občine
Trebnje

Župan je sklical 27. redno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje,
ki je potekala v sredo, 20. decembra 2017, od 16.00 do 18.05
v veliki sejni sobi Občine Trebnje. Na seji je bilo prisotnih 20
članic in članov Občinskega sveta Občine Trebnje.
Na dnevni red je bilo umeščenih 14 točk, od katerih je župan
uvodoma umaknil 3. točko – t.j. Predlog Sporazuma o sofinanciranju plače delavca, zaposlenega na Gasilski zvezi Trebnje.
Občinski svet je na seji imenoval tri člane v Svet Glasbene šole
Trebnje:
• Pavla Rota

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

V Glasilu občanov se proti plačilu v skladu s sprejetim cenikom objavljajo tudi oglasi, ki so pripravljeni
za tisk, torej oblikovani in v primernih formatih: PDF
v kakovosti za tisk in CMYK-formatu. Če kakovost ni
ustrezna, se objavo oglasa zavrne. Naročnik oglasa
je dolžan spoštovati avtorske pravice glede uporabe
fotografij in besedila v oglasnih sporočilih. Oglasi
niso lektorirani.
Prispevke lahko pošljete po elektronski pošti na
naslov: glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com ali jih
v elektronski obliki (CD, DVD, USB) oddate v poštni
nabiralnik uredništva na naslovu: Glasilo občanov,
Goliev trg 4, 8210 Trebnje (prvi vhod desno za občinsko stavbo).
Rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko je
5. 2. 2018, predviden izid pa 14. 2. 2018. Prispevki, ki jih bomo v uredništvo prejeli po tem datumu,
bodo uvrščeni v naslednjo številko, če bodo še aktualni.
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•
•

Heleno Jurše Rogelj
in Tanjo Benedik.

Občinski svet je razglasil leto 2018 za
Leto zdravja, gibanja in športa. V ta namen se bo pripravil program, v katerem
bodo opredeljene aktivnosti ob Letu
zdravja, gibanja in športa ter se ga posreduje deležnikom, ki bi pozitivno vplivali
na zdravje občanov, z rebalansom proračuna za leto 2018 pa bodo zagotovljena
potrebna finančna sredstva za izvedbo
programa.
Občinski svet je obravnaval premoženjsko pravne zadeve, izdal je soglasje k
prvič oblikovani izhodiščni ceni toplote
za daljinsko ogrevanje na lesno biomaso
»DOLB Trebnje center«.
Občinski svet je potrdil predlagane Dokumente identifikacije investicijskega
projekta (DIIP) za:
• investicijo »Parkirišče ob Osnovni
šoli v Trebnjem«,
• »Industrijsko cono Trebnje – 2. faza«
in
• »Zmanjšanje emisij v VT Temenica I«.
Pod obravnavo zadnjega Dokumenta
identifikacije investicijskega projekta je
Občinski svet Občine Trebnje pooblastil
župana Občine Trebnje Alojzija Kastelica
za sprejem dveh Dokumentov identifikacije investicijskega projekta za regionalni
kolesarski povezavi v smeri Mokronog in
Novo mesto in Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za vodovodni
sistem Lisec ter ga pooblastil za sprejem
Dokumenta identifikacije investicijskega
projekta za prijavo na javni razpis Fundacije za šport za celostno ureditev Športnega parka Trebnje.
Občinski svet je obravnaval tudi točke:
Pregled in potrditev zapisnika 26. redne
seje, Odgovori na svetniška vprašanja,
Seznanitev z zapisniki sej delovnih teles
Občinskega sveta in svetov zavodov ter
Vprašanja in pobude članov sveta.
Vse informacije glede sklica in vsebine
sej Občinskega sveta Občine Trebnje so
na voljo na spletni strani Občine Trebnje, http://www.trebnje.si/, kjer si lahko
ogledate posnetke sej in preberete gradiva in zapisnike preteklih sej.
Občinska uprava
Oddelek za splošne zadeve
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Občina Trebnje v
gibanju

Občina Trebnje v letu 2018 spodbuja vse
generacije k zdravemu načinu življenja,
obenem pa poudarja, kako pomembno je
ukvarjanje s športom! Gibanje spodbudi
kreativnost, poveča samozavest, zmanjša
tesnobnost, izboljša spomin, zmanjša odvisnosti in tudi požrešnost in izboljšuje produktivnost!
Strokovnjaki priporočajo, da naj bi bili odrasli zmerno aktivni vsaj 2 uri in pol na teden.
Če je vadba intenzivna, zadostuje že polovica tega časa. Primeri intenzivne aktivnosti so
tek, hitro kolesarjenje ali kolesarjenje v hrib,
igranje košarke ali nogometa. Vsaj dva dni v
tednu naj bi krepili tudi mišice – lahko z vajami z lastno težo ali z utežmi. Dve uri in pol na
teden se za marsikoga sliši veliko, a ta priporočila lahko hitro dosežemo, če gibanje vpletemo v vsakodnevno življenje – pojdite peš v
službo, po stopnicah, kolesarite po mestu ...
Gibanje, zastavljanje in doseganje ciljev daje
našemu življenju smisel, če se ob tem še družimo in medsebojno spodbujamo, je življenje čudovito!

Turistična
patrulja
v Trebnjem

Pred prazniki se je v Trebnjem oglasila turistična patrulja. Anila in Kamran, ki prihajata iz Pakistana, sta Trebnje ocenila z oceno
75,5. Najbolj zadovoljna sta bila z namestitvijo, kulinarično ponudbo in gostoljubnostjo domačinov. Na Turistično-informacijskem centru, ki ima sedež v prostorih
občinske stavbe, sta prijela osnovne podatke o turistični ponudbi kraja in brošuro z
zemljevidom kraja. Ogledala sta si Galerijo
likovnih samorastnikov, cerkev Marijinega
vnebovzetja, spomenik padlim borcem,
trebanjski grad in glasbeni center, kjer so
jima razkazali dvorano in predstavili instrumente. Anila in Kamran sta v časopisu Svet
24 zapisala, da sta preživela čudovita dva
dneva v Trebnjem in da sta navdušena nad
našo turistično ponudbo.
Občinska uprava
Oddelek za splošne zadeve

Slavnostni podpis pogodb o štipendiranju

V veliki sejni dvorani občinske stavbe je 15.
12. 2017 ob 15. uri potekalo slavnostno srečanje nadarjenih dijakov in študentov, prejemnikov štipendije Občine Trebnje v šolskem/
študijskem letu 2017/2018 z županom Občine Trebnje Alojzijem Kastelicem.
Občina Trebnje je zaključila postopek javnega razpisa štipendij, med prejemniki je osem
nadarjenih dijakov in osem študentov. Na
srečanju so podpisali pogodbe o štipendiranju, sopodpisnik mladoletnih dijakov je bil
tudi eden od staršev.
Občina Trebnje izvaja zelo ambiciozno politiko štipendiranja, saj glede na svojo velikost
namenja temu področju znatna proračunska
sredstva. Tudi zaradi navedenega je Občina Trebnje nosilka naziva »Mladim prijazna
občina«, s katerim se lahko pohvalijo le tiste
občine v RS, ki z adekvatnimi ukrepi uresni-

čujejo javni interes na področju mladinskega
sektorja.
Župan je mladim štipendistom izrekel čestitke za izjemne šolske/študijske uspehe in s
ponosom dejal, da je med našimi štipendisti
tudi prejemnik Prešernove nagrade Fakultete za družbene vede, Sebastian Pepelnak.
Priznanje je izrekel tudi staršem, ki so skrbno
in z ljubeznijo spremljali razvoj in izobraževanje svojih otrok ter vanje vložili obilo truda.
Župan Alojzij Kastelic je izrazil upanje, da
bodo naši štipendisti po končanem šolanju
našli karierne izzive v lokalnem okolju, kjer
je vse več uspešnih podjetij in ustanov, ter
tako prispevali k razvoju domačega kraja.
Občinska uprava
Oddelek za družbene in gospodarske dejavnosti
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Izobraževalni obisk
pri Evropski komisiji
v Bruslju

Združenje občin Slovenije je organiziralo in
financiralo izobraževalni obisk predstavnikov občin v Bruslju pri Evropski komisiji. Na
predlog župana Alojzija Kastelica sem se z
veseljem in zanimanjem udeležila strokovnega obiska inštitucij Evropske unije v Bruslju skupaj s še 23 predstavniki slovenskih
občin.
Strokovni obisk je vključeval obisk Evropske komisije in Odbora regij s predstavitvami aktualnih tematik s področja Evropske
unije. Posebna pozornost je bila namenjena črpanju kohezijskih sredstev v obdobju
2014–2020, smernicam kohezijske politike
za naslednje obdobje v kontekstu razprave
o prihodnosti EU, digitalnemu notranjemu
trgu, možnostim za razvoj regij v okviru
programov EU ter investicijskemu načrtu za
EU – Junckerjev paket. Imeli smo tudi priložnost in čast, da smo se srečali z evropsko
komisarko za promet, mag. Violeto Bulc.
Prihod v stavbo Charlemagne, kjer je lokacija Evropske komisije v Bruslju, mi je po
temeljitem varnostnem pregledu potrdil,
da v Sloveniji prav gotovo živimo v najbolj
varni državi v Evropski uniji.
Predstavniki Generalnega direktorata
Evropske komisije za komuniciranje so podrobno predstavili vlogo Evropske komisije kot politične izvršilne veje EU. Evropska
komisija ima 28 komisarjev in je politično
izvršilni organ. Ima 11 posebnih služb, njena pristojnost pa je izključna za trgovino in
konkurenco, deljena za kmetijstvo in okolje ter podporna za turizem in izobraževanje. Evropska komisija oblikuje zakonodajo
in politike. Zakonodajo sprejema Evropski parlament, ki potrjuje tudi proračun.
Evropska komisija ima tudi pomembno
vlogo v mednarodni razsežnosti, v svetu
zastopa EU. Pripravlja mednarodne sporazume, razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč, vodi sosedsko politiko in širitvena pogajanja ter vodi skupno zunanjo
in varnostno politiko. Evropska komisija
je v obdobju 2014–2019 tako imenovana
Junckerjeva komisija, saj je gospod JanClaude Juncker, sedanji predsednik Evropske komisije. V okviru Junckerjevega plana
je naložbeni načrt z 225 miljardami evrov
za nove naložbe. Z Junckerjevim skladom je
povezan Slovenski investicijski sklad.
Moje glavno zanimanje je bilo pridobivanje evropskih sredstev. Predstavniki Generalnega direktorata Evropske komisije
za regionalno in mestno politiko v obdobju
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2014–2020 so nam predstavili kohezijsko
politiko EU, ki stremi k cilju uravnoteženega razvoja.
Izjemno pomembno za našo državo je,
da je v zadnjem obdobju počrpala ves
razpoložljivi denar! Uspela je izpolniti vse
predhodne pogojenosti, da je lahko počrpala sredstva. V EU je le 8 držav izpolnilo
vse pogoje, Slovenija pa je ena najboljših
držav. Čestitke vladi in aktivnim županom!
Vse udeležence izobraževalnega obiska so
zanimale konkretne naložbe v prihodnjem
štiriletnem obdobju. Predstavitev okoljskih projektov in NATURE 2000 so posredovali predstavniki Generalnega direktorata Evropske komisije za okolje. V sklopu
predstavitve »Od nepovratnih sredstev k
naložbam« so predstavniki Generalnega
direktorata Evropske komisije za gospodarske in finančne zadeve« predstavili bodočo
podporo investicijam. Generalni direktorat Evropske komisije za komunikacijska
omrežja, vsebine in tehnologijo pripravlja
pobudo WiFi4EU, in sicer pripravlja projekt za povezavo z brezžičnim internetom.
Generalni direktorat Evropske komisije za
komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologijo izvaja projekt »Pametna mesta«. Cilj
projekta je izboljšati okolijske vidike v mestih. V EU živi 78 % ljudi v mestih, znotraj
katerih se proizvede 85 % BDP.
Srečanje z evropsko komisarko za promet
mag. Violeto Bulc je bilo izredno prisrčno in
domače. Zelo jasno je predstavila aktivnosti in financiranja investicij v vrednosti 45
miiljard evrov. Poudarila je, da je Slovenija
druga najuspešnejša država Evropske unije v črpanju kohezijskih sredstev. Ponosni
smo, da je Violeta Bulc Trebanjka in da s
svojo delavnostjo, sposobnostjo in odločnostjo tako uspešno opravlja delo komisarke.

Pojasnila nam je, da se bodo projekti sofinancirali od 10 % do 75 % za pametne
skupnosti, kamor sodijo pametna mesta,
pametne vasi, pametno kmetijstvo, nove
socialne storitve na podeželju za povezovanje med podeželjem in mestom (iz polja na krožnik), javni prevozi … V bodočem
planskem obdobju se gradnja avtocest ne
bo več sofinancirala. Financirale se bodo
različne meddržavne prometne povezave,
za kar pa se bodo podpisovale prometne
pogodbe.
Predstavnica Direktorata Evropske komisije za kmetijstvo in razvoj podeželja je
predstavila stanje kmetijstva v EU. Kar 31 %
kmetov je starejših od 61 let, le 20 % kmetov je starejših od 40 let. Zato bo dan poseben poudarek podpori za mlade kmete.
Strokovni obisk pri Evropski uniji je bil poučen in izredno zanimiv. Pridobili smo si kontakte oseb, na katere se bomo lahko obrnili
z vprašanji, da bomo s svežimi informacijami delali še bolj uspešno.
Zahvaljujem se gospodu županu Alojziju Kastelicu, da mi je omogočil to izobraževanje.
Vida Šušterčič

Forum odličnosti
in mojstrstva v
Trebnjem

O izjemnem dogodku, ki je bil v Trebnjem
organiziran na pobudo Društva ekonomistov Dolenjske in Bele krajine in idejnega
očeta foruma, našega častnega občana dr.
Janeza Gabrijelčiča, 16. novembra 2017 in
se je odvijal v Hotelu Galaksija Trebnje, smo
že poročali na spletni strani Občine Trebnje
in drugih spletnih medijih, za Glasilo občanov pa smo sedaj pripravili še malce obširnejši prispevek, saj smo želeli v vmesnem
času dodobra strniti vtise, ki jih je na nas
pustil forum.
25-letna tradicija izvedbe Forumov odličnosti in mojstrstva je Občino Trebnje postavila pred nenavaden in težek izziv. Da
smo temu izzivu dorasli, smo dokazali z
izvedbo 26. Foruma odličnosti in mojstrstva z naslovom Spodbujanje zmagovalne
miselnosti. Občina Trebnje je bila kot organizator izbrana ravno zaradi dosežkov in razvoja, ki ga je doživela v zadnjih nekaj letih
tako na področju izobraževanja in kulture
kot tudi podjetništva oziroma gospodarstva. Ker pa Občina kot institucija sama ne
bi bila uspešna brez svojih občanov, ljudi,
zavodov in podjetij, ki na našem območju
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delujejo, smo k soorganizaciji povabili še Center za izobraževanje
in kulturo Trebnje, ki je v lokalnem pa tudi regionalnem in nacionalnem okolju priznan kot vodilna institucija na področju vseživljenjskega učenja in kakovostnega izobraževanja za vse generacije
in je hkrati vodilni partner LAS STIK, na področju kulture pa bdi
nad edino javno zbirko naivne umetnosti pri nas, Galerijo likovnih
samorastnikov Trebnje, ter Medobčinski razvojni center občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje, ki v zadnjem času doprinaša k
razvojnemu preboju naše občine na različnih področjih.
Forum smo zasnovali kot preplet okroglih miz na temo izzivov
odličnosti in mojstrstva ter spodbujanja zmagovalne miselnosti pri
mladih in v lokalnih skupnostih. Na prvem panelu so gosti prof.
dr. Slavka Kavčič z Ekonomske fakultete v Ljubljani, direktorica CIK
Trebnje Patricija Pavlič, ravnateljica VSŠ Grm Novo mesto Helena Jurše Rogelj, ravnatelja OŠ Trebnje in Veliki Gaber Rado Kostrevc in Gregor Udovč ter mentorica Glasbene šole Trebnje Špela
Lampret spregovorili o spodbujanju ustreznega okolja za odličnost in mojstrstvo mladih. Govorniki so med drugim izpostavili, da
je ključno vzgajati vrednote in ne zgolj stremeti k uspehu, saj uspešni posamezniki niso nujno tudi ljudje z integriteto. Odličnost je
treba živeti, pri mladih pa spodbujati ustvarjalnost in vedoželjnost.
Trebanjski župan Alojzij Kastelic je ob uvodu v forum spomnil tudi,
da je treba vplivati na mlado generacijo, ki je aktivna. »Želim si, da
bi bili strokovnjaki na posameznih področjih botri novim generacijam, saj bi mladi tako imeli stike s tistimi, ki so uspešni na določenem področju.« Podobne poglede je delil tudi predsednik SAZU
akad. prof. dr. Tadej Bajd.
O tem, kako v lokalnih skupnostih spodbuditi klimo za doseganje vrhunskih rezultatov, so na drugem panelu razpravljali podžupan Občine Trebnje dr. Jože Korbar, kemik in častni občan Občine
Trebnje prof. dr. Miha Japelj, župan Občine Ivančna Gorica Dušan Strnad, inovativni mladi kmet za leto 2016 Toni Kukenberger ter Jernej Gognjavec iz podjetja B&G Chillies. Govorci so se
strinjali, da je lokalno okolje pomembno, pri preboju občin pa je
ključna zmagovalna miselnost.
Osrednji dogodek je predstavljala podelitev Velike nagrade odličnosti in mojstrstva, katere prejemnik je bil letos direktor podjetja
Akrapovič Igor Akrapovič, predala pa mu jo je naša trebanjska rojakinja, evropska komisarka za promet mag. Violeta Bulc.
Na zadnji okrogli mizi so sodelujoči osvetlili minulih 25 let odličnosti in mojstrstva ter se ozrli v prihodnost. Sodelovali so: zaslužni
profesor mariborske Fakultete za organizacijske vede prof. dr. Jože
Gričar, dekan novomeške Fakultete za organizacijske študije prof.
dr. Boris Bukovec, Jožica Miklič, nekdanja predsednica Društva
ekonomistov Dolenjske in Bele krajine, primarij dr. Željko Ostojič, kirurg ter nekdanji predsednik Gospodarske zbornice Sloveniji
(GZS), ambasador odličnosti mag. Jožko Čuk in dr. Janez Gabrijelčič, idejni vodja forumov odličnosti in mojstrstva.
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Na forumu smo prvič predstavili tudi odlične izdelke in storitve.
Med le-te smo letos iz občine Trebnje uvrstili nekatere javne zavode in podjetja oz. blagovne znamke, ki jih na različnih področjih odlikuje odličnost in mojstrstvo: CIK Trebnje, Glasbeno šolo
Trebnje, MRC, Praznik korenja v Velikem Gabru, Ekološko kmetijo
Kukenberger, podjetje B&G Chillies, butično znamko Dobrote Dolenjske, Harmonike Glivar, Komunalo Trebnje, Avtohišo Pan Jan,
podjetje TEM Čatež, podjetje REM in podjetje TRIMO.
Za material za aranžiranje prostora je poskrbela gospa Irena Blaznik, ki je poznana po svoji unikatni keramiki, za pohištvo na odru
pa Pohištvo RAJ Trebnje. Profesionalno in nadvse prijazno pa je
dogodek soorganiziralo tudi osebje Hotela Galaksija Trebnje, ki
sem jim tako kot tudi vsem ostalim naštetim še enkrat prisrčno
zahvaljujemo za vso pomoč in sodelovanje.
S skupnimi močmi z vsemi navedenimi akterji smo dodali svoj delček v neskončen mozaik odličnosti in mojstrstva in hkrati izvedli
uspešen in nepozaben dogodek, ki je tudi občino Trebnje in njene
ljudi postavil na zemljevid odličnosti in mojstrstva Slovenije in Evrope.
Oddelek za splošne zadeve
Občina Trebnje
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OBČINSKE NOVICE

z bojem za enakopraven dostop
do športa in vadbe bomo pričeli s
prvim mednarodnim »FATE FIGHT
NIGHT« dogodkom marca 2018 v
TREBNJEM

www.or-ing.si

Kot smo že poročali, je bila Občina Trebnje uspešna pri prijavi projekta z naslovom
FATE na razpis programa Erasmus+ Sport,
za katerega si je pridobila sofinanciranje
v višini 60.000 EUR. V projektu sodelujejo Občina Trebnje kot vodilni partner in
partnerji Klub borilnih veščin Fearless Fighters iz Trebnjega, Slovenija, Boxing Academy Diamond A.S.D. iz Trsta, Italija, Elite
Fight Promotions/Victory Gym Trenčin iz
Trenčina, Slovaška in Klub tajlandskog boksa Victory Gym iz Novega Sada, Srbija.

Glavni cilj projekta FATE je s pomočjo tekmovalnega športa, tj. kickboxinga, doseči
socialno vključevanje ljudi s posebnimi potrebami. Partnerji bomo z namenom zbiranja sredstev za dodatne športne aktivnosti
in programe za ljudi s posebnimi potrebami
organizirali štiri mednarodne »FATE FIGHT

NIGHT« dogodke, in sicer v vseh sodelujočih državah v mestih Trebnje, Trenčin, Novi
Sad in Trst. Zbrana sredstva bomo predali
izbranim varstveno delovnim centrom v
omenjenih mestih, le-ti pa bodo sredstva
namenili za ustrezne dodatne športne programe za svoje varovance.
Prvi »FATE FIGHT NIGHT« dogodek se bo
odvijal ravno v Trebnjem, in sicer v mesecu
marcu 2018 (natančen datum sporočimo v
naslednji številki), zato vas na ta dogodek
že danes vabimo v čim večjem številu, da
skupaj pomagamo omogočiti veselje gibanja vsem ljudem!
Bistvo kickboxinga ni samo naučiti se postati hiter in močan, ampak je tudi naučiti
se spoznati samega sebe in najti svojo notranjo energijo ter jo uporabiti za delanje
dobrega!
Vodilni partner Občina Trebnje

PE TREBNJE: Lukovek 3, SI-8210 Trebnje

VAŠI DOMAČI DIMNIKARJI
TREBNJE, MIRNA, MOKRONOG-TREBELNO, ŠENTRUPERT
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Za vas smo dosegljivi vsak delovni dan, tudi sobote:
Dimnikarski strokovnjak: 031 253 484
Dimnikarski strokovnjak: 041 276 555
E: info@or-ing.si ali o.r.inzeniring@gmail.com

VAŠI DOMAČI DIMNIKARJI

Projekt FATE:

Zakaj projekt FATE? Občina Trebnje je leto
2018 posvetila športu in spodbuja vse ljudi k zdravemu načinu življenja, obenem pa
poudarja, kako pomembno je ukvarjanje
s športom! Gibanje spodbudi kreativnost,
poveča samozavest, zmanjša tesnobnost,
izboljša spomin, zmanjša odvisnosti in izboljšuje produktivnost! Ljudje po vsem
svetu se vsak dan ukvarjajo z različnimi
športnimi aktivnostmi, s projektom FATE
pa želimo to omogočiti tudi tistim, ki tega
ne morejo. Ljudje s posebnimi potrebami,
kot so na primer naši varovanci VDC Trebnje, svoje dneve preživljajo v varstveno delovnih centrih in drugih institucijah, kjer jim
omogočajo socialno vključevanje v vse vidike življenja. Vendar pa ti centri svoje storitve običajno financirajo iz državnega proračuna, za različne dodatne programe, tudi
športne, pa po navadi zmanjka sredstev.
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KULTURA
Nadškof Šuštar v
spominu Slovencev

V Baragovi dvorani je bila 30. 11. 2017
predstavitev zbornika Nadškof Šuštar v
spominu Slovencev, v katerem so natisnjeni referati junijskega simpozija in v dodatku
še prispevki letošnjega Baragovega dneva,
ki so prav tako povezani z 10. obletnico
Šuštarjeve smrti. Širino nadškofove osebnosti, predvsem pa njegov pomemben
prispevek v procesu demokratizacije slovenske družbe ter v procesu osamosvajanja in mednarodnega priznanja Slovenije,
je predstavil dr. France Dolinar. Dr. Andrej
Saje, ki je dr. Alojzija Šuštarja spremljal kot
njegov osebni tajnik v zadnjem obdobju
službe nadškofa, pa je predstavil njegovo
uglajenost in umirjenost, spoštovanje pri
evropskih političnih in cerkvenih dostojanstvenikih in tudi njegovo vero v moč osebne ter skupne molitve.
»Ob deseti obletnici smrti ljubljanskega
nadškofa in metropolita Šuštarja (1920–
2007) je Kulturno društvo Trebnje 1. junija
2017 organiziralo znanstveni posvet o dediščini nadškofa Šuštarja za današnji čas.
Pet predavateljev je na podlagi osebnih
spominov in doslej še neobjavljenega arhivskega gradiva osvetlilo lik tega velikega
in pokončnega Slovenca, ki je pomembno zaznamoval Cerkev in družbo v Švici
(1949–1977) in tudi širše po Evropi; kot

ZBORNIK OBČINE TREBNJE 2

ljubljanski nadškof, slovenski metropolit in
predsednik Slovenske škofovske konference (1980–1997) je neločljivo povezan tudi
z dogajanjem na Slovenskem v prelomnem
obdobju narodove zgodovine,« je v recenziji zbornika zapisal dr. France Dolinar.
Kulturni dogodek so s pesmimi oplemenitile dekleta pevske skupine Soreline.
V zaključku so prisotni izrazili kar nekaj
pozitivnih osebnih izkušenj iz srečevanj z
nadškofom dr. Alojzijem Šuštarjem, ki je bil
vsakega obiska Trebanjcev še posebej vesel. Druženje se je nadaljevalo ob prigrizku
in dobri kapljici.
OBČINA TREBNJE

Pavle Rot

Baragov zbornik 2 - Sustar - naslovnica.indd 1

Natečaj: Besede
povezujejo –

območni literarni natečaj za avtorje, ki delujejo na območju občin Mirna, MokronogTrebelno, Šentrupert in Trebnje.
Literarni natečaj JSKD OI Trebnje v sodelovanju s Knjižnico Pavla Golie Trebnje je namenjen vsem avtorjem, starejšim od 15 let.
POGOJI NATEČAJA:
Avtorji lahko sodelujejo s svojimi še neobjavljenimi pesniškim ali proznimi besedili.
Jezik besedil je slovenščina. Tema: po lastni
izbiri.
Število poslanih prispevkov je omejeno na
10 pesmi ali 10 strani proze.
Pisava Times New Roman 12, medvrstični
razmik 1,5.
Pod prispevkom naj bodo v dokumentu
navedeni naslednji podatki:
avtorjevo ime, kratka biografija do 7 vrstic
(ta naj se nanaša predvsem na ukvarjanje s
pisanjem ter z dosedanjimi objavami), let
št. 134 / januar 2018

NADŠKOF ŠUŠTAR
V SPOMINU SLOVENCEV
Posvet ob 10. obletnici
njegove smrti
20.10.2017 9:18:19

nica rojstva, domači in elektronski naslov
ter telefonska številka.
Natečaj je odprt od 3. decembra 2017 do
8. februarja 2018.
Prispevke posredujte na elektronski naslov: oi.trebnje@jskd.si (Zadeva: Besede
povezujejo – območno srečanje literatov
Mirnske in Temeniške doline). Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na JSKD
OI TREBNJE, Kidričeva 2, 8210 Trebnje, T: 07
348 12 50, M: 031 472 919.

Ivan (Janez) Gregorčič je profesor slovenskega jezika in književnosti. 25 let je bil literarni
urednik pri reviji Rast in tudi avtor številnih
strokovnih člankov. Večkrat je bil selektor in
vodja literarnih delavnic v okviru literarnih
gibanj ZKO oz. JSKD. Literarni mentor je tudi
svojim učencem na OŠ Mirna. Svoje pesmi
je objavljal v Samorastniški besedi, Dolenjskih razgledih, Književnih listih, Sodobnosti
in Rasti. Izdal jih je v dveh pesniških zbirkah:
Beg gazel in Si slišal pesem?

Organizator se zavezuje, da bo s posredovanimi podatki upravljal v skladu z Zakonom
o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št.
86/2004 in nasl.; ZVOP-1).

REZULTATI NATEČAJA:
O rezultatih natečaja in o poteku prireditve
ob zaključku natečaja boste obveščeni
do predvidoma 10. marca 2018.
Izbor prispelih del bo predstavljen na javnem dogodku v sklopu dogodkov Golievi
dnevi aprila 2018.

STROKOVNO SPREMLJANJE NATEČAJA:
Prispela besedila bo prebral strokovni spremljevalec območnega srečanja urednik in
mentor IVAN GREGORČIČ. Avtorji prispevkov bodo od strokovnega spremljevalca
prejeli strokovno mnenje in smernice za
nadaljnje delo.
O strokovnem spremljevalcu:

Izvedbo natečaja omogočajo občine: Mirna,
Mokronog-Trebelno, Šentrupert in Trebnje.
Vljudno vabljeni k sodelovanju!
Petra Zorn, samostojna strokovna delavka
Mojca Femec, koordinatorka izpostave
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KULTURA
Predstavljamo novo
Galerijo Ana

Na tradicionalni božični koncert v cerkev Sv. Duha v Žubini so zopet prišle pevke
ŽPZ Petrol iz Ljubljane, ki so se jim tokrat pridružile še odlične domače pevke
cerkvenega zbora iz Velikega Gabra. Tako in toliko ubranega petja ni mogoče
slišati kar vsak dan.
(bp)

Beseda da besedo in nekdanja direktorica ZD Trebnje Ana Bilbija, ki je že dolgo velika kulturna animatorka na Rihpovcu, je predlagala vodstvu Zdravstvenega doma, da razstavijo na praznih hodnikih
ustvarjena likovna dela na vsakoletnem Extemporu
Rihpovec. Odločitev o razstavi je bila sprejeta, kot
bi mignil, kakor tudi to, da bo galerija dobila ime
Ana po pobudnici in zaslužni delavki v zdravstvu.
V sodelovanju z DL Trebnje je bil postavljen izbor
slik, ustvarjenih na večletnih extemporih na Rihpovcu. Razstava je bila postavljena vse do božičnih dni, ko so jo zamenjali z razstavo ustvarjenih likovnih del na vinogradniškem Liscu v lanskem letu.
Ta bo na ogled do slovenskega kulturnega praznika, ko bo na vrsti že nova. Tokrat bodo na ogled
postavljena dela, ustvarjena lanskega novembra in
decembra na likovnih delavnicah Društva likovnikov Trebnje.
Razstave v Galeriji Ana v Zdravstvenem domu Trebnje so očitno zelo odmevne in so jih obiskovalci že
sprejeli z odobravanjem, kajti niso popestrile samo
sten, ampak tudi čas čakanja pacientov.

Sobotno galerijsko dopoldne:
Krašenje čevljev

Prvo januarsko delavnico Sobotno galerijsko dopoldne v letu 2018,
ki je potekala v Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje, smo z mentorico Zdenko Bukovec posvetili krašenju čevljev. Z akrili in lepljenjem dodatkov smo starim, dolgočasnim in ponošenim čevljem
dali lepo novo barvito podobo. Nastali "novi" čevlji bodo razstavljeni doma, morda jih bodo udeleženci nosili ob posebnih priložnostih ali pa bodo postali del cvetličnih aranžmajev.
Prvo soboto v februarju 2018, in sicer 3. februarja, vas vabimo na
novo delavnico v sklopu Sobotno galerijsko dopoldne Oblike gline, nakateri bomo raziskovali ustvarjalne možnosti gline in izdelali
magnetek za na hladilnik. Mentorica delavnice bo Nina Mrđenović.
Njene izdelke si lahko ogledate na internetni strani shrusko.wordpress.com.
Vabljeni k prijavi!
JSKD OI Trebnje

foto arhiv JSKD OI Trebnje

Knjižnica Velika Loka

V začetku decembra so v organizaciji KUD Ivan Cankar Velika Loka
(in vodstva KS) odprli in predali svojemu namenu VAŠKO KNJIŽNICO v prenovljenem Kulturnem domu na Veliki Loki, kjer je bila
nekoč pošta. Ideja o vaški knjižnici se je porodila mladi kulturni
ustvarjalki in prostovoljki Katarini Rus, ki sta jo nato podprli vodstvi KUD-a in KS.
Ko je akcija zbiranja stekla, so v kratkem času zbrali 1200 knjig, kar
je za začetek res veliko! Knjige so darovali krajani iz širše okolice.
Knjižnica je za izposojo odprta ob sobotah in nedeljah dopoldan,
kamor darovalci lahko tudi v prihodnje prinesejo knjige, ki so jih
bodisi že prebrali ali pa jim zavzemajo prostor v hiši.
(bp)
8
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KULTURA
Galerijska paleta

29. decembra 2017 so si ljubitelji umetnosti na prvem programu RTV Slovenija lahko ogledali film Samorastniške kronike,
ki prestavlja razvoj mednarodnih taborov
in naše galerije. Vtisi gledalcev so izredno
pozitivni, predvajani film je bil res prava
paša za oči in lepa promocija naše galerije
in našega kraja. Film si lahko ogledate tudi
v naši galeriji.
Novo koledarsko leto je čas, ko vsi zremo
v prihodnost in si zastavljamo nove cilje.
Tudi v Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje smo že s polnim zagonom zakorakali
naprej. In kaj nam prinaša prvi mesec leta
2018? Kar nekaj zanimivih dogodkov. V četrtek, 11. januarja 2018, smo ob 18. uri organizirali vodstvo po razstavi Na+ključ+je
štirih zgodb. Po razstavi sta obiskovalce
popeljali Simona Zorko in Andrejka Vabič
Nose. Aktualna razstava bo na ogled do 11.
februarja 2018. Nadaljujemo tudi s predavanji v sklopu krožka Zgodovina umetnosti
skozi čas. Člani UTŽO Trebnje so na predavanju 11. januarja z naslovom Grk v Španiji
spoznali življenje in delo umetnika El Greca.
V okviru pedagoškega programa za osnovnošolce smo med 16. in 19. januarjem izvedli delavnico z naslovom Tihožitje/Vzorci.
Že sedaj vas lepo vabimo na Dan odprtih
vrat Galerije likovnih samorastnikov Trebnje, ki bo v četrtek, 8. februarja 2018. Kot
vsako leto ob slovenskem kulturnem prazniku si boste lahko od 10. do 18. ure brezplačno ogledali stalno in začasno razstavo
del. Obiskovalci se na dan kulture ob 11. uri
lahko udeležite vodenega ogleda začasne

Dokumentarni film o taboru in galeriji Samorastniške kronike
razstave Na+ključ+je štirih zgodb, ob 18.
uri pa še vodenega ogleda prenovljene
stalne razstave. Po razstavnem programu
vas bo popeljala kustosinja Andrejka Vabič
Nose.
Vse podrobnosti o razstavnem in pedagoškem programu, o likovnih delavnicah
in drugih dogodkih v naši galeriji najdete
na naši spletni strani (http://www.galerijatrebnje.si/) in na družabnem omrežju
Facebook (https://www.facebook.com/
gallerytrebnje/). Za vas smo pripravil tudi
krajše predstavitvene filmčke o prenovljeni stalni razstavi, ki si jih lahko ogledate
na spletni strani You Tube (https://www.
youtube.com/channel/UC3Wh496w8vlNCGeRg7axPA).
Simona Slak, Andrejka Vabič Nose

Božični koncert v Trebnjem
V mesecu decembru je božični čas lep spomin,
na tiste dni, ko zbliža mnogo se ljudi.
Prav na božični večer so okoliški pevski zbori se zbrali,
člani trebanjske godbe pa zaigrali.
Vse zapete pesmi so v cerkvi občinstvu ogrele srce
in božični koncert z aplavzom uspešno zaključil se je.
S kuhanim vinom se zunaj druženje je nadaljevalo,
z željo, da naslednje leto bo Kulturno društvo Trebnje
spet božični koncert organiziralo.
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Nina Ajdič

Knjižnica Pavla Golie Trebnje in Območno
združenje veteranov vojne za Slovenijo
vabita na predstavitev zbornika Zgodbe in Pričevanja – Temeniška in Mirnska dolina med vojno za Slovenijo 1991.
Predstavitev bo 29. januarja ob 18. uri v
Osrednji knjižnici v Trebnjem. Po uvodu
avtorja Braneta Praznika bo pogovor o
zborniku vodil Polde Pungerčar.
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KULTURA
Dedek Mraz v občini Trebnje
obdaril 835 otrok

Že vrsto let Občina Trebnje in njene krajevne skupnosti ohranjajo
tradicijo obiska Dedka Mraza pred iztekom leta. Tako se je dogajalo
tudi v zadnjih dveh tednih leta 2017.
Preko poziva je Občina Trebnje izbrala izvajalca obiska Dedka Mraza
s predstavo. Večkratna izvajalka tovrstnega projekta Zveza kulturnih
društev Trebnje v sodelovanju z Območno izpostavo JSKD Trebnje je
bila tudi tokrat izbrana in po ustaljeni že nekajletni praksi izvedla 8
predstav za otroke od 1. do 5. leta starosti s stalnim prebivališčem v
občini Trebnje na lokacijah po krajevnih skupnostih.
Iz racionalnega vidika je Občina Trebnje v nekaj primerih združila več
KS skupaj. Tako je prireditev potekala v telovadnici OŠ Veliki Gaber za
otroke iz KS Veliki Gaber in KS Sela pri Šumberku, v šentlovrenskem
kulturnem domu za otroke iz KS Šentlovrenc in KS Čatež, v Kulturnem
domu Velika Loka za otroke iz KS Velika Loka in Štefan, v dobrniškem
kulturnem domu za otroke iz KS Dobrnič, Knežja vas in Svetinja, v športni dvorani Dolenja Nemška vas za otroke tamkajšnje krajevne skupnosti, v športni dvorani OŠ Trebnje pa so bile izvedene v istem popoldnevu tri predstave za otroke dveh KS, in sicer Račje selo in Trebnje.
Tako sta Tralala in Vileda Vseveda na osmih lokacijah izvedli krajšo
interaktivno predstavo, v kateri se jima je pridružil Dedek Mraz, ki
se je otrokom najprej predstavil z žonglersko točko, nato pa je se
razvil še krajši pogovor in pesem ter nato težko pričakovana darila.
Tralala je otroke klicala, kot so bili navedeni na darilih, Dedek Mraz
pa je vsakemu vabljenemu malčku darilo izročil, z nekaterimi izmenjal prijazne risbice ali pobarvanke na vabilih, po želji pa se je z njimi
tudi fotografiral.
Občina Trebnje in njenih 12 krajevnih skupnosti so poskrbeli in pomagali Dedku Mrazu pri pripravi daril (vsak do polovice vrednosti),
da je tako lahko obdaril kar 835 otrok.
Bogata darila so bila prijetno presenečenje za najmlajše in hkrati
lepa obogatitev prednovoletnega vzdušja.
Ob zaključku projekta se v imenu izvajalca Občini Trebnje zahvaljujemo za zaupanje projekta, vsem sodelujočim iz posameznih krajevnih skupnosti za prijetno sodelovanje pri izbiri in pripravi daril ter pri
izvedbi obiska Dedka Mraza na posameznem prireditvenem kraju.
ZKD Trebnje

Telovadnica OŠ Veliki Gaber

KD Dobrnič

ŠD Trebnje 1. predstava

KD Šentlovrenc
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KULTURA
Letni koncert Zagriških fantov

Moški pevski zbor Zagriški fantje, ki deluje kot sekcija KUD Marije
Kmetove v Šentlovrencu, je imel v petek, 8. decembra, svoj letni
koncert, tokrat v dvorani prenovljenega kulturnega doma Ivan Cankar na Veliki Loki. Koncert je vsebinsko zasnoval njihov dirigent Lado
Stopar s pomočjo organizatorjev v zboru. Dirigentu gre nedvomno
tudi zasluga za uglašen nastop zbora.
Na koncertu so poleg gostiteljev sodelovali še: solistka Ivica Kocjan
Anderlič, Otroški pevski zbor PŠ Šentlovrenc (OŠ Trebnje) pod vodstvom mentorja Uroša Primca, Tamburaški orkester Šmartno, ki ga
vodi umetniški vodja Štefan Vidic in na koncu še trebanjski ansambel Suha solza. Zbor je pozdravil tudi trebanjski župan Alojzij Kastelic
in jim namenil nekaj pohvalnih besed.
Še pred zaključno 'piko' moramo omeniti zabavni nastop ansambla
Suha solza in prijetno pogostitev, ki so jo pripravili gostitelji za obiskovalce.

Vabilo na likovne
delavnice
Društvo likovnikov Trebnje organizira likovno delavnico ustvarjanja slik v akvarelni tehniki, ki bo vsak četrtek do konca
marca v prostorih CIK-a od 16. do 18.30.
ure. Več informacij o delavnicah dobite
na FB-straneh Društva likovnikov Trebnje ali pošljete prijavo za sodelovanje na
email: drustvo.likovnikov.trebnje@gmail.
com. V aprilu bodo v DLT začeli z likovnimi delavnicami slikanja v akrilni tehniki
pod vodstvom uveljavljenih mentorjev.

Zvezdni bazar v vrtcu
Veliki Gaber

V torek, 28. 11. 2017, so se na prednovoletnem
srečanju v vrtcu Sončnica pri OŠ Veliki Gaber
skupaj poveselili starši, otroci, strokovne delavke vrtca, ravnatelj in drugi obiskovalci.
Druženje so pričeli s čarobnim ZVEZDNIM BAZARJEM, na katerem so bili staršem in otrokom na voljo okrasni in uporabni izdelki ter
voščilnice izpod rok strokovnih delavk in otrok
vrtca. Otroci so seveda najbolj nestrpno pričakovali gledališko predstavo z naslovom Luna
gre na pot po zgodbi našega slovenskega avtorja Janeza Bitenca. Predstavo so pripravile in
izvedle strokovne delavke vrtca. Zlate zvezdice, sonce, oblak in zvezdogled so srebrni Luni
pomagali premagati vse težave na njenem
nočnem pohodu.
Po predstavi so druženje nadaljevali v LUNINI
PALAČINKARNI in na bazarju, čas pa je ob prijetnem klepetu in glasbi hitro minil. Strokovne delavke vrtca se zahvaljujejo vsem, ki so
skupaj z njimi in otroki zakorakali v ta čarobni
prednovoletni čas, v katerem sta najbolj pomembna prijaznost in prijateljstvo.
Tanja Novak
št. 134 / januar 2018
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IZOBRAŽEVANJE
Mažoretno-plesne
urice

V letošnjem šolskem letu smo v Vrtcu
Mavrica Trebnje pričeli z izvajanjem
mažoretno-plesnih uric za deklice stare
od 5 do 6 let. Plešemo ob različni glasbi,
uporabljamo različne pripomočke in se
seznanjamo z delom z mažoretno palico.
Za nami je že prvi nastop, s katerim smo
polepšali dopoldne našim upokojenim
delavkam vrtca in otrokom.
Nuša Pajk in Petra Slak

Čajanka z
romskimi otroki

V sklopu projekta INTESYS smo se v mesecu decembru družili otroci, strokovne delavke iz oddelka PAJKCI in oddelek romskih
otrok iz enote Romano. Popestrili smo praznično dogajanje in pripravili čajanko. Otroci so spoznavali domače rastline, začimbe
in jih vonjali (limona, meta, melisa, lipa,
žafran, materina dušica, arnika, žajbelj,
rman, srčna moč, janež, cimet, pomaranča,
šentjanževka ter limonin in cvetlični med).
Praznično smo pripravili mize, otroci so od
doma prinesli vsak svojo skodelico. Romski
otroci so imeli skodelice iz vrtca. Ob pitju
čaja so se otroci pogovarjali med seboj in
prepevali pesmico o Čajniku. Druženje smo
zaključili z veselim rajanjem.
Strokovni delavki Brigita in Mari

Kaj imajo skupnega računalnik,
jezik in osebnostna rast?
Na CIK-u veliko!
Vabljeni k vpisu v brezplačne računalniške tečaje!

V zadnjem letu in pol brezplačnih izobraževanj s področja računalništva, tujih jezikov in osebnostne rasti za dvig splošnih in poklicnih kompetenc je usposabljanje na CIK-u uspešno zaključilo preko
330 udeležencev, na kar smo zelo ponosni.
Vabimo vas, da se udeležite 60-urnega začetnega računalniškega
tečaja Računalniška pismenost za odrasle, ki se bo predvidoma začel 18. januarja 2018. Potekal bo enkrat do dvakrat tedensko do
konca marca 2018. Tečaj je namenjen zaposlenim, starejšim od 45
let, ki se z računalnikom še niso imeli priložnosti spoznati. Na tečaju se boste lahko prepričali, da miška ni prav nič strašljiva in da je
računalniški ekran prav zares okno v nov svet!
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Prav tako zaposlene, starejše od 45 let, vabimo k vpisu v 50-urni
nadaljevalni računalniški tečaj Digitalno je zabavno, kjer boste svoje računalniško znanje nadgradili z uporabo e-storitev, oblikovanja
in povezovanja preko sodobnih komunikacijskih poti.
Programi računalništva so brezplačni, saj jih financirata Evropska
unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.
Za več informacij in prijavo smo vam na voljo po elektronski pošti
jasmina.pakiz@ciktrebnje.si ali po telefonu 07 3482 104.
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IZOBRAŽEVANJE
Podružnična šola Šentlovrenc

Na PŠ Šentlovrenc smo se v začetku šolskega leta 2017/18 soočili
s prostorsko stisko, ki smo jo najprej reševali s pomočjo župnije
Šentlovrenc, nato pa smo našli celovitejšo rešitev s KS Šentlovrenc.
Kulturni dom Šentlovrenc je bil deležen delne prenove (menjava
oken in vrat na KD), priprava nadomestne učilnice v sobi KD (montaža dodatnih radiatorjev, napeljava elektrike in internetnega priključka). Tako smo tam začasno uredili novo, prijetno učilnico, ki jo
sedaj redno uporabljamo. Tudi izvajanje ur pouka športa, drugih
aktivnosti in prireditev je zaradi ustreznih temperatur v KD bolj
prijetno. Veseli smo tudi nove ograje na šolskem igrišču, ki je bolj
varna in primerna za šolske dejavnosti.
Ob tej priložnosti se zahvaljujemo ravnatelju OŠ Trebnje Radu Kostrevcu in hišnikom, župniku Jožetu Erjavcu in vsem svetnikom KS
Šentlovrenc s predsednico Matejo Oven za ves trud, ki so ga vložili
za reševanje prostorske stiske na naši podružnični šoli.
V mesecu decembru smo imeli ob dnevu samostojnosti in enotnosti kulturno prireditev z bazarjem, na katero smo povabili starše
in krajane KS Šentlovrenc. V sodelovanju s KS Šentlovrenc smo po

prireditvi pripravili še krajši program za starejše krajane KS Šentlovrenc, s katerimi smo preživeli prijeten skupen večer.
V letu 2018 si želimo dobrega sodelovanja še naprej.
Učitelji PŠ Šentlovrenc

Prazniki nekoč in danes

Meseca decembra se je v zadnjem času prijelo ime veseli mesec. V
OŠ Veliki Gaber nas je zanimalo, kako so se na praznovanje v naših
krajih pripravljali nekoč in kako se danes. V ta namen smo pripravili anketo. Spletno anketo je izpolnilo 21 anketirancev, med njimi
tudi dva prastarša, v pisni obliki pa jo izpolnilo 16 anketirancev.
Med primerjavo odgovorov starejših in mlajših anketirancev smo
ugotovili, da je bilo praznično vzdušje včasih veliko krajše, saj so
se otroci veselili obiska le enega dobrega moža – Miklavža, ki jih
je obdaril s suhim sadjem, pomarančami, jabolki, piškoti, sladkarijami, nogavicami, kovancem. Zelo dober je bil parkelj, pečen iz
sladkega kvašenega testa. Včasih pa je prinesel tudi palico. Danes
večino otrok obiščejo trije dobri možje: Miklavž, Božiček in Dedek
Mraz.
O tem, kako so včasih otroke prepričali, da so bili pridni, so zapisali zanimive odgovore: Otrokom so rekli, da bo Miklavž videl, da
so poredni in jim ne bo nič prinesel. Večkrat so zapisali, da ni otrok
bilo potrebno prepričevati, ker so ubogali na besedo, veliko so
delali, včasih pa je pela tudi palica.
Mlajši anketiranci so zapisali, da otroke večkrat za delo pohvalijo in
nagradijo, ali pa jim kaj obljubijo, včasih pa jim vzamejo, kar jim je
najljubše (mobitel, računalnik).
Spomini na božič so vsem anketirancem ostali lepi. Najstarejši
se spomnijo, da so na predvečer postavili jaslice, mame so spekle
orehovo potico, piškote in bel kruh. Največkrat so v družinah imeli
dan ali dva prej tudi koline. Na predvečer božiča so po hišah molili
in šli k polnočnicam.
Za božič se je na domovih staršev zbralo veliko sorodnikov, saj je
bil to velik verski in tudi družinski praznik. Pripravili so dobro kosilo, starejši so se pogovarjali, kaj vse se jim je pripetilo skozi leto,
otroci pa so se sankali, kepali in se greli na toplih pečeh.
Nekdo je zapisal:
Lepi spomini so to, najlepši. Postavljali smo jaslice, največkrat jaz in
oče, to je bil najin čas. Mami in mama pa sta pripravljali božično
večerjo. Ob polnoči smo šli k maši, najboljše je bilo takrat, ko smo
šli peš. Vendar ko so tudi k nam prišle petarde, je vse pokalo pod
nogami. To pokanje ni bilo primerno. Če si imel nesrečo, si imel pa
še luknjo v bundi.
št. 134 / januar 2018

Na vprašanje, katerih praznikov se še spomnijo v prednovolet
nem času, so se starejši anketiranci spomnili na:
• 27. december – štefanovo – dan, ko so se kmetje s konji podali
k cerkvam svetega Štefana po blagoslov.
• 28. december, ko so v roke dobili palice otroci. Tepežnega dne
so se nekdaj otroci zelo veselili, saj je bil to dan, ko so vzeli v
roke šibe in se podili po vasi. Najprej sta jih s šibo dobila oče
in mati, nato sosede in sosedi, botre in botri, strici in tete ...
Dotik tepežkarjeve šibe je prinašal zdravje in srečo. Vera v moč
lesa je prastara, zato dotik šibe prenaša življenjsko moč z drevesa na človeka.
Večina anketirancev pa se je spomnila tudi 26. decembra – praznika dneva samostojnosti in enotnosti, ko smo se na ta dan Slovenci
enotno odločili za samostojnost.
Že stari starši se spomnijo, da so postavili novoletno jelko, ki je bila
naravna, nanjo pa so navezali piškote, orehe in sladkorčke zavite v
svetleče papirčke ter pripeli svečke. Novo leto so dočakali ob gledanju televizijskih oddaj, ob polnoči so si voščili in odšli spat.
Danes so naši domovi zelo lepo, moderno okrašeni. Tudi darila
pod jelko so bogata. Novo leto pričakamo ob ognjemetih in druženju s sorodniki in vaščani.
Za konec pa še posebna misel anketiranca:
Bodimo dobri do drugih, ne glejmo samo nase. Če nekomu nekaj daš, pa naj bo to samo dobra beseda, imaš tudi sam veliko.
Imejmo se radi.
Rezultate raziskave so učenci predstavili na javni šolski prireditvi, ki je bila 21. 12. 2017.
Justina Zupančič
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IZOBRAŽEVANJE
Pestro medgeneracijsko dogajanje na
CIK Trebnje

Šolsko leto se počasi nagiba v drugo polovico, prav tako tudi dogajanje na Centru za
izobraževanje in kulturo Trebnje. V drugo
polovico svojega »študijskega obdobja«
bodo zakorakali slušatelji Univerze za tretje življenjsko obdobje Trebnje. V ustaljenem ritmu se bodo nadaljevale torkove
delavnice, v katerih se udeleženci poučijo
o zdravstvenih, psiholoških in še mnogih
življenjskih temah ter se s pomočjo potopisnih predavanj potikajo širom sveta. Letošnji kulturni praznik bomo v okviru UTŽO
Trebnje obeležili s proslavo in zanimivim
gostom, gospodom Stanetom Pečkom.
V naši stavbi združujemo različne generacije, smo aktivni in ponujamo pester program
medgeneracijskega sodelovanja. Tako pri
nas potekata kar dva medgeneracijska projekta, in sicer VGC Marela in CMU Trebnje.
V sklopu obeh sodelujemo z lokalnimi šolami in vrtci ter se povezujemo z lokalnimi
podjetji in posamezniki. Pridružite se nam
lahko na ustvarjalnih delavnicah, računalniških delavnicah, predavanjih o zdravem
načinu življenja …
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Ker pa si zadajamo vedno nove izzive, smo
v letu 2018 pričeli s CIKOfirbci. Nagovoriti želimo družine, zaposlene mame, očete,
babice, dedke, tete, strice … da se poučijo o
določenih tematikah, ki so dobre za vzgojo
naših malih raziskovalcev. Tako smo CIKOfirbce otvorili v ponedeljek, 15. januarja,
s predavanjem Marka Juhanta: Prenova
domače vzgoje, da bodo otroci uspešni in
srečni. Zakaj torej CIKOfirbci? Ker imamo
vedno več vprašanj o vzgoji otrok, velik izbor odgovorov nanje, ne vemo pa, kateri je
pravi …
Več o naši ponudbi si lahko ogledate na
naši spletni strani www.ciktrebnje.si, nas
pokličete na 07/34 82 100 ali pišete na
info@ciktrebnje.si, spremljajte pa nas tudi
na našem FB-profilu.
Tanja Vrčkovnik, CIK Trebnje

Družba Petrol, Poslovni enoti Trebnje –
Pod gradom in Dul AC jug sta v sklopu
projekta Naša energija povezuje donirala
sredstva Vrtcu Mavrica Trebnje. Z donacijo v višini 400 € smo kupili različne igrače,
ki so vrtčevskim otrokom polepšale svet
otroške domišljije.
Hvala za njihov prispevek. Skupaj smo
ustvarili dobro za naše najmlajše.
Andreja Stegenšek,
pomočnica ravnateljice
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ŠPORT
RK Trimo Trebnje
še vedno med
najboljšimi
slovenskimi klubi

Jesenski del tekmovanja je bil za Rokometni
klub Trimo Trebnje zelo zanimiv in pester.
Lahko se pohvalimo z rekordnim številom
otrok v naših mladinskih pogonih, k čemur
je zagotovo veliko doprinesla strokovnost
naših trenerjev, ki so prav vsi nekdanji igralci z različnimi trenerskimi licencami. Veliko
časa in denarja vlagamo v njihov razvoj in
prepričani smo, da so dobri rezultati na
vseh nivojih le še vprašanje časa.
Najbolj smo se letos razširili pri najmlajših.
Naša šola mini rokometa je poleg Trebnjega prisotna tudi v Velikem Gabru, Dobrniču,
Nemški vasi in na Mirni. Veliko število otrok
je izredna spodbuda za nadaljnje delo. Prvi
turnir v mini rokometu je lani decembra v
trebanjsko dvorano privabil veliko število
gledalcev, ki so uživali v spremljanju tekem
naših najmlajših. Na turnirju je nastopilo
več kot 100 otrok, ki obiskujejo treninge
mini rokometa pod okriljem RK Trimo Trebnje. Mlajši dečki A so se v jesenskem delu
brez osvojene točke žal poslovili od tekmovanja na najvišji ravni, bodo pa nadaljevali s
tekmami za razvrstitev med drugo polovico
klubov v tej selekciji.
Velik potencial pri mlajših dečkih
Povsem drugače je pri mlajših dečkih B,
kjer imamo zaradi velikega števila igralcev
kar dve ekipi. Mlajši dečki B so jesenski del
zaključili na 3. mestu in so se uvrstili v boj
za naslov državnega prvaka. Pri teh velja
izpostaviti, da imamo med najboljšimi sedmimi strelci skupine kar tri Trebanjce, to so
Aleksander Smolič, Jakob Pušlar in Matjaž
Gazvoda. Mlajši dečki B1 so zaradi precejšnjih starostnih razlik glede na konkurenco
osvojili predzadnje mesto v isti skupini in
prepričani smo, da čas za njihovo dokazovanje šele prihaja. Prvenstvo bodo nadaljevali v boju z ekipami iz druge polovice
lestvic jesenskega dela.
Podobna zgodba se je nadaljevala pri starejših dečkih, kjer je B ekipa osvojila 4. mesto in nadaljuje tekmovanje v ligi za prvaka.
Med najboljšimi desetimi strelci skupine
sta tudi dva Trebanjca, in sicer Aleksander
Kuzmanovič in Matevž Pikelj. Žal se v nadaljevanje tekmovanja na najvišji ravni niso
uvrstili mlajši dečki A, ki so tekmovanje zaključili na 5. mestu v svoji skupini. Najboljši
strelec ekipe, tudi med najboljšimi desetimi v skupini, je bil Gašper Gole.
št. 134 / januar 2018

Kadeti so jesenski del zaključili na 4. mestu in so se uvrstili na kvalifikacijski turnir
za uvrstitev v tekmovanje za prvaka. Med
igralci je bil Martin Rajk 5. strelec v svoji
tekmovalni skupini.
V Trebnjem igrajo tudi številni reprezentanti
Mladinci so po lanskem 2. mestu tudi letos
v družbi najboljših. Po desetih odigranih
tekmah so na 4. mestu z le tremi točkami
zaostanka za prvim mestom. V spomladanskem delu se nam zagotovo obetajo
zanimive tekme. Med najboljšimi desetimi
strelci lige je kljub nekaterim neodigranim
tekmam zaradi igranja v članski ekipi Kristjan Horžen.
Vsem mlajšim kategorijam je kot vedno
zgled članska ekipa, ki je jesenski del zaključila na 6. mestu in je od cilja, ki je uvrstitev
med najboljših šest najboljših ekip slovenske lige, oddaljena le eno točko. Ravno zato
bo spomladanski del tekmovanja zelo zanimiv in želimo si, tako kot pri vseh kategori-

jah, da nas bo spremljala športna sreča in
čim manj poškodb.
Dobro delo z mladimi je opazno tudi v reprezentancah. Tako so v začetku leta na
prijateljskih tekmah uspešno nastopali
Amadej Jerlah za kadetsko reprezentanco
ter Kristjan Horžen, Marko Kotar in Tim
Rozman za mladinsko reprezentanco Slovenije. Prisotni smo tudi v strokovnem štabu
kadetske reprezentance, kjer je Benjamin
Teraš pomočnik trenerja, Mitja Jerlah pa
tehnični vodja reprezentance.
Cilji RK Trimo Trebnje so v letu 2018 visoki,
ker se zavedamo, da lahko z izredno strokovno ekipo, vodstvom kluba in podporo iz
okolja dosežemo dobre rezultate. Zato vas
vabimo, da z obiskom naših tekem od mlajših selekcij pa do članov popestrite vaše
dneve in podprete prizadevanja naših fantov, da postanejo izredni športniki in prebivalci naše občine.
RK Trimo Trebnje
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ŠPORT
Starejše deklice ponovno
področne prvakinje v
dvoranskem nogometu

V torek, 19. 12. 2017, smo se udeležili področnega prvenstva v nogometu za starejše učenke v Šentjerneju. Letos je na tekmovanju
nastopilo 6 šol: OŠ Otočec, OŠ T. Pavčka, OŠ Vinica, OŠ Šentjernej,
OŠ Škocjan in OŠ Trebnje. Razdeljeni smo bili v dve skupini. V naši
skupini sta bili še OŠ Škocjan in OŠ Otočec.
V prvi tekmi smo se pomerili z OŠ Škocjan in jih brez težav premagali. Izid je bil 3 : 0. Za zmago so zadele: 1 : 0 Manca Udovič, 2 : 0
Zoja Redek in 3 : 0 Ema Erman. V drugi tekmi smo se pomerili z OŠ
Otočec in odigrali le 0 : 0. Veliko smo streljali na gol, a je nasprotna
vratarka ubranila vse strele. Kljub neodločenemu rezultatu smo
osvojili prvo mesto v skupini. V polfinalu smo se pomerili z OŠ T.
Pavčka. Nasprotnice so se dolgo upirale, vratarka je ubranila kar
nekaj strelov, a jim obrambna igra ni pomagala. Pred koncem prvega polčasa je najprej zadela Lara Lobe, nato pa še Ana Hostnik.
Tako smo z zmago 2 : 0 napredovali v finale.
Tako kot lansko leto smo se v finalu pomerili z domačinkami – z OŠ
Šentjernej. Zmagovalec finala je napredoval v polfinale državnega
prvenstva. Takoj smo pokazali, da domačinkam ne bomo pustili priložnosti za presenečenje. S hitro in kombinatorno igro smo
jih potisnili v obrambo, kar se je kmalu obrestovalo, saj je najprej
zadela Ana Hostnik, nato pa še Manca Udovič. V drugem polčasu
smo zadeli še trikrat. Najprej je dva zadetka dosegla Manca Udo-

vič. Zadnji gol pa je prispevala še Zoja Redek po lepi podaji Eme Erman. Tako smo več kot zasluženo premagali domačinke s kar 5 : 0.
S tem rezultatom smo se drugič zapored uvrstili v polfinale državnega prvenstva. Najboljša strelka turnirja je bila Manca Udovič ─
4 zadetki.
Za našo šolo so igrale: Ana Hostnik, Adelina Osmanoska, Zoja Redek, Lara Lobe, Ema Erman, Tinkara Vrhovec, Janja Kic, Manca
Udovič, Ema Korpar, Zala Perpar, Anita Murn, Lea Lončar in Nastja
Smolič.
Smiljan Pristavnik

Strelsko tekmovanje Trebanjske
kegljačice nizajo
v Prapročah
V torek, 9. 1. 2018, je na strelišču v Prapro- svoje uspehe
čah v Trebnjem potekalo tekmovanje 3.
kroga pionirske regijske strelske lige v zračni serijski puški. Vrsto dobrih domačih in
tujih mladih strelcev je dokazalo, da imamo
v slovenskem prostoru kar nekaj tega potenciala in s tem nove naslednike strelske
legende Rajmonda Debevca.
Strelski pozdrav!
Leon Lobe, Strelsko društvo Trebnje
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Mlada kegljačica trebanjskega kluba Polona Gregorčič (25) je v paru z izkušeno Mileno Veber Jarc prvič nastopila na uradnem
tekmovanju na prvenstvu Območne kegljaške tekmovalne skupnosti Novo mesto
(ki zajema dolenjsko-belokranjsko regijo) v
tandem dvojicah in prišla do svojega prvega odličja.
Kot ekipa so se Trebanjke izkazale na novomeškem kegljišču Portoval, kjer so gostile
moško ekipo Brežic in jih v prijateljski tekmi premagale z izidom 5 : 3. Najboljši rezultat srečanja je dosegla Silva Zupančič s 570
podrtimi keglji. Uspeh je še večji, ker je
trener Niko Goleš uvrstil v ekipo obetavne
igralke Polono Gregorčič in Iris Vencelj, ki
sta s svojim prvim nastopom in s posameznimi meti navdušile prisotne na tribunah.
Katja Šribar je osvojila svoj drugi naslov
najboljše igralke v Območni kegljaški skupnosti Novo mesto za leto 2017. V konkurenci 26 igralk, ki so prejele točke na sedmih tekmovanjih, je Katja zbrala 48 točk s
povprečjem 535 podrtih kegljev na tekmo.
Končni vrstni red: 1. Katja Šribar (Trebnje)
48, 2. Marinka Kos (Krka), 3. Silva Zupančič, 6. Rozi Flisar, 7. Nika Radelj, 8. Slavica

Hribšek, 15. Milena Veber Jarc, 16. Jasmina
Mišič (vse Trebnje).
Največ uspeha do sedaj je požela Milena
Veber Jarc, ki je v letih svojega športnega
udejstvovanja osvojila kar rekordnih 13
naslovov najboljše igralke Območne kegljaške skupnosti Novo mesto. Iz moških
vrst trebanjskega kluba sta po dva naslova
osvojila Niko Goleš, vodja trebanjske ekipe
in trener, ter Franc Tkavc.
Ob koncu koledarskega leta se kegljačice
zahvaljujejo matični Občini za finančno
podporo pri izvajanju športnega programa.
Vsem pa naj leto nakloni zdravja, osebne
sreče in veliko športnih užitkov v prihajajočem letu!
Mojca Smolič
št. 134 / januar 2018

DRUŠTVA
Veselo v DU Velika Loka

DU Velika loka je tudi letos organiziralo obisk vodstva pri svojih
članih, ki so starejši kot 80 let, in pri članih, ki so že dalj časa bolni
doma kakor tudi članih, ki živijo v domovih starejših občanov. Teh
je bilo letos 74 in vsem so poleg izrečenega voščila dali še novoletno darilce, predvsem kot znak pozornosti.
Sredi decembra so organizirali prednovoletno srečanje za vse upokojence v gostišču Kavšek na Račjem selu. Vsakemu udeležencu je
predsednik DU Marjan Rozman voščil srečo (in večjo pokojnino) v
prihajajočem letu ter prav tako v znak pozornosti izročil darilce. Na
srečanju sta jih zabavala ansambel Litijski odmev in znani domači
humorist Dane Barle, ki je bil tudi v vlogi Dedka Mraza, ter folklorna skupina DU Veliki Gaber.
bp

Srečanje starejših krajanov
KS Račje selo

Krajevna skupnost Račje selo je v nedeljo, 3. decembra 2017, organizirala prednovoletno SREČANJE KRAJANOV, starejših od 65 let
v gostilni Kavšek. V krajšem kulturnem programu so zapeli, zaplesali in igrali na harmoniko naši najmlajši. Zbrane je nagovoril tudi
predsednik KS Vojko Makovec in jim zaželel veliko zdravja v prihajajočem letu 2018. Sledilo je predavanje gospe Martine Frelih,
diplomirane medicinske sestre, o sladkorni bolezni. Krajane, ki se
zaradi starosti in bolezni niso mogli udeležili srečanja, pa bomo
obiskali na domu in jih obdarili s skromnim darilom.
T. Majzelj

KŠOT-ovo dogajanje v
decembru

Na Klubu študentov občine Trebnje smo veseli december preživeli
v duhu organiziranja kopice zabavnih dogodkov. V začetku meseca
smo se 9. 12. odpravili na otvoritev smučarske sezone na koroško
smučišče Kope. Celodnevno smuko v čudovitem vremenu smo zaključili z večerno zabavo z Modrijani.
Praznični december smo klubovci popestrili tudi s predbožičnim
obdarovanjem na naši Facebook strani ter z dogajanjem v trebanjskem parku v okviru tradicionalne prednovoletne pravljice. V
sodelovanju s Krajevno skupnostjo in Občino Trebnje smo 23. 12.
organizirali koncert, ki je pritegnil tako mlade kot malce starejše
obiskovalce. Polno prizorišče parka je v zimskem večeru prežemala
glasba dveh trenutno najbolj vročih slovenskih izvajalcev, raperja Challeta Salleta in mladinskega dvojca BQL. Nizke temperature
smo pridno odganjali s pozibavanjem v ritmu poznanih skladb, dodatno pa smo se greli tudi s čajem in kuhanim vinom. Zabava po
dogodku se je nadaljevala v bližnjem lokalu Pri dedu.
29. decembra smo skupaj s KUI in TREMS organizirali že tradicionalni koncert D'NeeB v gostilni Šeligo, ki je tako kot vsa leta
poprej zapolnil prvo nadstropje lokala do zadnjega kotička. Obiskovalci smo tako ponovno uživali v čudovitem akustičnem setu
skupine ter v okusnih dobrotah gostilne. Tako smo uspešno zaključili še eno leto ter že komaj čakamo na prihajajoče izzive in
sodelovanja.
Natalija
št. 134 / januar 2018

avtor slike: BQL
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DRUŠTVA
Odlična upokojenska zabava

DU Veliki Gaber, ki sodi med mlajša tovrstna društva, je vsekakor
med dejavnejšimi organizacijami na Dolenjskem in tudi v slovenskem prostoru. To je videti tako po športnem udejstvovanju in
pokalih, ki krasijo njihove omare, kakor tudi na drugih področjih,
zlasti v pohodništvu, pa tudi na kulturnem področju ne zaostajajo.
Društvo že osem let vodi Jožica Šrempfelj, in njej gre veliko zaslug
za dejavno društvo.
Letos so imeli prednovoletno srečanje zopet v Temenici, kamor je
prišlo rekordno število udeležencev – kar 60 % vseh članov. Glasbo sta na srečanju ustvarjala Janez in Stane, toda za vse ostalo pa
njihovi kulturniki. Zaigrali so odličen skeč, folkloristi zaplesali šaljivi
ples, navdušil pa je tudi »pater« (Luka Bregar) s svojo pridigo. Srečanje si vsekakor zasluži oceno odlično.
(bp)

Srečanje starejših krajanov KS
Veliki Gaber

V nedeljo, 3. 12. 2017, so se v tamkajšnji osnovni šoli zbrali starejši krajani KORK Veliki Gaber. Na že tradicionalnem srečanju se je
zbralo okoli šestdeset krajanov, starejših od 70 let.
Krajane je pozdravila predsednica KORK, nato pa jih je nagovorila
predsednica OZRK Trebnje, ga. Mojca Mihevc. Srečanje so popestrili z izvirnimi igrami in deklamacijami osnovnošolski otroci pod
mentorstvom učiteljev Justine Zupančič, Janija Strnada in Tanje
Korošec, ki je s plesi folklorne skupine OŠ Veliki Gaber le še popestrila kulturni program, ki bo vsem prisotnim ostal v nepozabnem
spominu. Ritme plesa je s svojo harmoniko narekovala Petra Pograjc. Prav lepo nas je z nežnimi zvoki violončela tudi letos pobožala Naja Dobnik, učenka Glasbene šole Trebnje, in njen mentor Tilen
Artač je iz nje naredil že pravo mojstrico.
Po končanem programu so se krajani okrepčali s kosilom, nato pa
so se ob ritmih ansambla Hec nekateri tudi veselo zavrteli. Druženje smo končali, ko je dan že počasi tonil v noč, in si obljubili, da se
naslednje leto zopet srečamo.
Mojca Smolič

6. ocenjevanje kruha in
drugih krušnih izdelkov

Preteklo soboto so članice Društva podeželskih žena Tavžentroža
sredi dopoldneva organizirale razstavo in ocenjevanje kruha ter
drugih krušnih izdelkov v Baragovi galeriji v Trebnjem ter tako obudile tradicijo in spodbudile stare običaje podeželja.
Na razstavo in ocenjevanje je prišla množica 'gospodinj' iz različnih koncev, ki ga organizacijsko pokriva omenjeno društvo (občine
Mirna, Mokronog-Trebelno, Šentrupert in Trebnje), ter predložile v
ocenjevanje ogromno kruha in krušnih izdelkov. Vse je ocenila, kot
je povedala Nada Zorec, predsednica društva, strokovna komisija,
ter kruh za tem po natančnih merilih razdelila v kakovostne razrede oziroma jim podelila bronasta, srebrna in zlata priznanja.
Dogodek so popestrile pevke in mladi glasbeni izvajalci. Vsi obiskovalci so lahko izdelke tudi poskusili. Malo grenak priokus je pustilo
dejstvo, da na prireditvi ni bilo niti enega predstavnika občin.
(bp)
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DRUŠTVA
Rokometaši darovali
kri

Tradicija se nadaljuje. Člani Rokometnega
kluba Trimo Trebnje so se v petek, 22. 12.
2017, že šestič odzvali našemu vabilu in na
Centru za transfuzijsko dejavnost v Novem
mestu darovali kri. Akcije se je udeležilo
enajst rokometašev in njihov trener Roman
Šavrič.
Rokometaši, hvala vam za vaše humano dejanje, ki naj bo vzgled vsem mladim, ki jih
vabimo, da se pridružijo vrsti krvodajalcev.
Tea Radelj, sekretarka
RKS-OZ Trebnje

VABILO NA
PUSTOVANJE
DU TREBNJE
Spoštovane članice in člani Društva upokojencev Trebnje,
obveščamo vas, da bomo imeli tradicionalno PUSTOVANJE v torek, 13. 2. 2018,
ob 14. uri v Gostilni Kavšek na Račjem
selu. Prispevek za pozno kosilo, 2 dcl vina
ali soka ter glasbo je 13,00 €. Prve tri najlepše oziroma najbolj domiselne maske
bodo nagrajene. Prijave v tajništvu društva do ponedeljka, 12. 2. 2018.
VABLJENI!
DU Trebnje

št. 134 / januar 2018
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TREVES
Podjetje
Treves d. o. o.
zgradilo nov
skladiščni objekt

Podjetje Treves d. o. o. je proizvodno podjetje, specializirano za izdelavo notranje
opreme, termo formiranih preprog ter
zvočnih in termičnih izolatorjev.
Sedež podjetja je v Biču, tik ob avtocesti
med Novim mestom in Ljubljano. Trenutno
zaposlujejo okoli 100 ljudi, pretežno iz domačega okolja. Njihov cilj je zadovoljstvo
zaposlenih kakor tudi poslovnih partnerjev
in lokalne skupnosti.
V letu 2016 so sklenili poslovni dogovor o
sestavi dveh modelov avtomobilov s podjetjem Jauguar, letos pa tudi s podjetjem
z Land Rover. Avtomobili se sestavljajo v
Gradcu, notranja oprema se dela na Biču.
Proizvodnja in prodaja izdelkov za Jaguar
že teče, za Land Rover se bo pričela v drugi
polovici leta 2018. Hitra rast in nove priložnosti so podjetje potisnili v širitev, saj so
bili dani prostori pretesni in zgradili so nove
prostore za skladišče in proizvodnjo.
»V letu in pol smo morali spremeniti namembnost zemljišča, OPP, vso dokumentacijo, dovoljenja, pridobiti gradbeno dovoljenje in zgraditi nov objekt. Velik zalogaj.
Povedati pa želim, da je imela Občina Trebnje velik posluh in brez pomoči župana ne
bi zadeve stekle tako hitro,« pove direktor
podjetja, g. Andrej Baškovč.
Na prostoru v velikosti slabih 4000 m2 je zrasla nova skladiščna hala. Skupna vrednost
naložbe je okoli pet milijonov evrov. Deloma
se je naložba investirala iz dobička prejšnjih
let, deloma pa s pomočjo bančnih posojil.
Ker podjetje ni lastnik objekta niti orodij, so
si posojilo lahko zagotovili le na podlagi odprtih terjatev kupcev, ki imajo visoko bonitetno oceno in s posluhom bank, ki nenehno
sledi njihovi zdravi rasti, stabilnosti in tudi
odličnemu poslovanju.
Podjetje je v letu 2016 ustvarilo slabih 12
milijonov evrov prodaje, od tega več kot milijon dvesto tisoč dobička. V letu 2017 naj bi
obseg poslovanja dosegel okoli 14 milijonov
evrov, do leta 2020 pa imajo v načrtu povečati prodajo na 26 milijonov evrov.
Glede na novo delo, s katerim se uvrščajo v razred »Premium« vozil, širijo različne
segmente in se uvrščajo še na več trgov, ni
dvoma, da zadanih ciljev in rezultatov ne bi
dosegli.
Z visoko motivirano strokovno ekipo je tako
podjetje Treves d. o. o. postalo uspešno in
hitro rastoče podjetje v Sloveniji kot tudi v
globalni mreži Treves, ki združuje 7000 ljudi
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v 42 podjetjih in 20 državah po vsem svetu.
Letos pričakujejo, da bo prodaja večja še za
nadaljnjih 10 odstotkov. Vse to pa pomeni,
da potrebujejo nove kadre in zaposlitev v takem podjetju je v današnjem času velik privilegij. Hiter razvoj in sledenje svetovnemu
trgu, trendom dela in delovanja je redkost.
V podjetju dajejo velik poudarek na kader,
pripadnost njihovi viziji »ENA KULTURA, EN
TREVES« je dolžnost vsakega zaposlenega.
Spodbujajo jih, da sprejemajo odločitve na
svojih področjih in so neodvisni pri izvajanju
svojih del in nalog. Skrbijo za njihova izpopolnjevanja, izobraževanja in na podlagi
svojih aktivnosti že od leta 2012 prejemjo
nagrado za TOP izobraževalni management,
leta 2013 pa so prejeli nagrado za vzoren
primer ravnanja s človeškimi viri, ki jo podeljuje Gospodarska zbornica Dolenjske in
Bele krajine.

Z zdravim odnosom do dela in ljudi, s pravimi poslovnimi cilji in vrhunskimi izvedbami
del ni dvoma, da podjetje v prihodnjih letih
ne bo dosegalo želenih rezultatov. Tako bo v
ponos vsem zaposlenim, lokalni skupnosti in
tudi svetovnemu trgu.
»Naj vam bo leto naklonjeno v vseh pogledih. Prinese naj nove odgovornosti, svež zagon in nove uspehe.«
Mojca Smolič

št. 134 / januar 2018

DRUGO
S prikazovalniki
hitrosti do večje
prometne varnosti

Občina Trebnje je bila uspešna na razpisu
»Namestitev prikazovalnikov hitrosti VI-VOZITE 2018«, ki ga je razpisala Javna agencija
RS za varnost prometa. Le-ta je v sodelovanju s podjetjema Intermatic in Sipronika
v polletni brezplačni najem Občini Trebnje
podelila prikazovalnik hitrosti, ki bo v januarju 2018 nameščen v bližini Podružnične
šole Dolenja Nemška vas. To je že šesti prikazovalnik hitrosti v naši občini, s katerimi
želimo opozoriti voznike k strpnejši vožnji in
s tem prispevati k večji varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu. S prikazovalniki
hitrosti se tudi zbirajo podatki o izmerjenih
hitrostih, na podlagi katerih se pripravijo
analize ter predlogi za izvedbo različnih infrastrukturnih in drugih ukrepov na cestah.
Občinska uprava
Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo

Člani OO SLS
Trebnje na volilnem
občnem zboru na
kmetiji Kukenberger

Velika večina članov občinskega odbora se je
zbrala na rednem volilnem občnem zboru, ki
so ga organizirali na kmetiji Kukenberger pri
svojem članu, ki je nosilec naslova Inovativni
kmet. Izvolili so nove člane vodstva. Vodenje občinskega odbora je še za en mandat
prevzel dosedanji predsednik dr. Jože Korbar. Delo odbora je bilo v zadnjem času zelo
uspešno, prav tako delovanje tričlanske svetniške skupine SLS v Občinskem svetu.
Člani so izrazili podporo vodstvu stranke in
sprejeli program dela. Med najpomembnejšimi nalogami so priprave na volitve v državni zbor in nastop na lokalnih volitvah. Med
cilji so izpostavili uvrstitev SLS v parlament
in povečanje števila občinskih svetnikov iz
vrst SLS .
Leon Lobe
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Nenavadna zgodba
tujca v Trebnjem

Ob obisku Trebnjega v prazničnih dneh
se je pri meni oglasil kolega, ki živi v tujini. Med debato sem mu pohvalila kulturo
vožnje v Trebnjem, redko trobljenje siren
itd. Povedal je svojo dogodivščino: V trgovini Kresal je nakupil nekaj najnujnejših
stvari. Ker je močno deževalo, je blago na
hitro odložil kar na zadnji sedež in se odpeljal proti centru. V križišču pri cerkvi zasliši
zvočne signale soudeležencev v prometu.
Ker ni vajen križišča, je bil prepričan, da je
naredil kak prekršek. Enaka zgodba je bila,
ko je dal prednost pešcu pri gostilni Šeligo.
Podobno pri zavijanju proti Mercatorju.
Spomnil se je na mojo pohvalo Trebanjcev.
»Kakšna kultura nekaj, Glihova samo nekaj
bluzi. Tu je še vedno balkanska kultura vožnje,« si je mislil. Ko je izstopil iz avta, je k
njemu pristopila gospa in mu dejala: "Gospod, vozite na zadnjem pokrovu vozila."
Štefka Gliha

ŠE VEDNO NAJVEČ
NEPRAVILNOSTI
ZARADI RAVNANJA S
KOMUNALNIMI ODPADKI
Inšpekcija je v letu 2017 namenila največ
pozornosti ravnanju s komunalnimi
odpadki. Nadzor je pokazal, da:
•
•
•

določena gospodinjstva ne razpolagajo s potrebnimi zabojniki;
uporabniki odlagajo zlasti biološke
odpadke v zabojnik za preostanek
komunalnih odpadkov;
uporabniki odlagajo izven zabojnikov in mešajo različne odpadke med
seboj na skupnih zbiralnicah in ekoloških otokih.

Kako pravilno voziti
v križišču pri cerkvi

Predstavljamo vam pravila vožnje v navedenem
križišču. Za vožnjo v križišču je potrebno spoštovati določila členov Zakona o pravilih cestnega
prometa (v nadaljevanju: ZPrCP), in sicer od 56.
do 59. člena, in sicer:
• Promet v križišču je urejen s predpisano
prometno signalizacijo, ki določa, da prednostna cesta poteka po vozišču Golievega
trga in Baragovega trga, torej imajo vsa
vozila na tej cesti prednost pred vozili, ki
prihajajo z neprednostnih cest (Kidričeve
ulice in Rimske ceste).
• V razmerju prednosti med vozili, ki se obe
vozita v križišče po prednostni cesti, velja
"desno pravilo", saj ima vozilo z Golievega
trga prednost pred vozilom z Baragovega
trga.
• V razmerju prednosti med vozili, ki se
pripeljeta v križišče po neprednostnih
cestah, ravno tako velja "desno pravilo",
tako da ima vozilo z Rimske ceste prednost
pred vozilom s Kidričeve ulice.
Če ponovimo vrstni red prednosti vozil, ki bi se
naenkrat pripeljala v križišče iz vseh štirih smeri:
1. pelje skozi križišče vozilo z Golievega trga
(iz centra Trebnjega);
2. pelje skozi križišče vozilo z Baragovega trga
(iz smeri avtobusne postaje);
3. pelje skozi križišče vozilo z Rimske ceste (iz
smeri Štefana);
4. pelje skozi križišče vozilo s Kidričeve ulice
(iz smeri osnovne šole Trebnje).
Upamo, da smo bili dovolj jasni glede pravil vožnje v križišču.
Boštjan Colarič pomočnik komandirja

ŠE VEDNO VELIKO KRŠITEV
ZARADI PREKORAČENE
HITROSTI IN UPORABE
MOBITELA MED VOŽNJO

Javnosti obveščamo, da bo inšpekcija
tudi v letu 2018 izvajala poostren nadzor
nad pravilnim ravnanjem s komunalnimi
odpadki.

Nadzor je v letu 2017 pokazal še vedno
veliko kršitev zaradi prekoračitve hitrosti,
povečalo pa se je število kršitev zaradi
uporabe mobitela in neuporabe varnostnega pasu med vožnjo.
Ker je varnost v cestnem prometu na
prvem mestu, opozarjamo voznike, da
upoštevajo cestnoprometne predpise, in
s tem prispevajo ne samo k svoji varnosti,
temveč tudi k varnosti drugih udeležencev v cestnem prometu.
V skrbi za vašo varnost bo Občinsko redarstvo v okviru svoje pristojnosti tudi v
letu 2018 delovalo ter izrekalo ukrepe na
področju cestnega prometa.

Medobčinski inšpektorat

Medobčinsko redarstvo

V skrbi za okolje in v izogib povečevanju
stroškov zaradi nepravilnega ravnanja
z odpadki svetujemo, da uporabniki komunalnih storitev nabavijo ustrezen zabojnik in da odpadke odlagajo skladno z
navodili, ki jih najdejo na zabojniku, na
spletni strani oz. obvestilih Komunale
Trebnje d.o.o.
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S hibridno
tehnologijo vam
zagotovimo
pranje vozila
najvišje
kakovosti.

Nudimo vam
široko izbiro
pnevmatik in
platišč znamk
svetovnega
formata.

Obiščite nas na Obrtniška ulica 4, 8210 Trebnje.

Nudimo zaposlitev v vulkanizerstvu in avtooptiki za nedoločen čas.
Prošnjo pošljite na: bostjan.vovk@siol.net

IŠČEMO SODELAVCA!

Zagotovimo vam
natančno in
precizno
avtooptiko že v
nekaj minutah.

Pri nas smo
opremljeno z
najmodernejšim
strojem za
premontažo
pnevmatik.

JUBILEJI
Osebni jubilej gospe Jožefe
Pajk

V soboto, 30. 12. 2017, je okrogli jubilej – 90 let – praznovala gospa
Jožefa Pajk iz Trebnjega. Ob tej priložnosti sva jo skupaj s predsednico OZ RKS Trebnje Mojco Mihevc obiskali na njenem domu in ji
čestitali.
Gospa živi v hiši, ki sta jo z možem sezidala na začetku njune skupne poti in si ustvarila družino, v kateri sta se rodila sin in hčerka.
V isti hiši živijo sedaj kar tri generacije: mama Jožefa, sin Marjan z
družino in vnukinja Nuša, ki ima že svojo družinico, vsi pa se lepo
razumejo. Ob njenem prazniku so ji najbližji pripravili tudi praznovanje s svojimi ožjimi sorodniki, ki pa jih je kar nekaj, saj izhaja
iz številne družine na Blatu. Sicer pa je gospa Jožefa zelo čila in
živahna, saj še vedno obdeluje vrt, kuha, sama naredi rezance in
za praznike pri njej prav lepo diši po domačih piškotih. Pravi, da
ji nikoli ni dolgčas. Zjutraj najprej prebere časopise, tako da je na
tekočem z novicami, nato pa pride na vrsto delo. Tudi dobre filme
si rada ogleda na televiziji. Nič ne toži o boleznih. Prav zaradi njene
pozitivne energije in dobre volje k njej prav radi pridejo njeni štirje
pravnuki, ki ji še dodatno lepšajo dni.
Gospa Jožefa, še enkrat vam iz srca čestitamo in vam želimo še
veliko zdravih in zadovoljnih let v krogu vaših najdražjih.
Vlasta Rajkovič
Predsednica KORK Trebnje
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STRANKE
Novo leto in
nove želje so tu!
Najprej nam dovolite, da vam zaželimo srečno in uspešno, predvsem pa
zdravo leto 2018.
Leto 2018 bo v marsikaterem pogledu leto sprememb. Spomladi bodo najprej potekale parlamentarne volitve, na katerih bomo tudi Trebanjci odločali,
ali želimo, da naš izvoljeni poslanec prihaja iz Temeniško-Mirnske doline ali
bomo znova namenili svoje glasove osebam, ki ne prihajajo iz našega okolja
in od katerih praktično nimamo nobenih otipljivih koristi. V SD Trebnje smo
mnenja, da mora oseba, v kolikor želi zastopati tudi ožje interese okolja, v
katerem kandidira, živeti na tem območju in s svojim dosedanjim delom opravičiti vsak sleherni glas.
Na oktobrskih lokalnih volitvah pa bomo občani zopet volili občinske svetnike
in župana. Skrajni čas je, da si Občina Trebnje postavi prioritetno listo projektov oziroma da se vpraša: ali je prioritetni projekt npr. medgeneracijski park
na Blatu v vrednosti 3. milijonov € (cena novega vrtca) ali so prioritete drugje,
kot so npr. novi šolski prostori, vrtec v Velikem Gabru in Šentlovrencu, prostor
za mladinsko dejavnost, športna dvorana, pločnik v Velikem Gabru, ureditev
priključka pod gradom ter ureditev ostalih priključkov iz H1- tudi v Dolenjem
Podborštu ...?
Občinski odbor SD Trebnje

Uspešna politika
SMC v preteklem
letu
Razvoj vseh področij v državi je odvisen od uspešnega gospodarstva.
Gospodarska rast pa je bila v Sloveniji v letu 2017 izjemna! Pomladanska je bila 3,3 odstotna, konec leta pa kar 4,7 odstotna. V območju
z evrom sta imeli v preteklem letu višjo rast le Irska in Malta, povprečna gospodarska rast pa znaša 2,2 odstotka. Bruselj v svoji analizi
ugotavlja, da slovensko rast poganjajo izvoz, zasebno povpraševanje
in naložbe. To pa spremljata zviševanje plač in zaposlovanje. Stopnja
brezposelnosti se je prepolovila in se bo s takim tempom znižala na
5,9 odstotka. Evropski analitiki ugotavljajo, da podjetja nadaljujejo z
naložbami, da bi ustregla rastočemu povpraševanju doma in v tujini.

MLADI NA
VOLITVE 2018

Parlamentarne in lokalne

volitve so vsake štiri leta,
predsedniške pa na pet let. A se jih udeležujemo? Kakor
kdo. Volitev se udeležuje predvsem populacija, ki je starejša od 40 let. Je to prav? NIKAKOR! Saj ti najbrž niti ne vedo,
kaj MLADI potrebujete. Nikakor ni prav, da le starejši, se
pravi tisti, ki hodijo na volitve, odločajo namesto VAS. Parlamentarne in lokalne volitve so morda z vidika MLADIH
pomembnejše. Bodočnost je v vaših rokah. Zato letos le
pojdite na volitve in VI povejte, VI odločite, kdo ponuja vsaj
nekaj, kar VAS zadeva. MLADI, ne smete se bati prevzeti
odgovornosti v svoje roke. Morda tudi kandidirate.
Tomaž Kukenberger,
podpredsednik OO SLS TREBNJE
Še enkrat vam želimo vse dobro v
novem letu 2018!
Člani Slovenske demokratske stranke smo
se v velikem številu zbrali na Kazini v Šentlovrencu in leto 2017 zaključili v prijetnem in veselem druženju. Leto 2018 je leto možnosti in pozivnih sprememb, ki jih
lahko dosežemo s skupnimi močmi.
Občinski odbor Slovenske demokratske stranke Trebnje

Najpomembnejše pa je, da živimo v državi, ki je varna tako za življenja
kot za premoženje. Optimizem se vrača! Politika vlade Mira Cerarja je
uspešna in nas je potegnila iz krize!

Vida Šušterčič
LO Trebnje

Leto, v katerega smo vstopili, bo v mnogočem posebno. Upamo in
verjamemo, da bo v našem življenju pustilo čim več dobrih sledi.
Ob gospodarski rasti vstopamo v volilno leto. Poletje bodo zaznamovale parlamentarne volitve, pozno jesen pa še lokalne. Če bomo
z državnozborskimi volitvami v skladu z veljavno zakonodajo skušali izbrati kar najboljše politične predstavnike našega okolja v državnem zakonodajnem telesu, bomo z jesenskimi volitvami zbirali
ekipo in vodjo, ki bo meril utrip razvoja našega lokalnega okolja.
Od strokovnosti, delavnosti, predanosti in kooperativnosti te ekipe
bo v veliki meri odvisno, kako se bo razvijala naša občina. Na lokalnem nivoju je bistveno manj pomembno oz. sploh ni pomembno,
kakšne politično nazorske opredelitve so člani Občinskega sveta.
Ker si zagotovo vsi želimo razvoja občine na vseh področjih, želimo,
da pri izboru tega organa ne bo odločilno, »čigav je«, ampak dobre
osebnostne lastnosti, znanje in delavnost kandidatov.
Pa srečno, tudi na volitvah!
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Člani in simpatizerji NSi Trebnje smo skupaj s člani RO Dolenjske decembra 2017 obiskali poslansko skupino NSi v
Državnem zboru, glavno tajništvo NSi ter se sprehodili po praznično okrašeni Ljubljani in si
na Bregu ob Ljubljanici ogledali jaslice iz slame.
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ZAHVALE
Delo, trud, trpljenje,
Tvoje je bilo življenje.
A bolezen kruta je bila
in te iz naše sredine je iztrgala.

Vasica domača in polje,
ko vračam se zopet nazaj,
ti meni velika si sreča,
edini prijazni si kraj.

ZAHVALA
V 90. letu starosti je ugasnilo
življenje naše dragemame, sestre, stare mame, babice in prababice

JOŽEFE PAJEK,

rojene Zupančič iz Gombišč 10.
Z bolečino v srcu se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem, ki ste z nami delili žalost in bolečino ob izgubi naše drage
mame in sestre, darovali cvetje, sveče in svete maše ter pokojno pospremili
na zadnjo pot.
Posebna zahvala celotnemu osebju DSO Trebnje za njihov trud in mamino dobro počutje v njem.
Prisrčna hvala župniku v Velikem Gabru za molitev, tolažilne besede in lepo
opravljen obred. Hvala tudi pevskemu zboru iz Šentvida. Hvala pogrebnim storitvam Perpar.
Žalujoči vsi njeni.

VRTEC SONČNICA PRI OŠ
VELIKI GABER VABI K VPISU
ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019
Vpis bo potekal od 1. 2. do 10. 2. 2018
na upravi Vrtca Sončnica Veliki Gaber,
Veliki Gaber 41, 8213 Veliki Gaber.
Izpolnjen obrazec, ki ga dobite na upravi vrtca, pri
svetovalni delavki ali na spletni strani vrtca, lahko
starši skupaj z dokazili oddate na sedežu vrtca vodji
vrtca ali svetovalni delavki neposredno ob naslednjih
dnevih:
• v četrtek, 1. 2. 2018, od 6.30 do 8.00 in od 13.30
do 15.00,
• v ponedeljek, 5. 2. 2018, od 9.30 do 14. 30,
• v torek, 6. 2. 2018, od 13.00 do 16.00,
• v petek, 2. 2. 2018, v sredo 7. 2. 2018, in v petek,
9. 2. 2018 ni osebnega vpisa
ali ga pošljete z navadno pošiljko na naslov vrtca.
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ZAHVALA
V 86. letu starosti nas je zapustila naša draga mama, babica
in prababi, sestra in teta

MARIJA KAMIN

Iz Dolenje vasi 13 pri Čatežu

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom in znancem za
izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče in svete maše. Posebna
zahvala celotnemu osebje DSO Trebnje, gospodu župniku Marku
Japlju, pogrebni službi Novak, svakinji Mileni Kamin za lepe besede slovesa ter prijateljici Cveti Strajnar za vsakodnevno skrb.
Žalujoči: vsi njeni

Naš vrtec si lahko ogledate in ga obiščete v dnevih
od 1. 2. do 10. 2. 2018 med 9.00 in 10.00 uro
po predhodnem dogovoru.
Starši lahko podate vlogo za vpis v vrtec le v en javni vrtec v občini Trebnje. Vloga velja le za šolsko leto, za katerega bo vložena.
Vlogo oddajte pravočasno, ker velja zakonsko določilo, da vrtec
najprej obravnava vse vloge, ki jih prejme v objavljenem roku.
Vloge za vpis otroka, vložene oz. oddane na pošto po preteku
roka za redni vpis, bodo obravnavane šele, ko bo vrtec vključil
vse otroke s čakalnega seznama.
Če bo v vrtec vpisanih več otrok, kot je v vrtcu prostih mest, bo o
vlogah odločala komisija.
Prednost pri sprejemu lahko uveljavljajo starši, če ob vlogi predložijo pisno mnenje Centra za socialno delo o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine ali odločbo o usmeritvi
otroka s posebnimi potrebami.
Vloge za premestitev: v času roka za vpis lahko starši že vključenih otrok vložijo vlogo za premestitev otroka iz ene v drugo
enoto znotraj enega javnega vrtca ali vlogo za premestitev med
vrtcema.
Vse o vpisu lahko izveste tudi na številkah:
07 34 88 110 (vrtec) ali 030 467 990 (vodja vrtca)
07 34 88 111 (pedagoginja)
Špela Šeme Lesjak, vodja vrtca
mag. Gregor Udovč, ravnatelj
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Novi T-Roc
Že na zalogi

TESTNE VOŽNJE
Povprečna poraba goriva 6,3 – 4,3 l/100 km,povprečne emisije CO2 144 - 113 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Emisije NOx: 0,0516 - 0,0223 g/km. Emisije trdih
delcev: 0,0107 - 0,0000 g/km. Število delcev: 6,75 x 10¹¹ - 0,0108 x 10¹¹. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju
kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
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RAZVEDRILO

Tokratni sponzor križanke je GOSTILNA MEGLIČ Meglič Martin s. p.,
Obrtniška ulica 2, 8210 Trebnje

Vino je hrana. Hrana je za telo. Telo je za dušo.
Od leta 1978 ohranjamo ime dobre gostilne s ponudbo: malice, družinska in poslovna kosila,
jedi po naročilu, domače dobrote, hišne specialitete, pogostitev osebnih praznovanj. Organiziramo razne kulturno-kulinarične dogodke: salamiada, večer straniščne poezije, sekanje pirhov,
martinovanje, dnevi dalmatinskih jedi. Ugodimo tudi vegetarijancem in bolnikom s celiakijo.
Za vas so pripravili nagrade, in sicer:
1.

nagrada: kosilo s pijačo za 2 osebi v vrednosti 25 €

2.

nagrada: hišne specialitete v vrednosti 15 €

3.

nagrada: dnevna malica za 2 osebi v vrednosti 10 €
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Geslo križanke in svoj
naslov pošljite na Glasilo občanov, Goliev trg
4, 8210 Trebnje ali na
elektronski naslov: glasilo.obcanov.trebnje@
gmail.com najkasneje
do ponedeljka, 5. 2.
2018.
Gesel po tem datumu
ne bomo mogli upoštevali.
V decembrski številki Glasila občanov je
bila prikazana križanka
napačna, zato to pot
nismo izžrebali nagrajencev.
27

NAPOVEDNIK
Napovednik dogodkov v občini Trebnje v januarju in februarju 2018.
Datum
četrtek, 11. januar
2018
petek, 12. januar
2018
sobota, 13. januar
2018

Ura

Dogodek

Kraj

Organizator

17.00

Abonma Levček: Izgubljeni glasek

Kulturni dom Trebnje

ZKD Trebnje, JSKD Knjižnica Pavla Golie
Trebnje

17.00

Beremo s tačkami

Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Knjižnica Pavla Golie Trebnje

8.00

Kmečka in rokodelska knjižnica

Mestni park Trebnje

Drot

sobota, 13. januar

8.30

Eko tržnica

sobota, 13. januar

10.00

sobota, 13. januar
ponedeljek, 15.
januar 2018
torek, 16. januar
2018
sobota, 20. januar
2018
ponedeljek, 22.
januar 2018
ponedeljek, 22.
januar 2018
ponedeljek, 22.
januar 2018
torek, 23. januar
2018
sobota, 27. januar
2018
sobota, 27. januar
sobota, 27. januar
ponedeljek, 29.
januar 2018
torek, 30. januar
2018
sreda, 31. januar
2018
petek, 2. februar
2018
sobota, 3. februar
2018
sobota, 3. februar
2018
ponedeljek, 5. februar 2018
ponedeljek, 5.
februar
ponedeljek, 5.
februar
ponedeljek, 5.
februar
torek, 6. februar
2018
torek, 6. februar
2018
torek, 6. februar
2018
sreda, 7. februar
2018
sreda, 7. februar
2018
četrtek, 8. februar
2018

Sobotni STIKino v Trebnjem: OTO NOSOROG
Enodnevni nadaljevalni seminar za mažorete, mentorice in
9.00-17.30
trenerke
Marko Juhant: Prenova domače vzgoje, da bodo otroci uspešni
17.00
in srečni
19.00
Demenca moja učiteljica, predava Ana Cajnko

Mercator center Trebnje
Dvorana Stik v Trebnjem
Športna dvorana PŠ Dolenja Nemška vas

ZKD Trebnje, JSKD OI Trebnje
Javni sklad RS, Mažoretna zveza Slovenije, KUD OPO Trebnje

CIK Trebnje

CIK Trebnje

Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Knjižnica Pavla Golie Trebnje
Društvo za zdravje in sožitje v družinah
Trebnje

16.30

Sodobna vzgoja, sodobni starši, predavatelj: Dejan Sotirov

OŠ Veliki Gaber

8.00

Kmečka in rokodelska knjižnica

Mestni park Trebnje

Drot

8.30

Eko tržnica

Mercator center Trebnje

10.30

CMU delavnica: Zasvojenost z novimi tehnologijami

OŠ Veliki Gaber

OŠ Gaber, CIK Trebnje, UTŽO Trebnje

9.20

CMU delavnica: Ne bodi ovčka na internetu

OŠ Veliki Gaber

OŠ Gaber, CIK Trebnje, UTŽO Trebnje

10.10

CMU delavnica: Družbena omrežja in zaščita zasebnosti na
internetu

OŠ Veliki Gaber

OŠ Gaber, CIK Trebnje, UTŽO Trebnje

9.00

Predavanje UTŽO: Grenlandija - Stane Klemenc

CIK Trebnje

CIK Trebnje, UTŽO Trebnje

17.00

Bralni klub- Čarobni svet besed

Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Knjižnica Pavla Golie Trebnje

8.00

Kmečka in rokodelska knjižnica

Mestni park Trebnje

Drot

8.30
19.00

Eko tržnica
Stand up - Striptiz z Matjažem Javšnikom
Temeniška in Mirnska dolina med vojno za Slovenjo leta 1991
(predava Brane Praznik)

Mercator center Trebnje
Kulturni dom Trebnje

King Kong Teater

Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Knjižnica Pavla Golie Trebnje

9.00

Zvoki zaprašenih muzejskih predmetov- Alenka Veber

CIK Trebnje

CIK Trebnje, UTŽO Trebnje

18.00

11. Lunin pohod na Vrhtrebnje

Trebnje

Anlr

19.00

Prešernovanje

Kulturni dom Čatež

KUD POPOTOVANJE FRANA LEVSTIKA
ČATEŽ

9.00

15. Tradicionalni pohod za vinogradnike in ljubitelje naravo

Vinska gorica Zemljica

VTD ČATEŽ POD ZAPLAZOM

10.00

Sobotno galerijsko dopoldne: Oblike gline z Nino Mrđenović

Galerija likovnih samorastnikov Trebnje

JSKD OI Trebnje, ZKD Trebnje in Galerija likovnih samorastnikov Trebnje (CIK
Trebnje)

17.00

Proslava ob kulturnem prazniku

OŠ Trebnje

OŠ Trebnje

17.00

Ure pravljic

Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Knjižnica Pavla Golie Trebnje 07 34821 11

19.00

Literarni večer, gostja Azra Širovnik

Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Knjižnica Pavla Golie Trebnje

18.00

Medobčinska proslava ob slovenskem kulturnem prazniku

Kulturni dom Partizan Mirna

JSKD OI Trebnje in ZKD Trebnje

18.00

Športnik leta 2017
9.00

Proslava UTŽO (gost Stane Pečak)

CIK Trebnje

CIK Trebnje, UTŽO Trebnje

12.00

Praznovanje ob slovenskem kulturnem prazniku

OŠ Veliki Gaber

OŠ Veliki Gaber

12.00

Proslava ob Prešernovem dnevu

OŠ Veliki Gaber

OŠ Veliki Gaber

19.00

Proslava ob Prešernovem dnevu

Kulturni dom Dobrnič

KTD Dobrnič

10.00

Dan odprtih vrat

Galerija likovnih samorastnikov Trebnje

četrtek, 8. februar

11.00

Vodstvo po razstavi Na + ključ + je štirih zgodb

Galerija likovnih samorastnikov Trebnje

četrtek, 8. februar

16.00

Vodstvo po stalni razstavi

Galerija likovnih samorastnikov Trebnje

četrtek, 8. februar
sobota, 10. februar
2018

17.00

Abonma Levček: Peter Klepec

Kulturni dom Trebnje

Galerija likovnih samorastnikov Trebnje,
CIK Trebnje
Galerija likovnih samorastnikov Trebnje,
CIK Trebnje
Galerija likovnih samorastnikov Trebnje,
CIK Trebnje
JSKD OI Trebnje in ZKD Trebnje

9.00

25. Valentinov pohod po vinski gori Šmaver

Rdeči Kal

Društvo vinogradnikov Trebnje

10.00

Sobotni STIKino: Gašper in Petra na safariju

dvorana STIK Trebnje

11.00

CMU delavnica za razvijanje socialnih veščin

OŠ Veliki Gaber

18.00

Predavanje UTŽO: Plečnik

Galerija likovnih samorastnikov Trebnje

JSKD OI Trebnje in ZKD Trebnje
CIK Trebnje, UTŽO Trebnje, OŠ Veliki Gaber
Galerija likovnih samorastnikov Trebnje,
UTŽO

19.00

16. krog 1. NLB liga: RK Trimo Trebnje : RD Urbanscape Loka

Športna dvorana OŠ Trebnje

18.00

Otvoritev razstave likovnih del ustvarjalcev na delavnici Petra
dvorana STIK Trebnje
Škerla ter Krst pri Savici v izvedbi Antola Šterna

sreda, 14. februar
2018
četrtek, 15. februar
2018
petek, 16. februar
2018
petek, 16. februar
2018

Rokometni klub Trimo Trebnje
JSKD OI Trebnje

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

