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Na vaji, foto: Leon Lobe

OBČINSKE NOVICE
Izgradnja kanalizacije za
odvajanje in čiščenje vod iz
naselja Račje selo in Blato
V mesecu septembru se je pričela izgradnja kanalizacije za odvajanje in čiščenje vod iz naselja Račje selo in Blato v občini Trebnje.
V bližini naselij je že izgrajena mala čistilna naprava PE 500, na katero bo odpadna voda speljana. Načrtovana je izgradnja ločečega
kanalizacijskega sistema. Traso v dolžini cca. 3.605 metrov narekuje konfiguracija terena, lega posameznih hiš in zgrajena čistilna
naprava.
Zaradi želje, da se bo čim več gospodinjstev priključilo na predviden sistem, se bosta izgradila tudi dve črpališči in dva tlačna voda
v skupni dolžini 280 metrov. Posamezne hiše, ki se ne bodo mogle
priključiti gravitacijsko, se bodo morale priključiti preko hišnih črpališč.
Zaradi zagotovitve normalnega obratovanja in vzdrževanje kanalizacijske mreže se bo na trasi kanalizacije vgradilo potrebno število
revizijskih jaškov.
Predvidevamo, da se bodo dela zaključila do sredine naslednjega
leta.
Občinska uprava
Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo

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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Občinski podrobni prostorski
načrt za območje objekta
Vinogradniško-turističnega
društva Čatež pod Zaplazom
Občinski prostorski načrt Občine Trebnje določa območja, za katere je potrebno pripraviti občinski podrobni prostorski načrt. Tako
je opredeljeno tudi območje starega dela naselja Čatež.
Vinogradniško-turistično društvo Čatež pod Zaplazom (VTD) je lastnik objekta v centru Čateža. Društvo je zelo aktivno. Pridobili so
si zemljišče severno od objekta, na katerem želijo zgraditi vinsko
klet oz. prostor za prezentacijo lokalne ponudbe – vin in pridelkov.
Za pridobitev ustreznih upravnih dovoljenj je potrebno izdelati Občinski podrobni prostorski načrt – OPPN. Predvidena vinska klet
bo locirana na severni strani objekta, v pritličju bo zasnovana kot
vinska klet, v nadstropju kot pokrita terasa z odprtim prostorom.
Obravnava se smiselno funkcionalna celota, zato se v OPPN vključijo tudi obstoječi objekti.
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN poteka do 3. novembra 2017 v prostorih Občine Trebnje. Gradivo si lahko ogledate tudi
na občinski spletni strani in podate pripombe ali predloge.

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

Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo

V Glasilu občanov se proti plačilu v skladu s sprejetim cenikom objavljajo tudi oglasi, ki so pripravljeni
za tisk, torej oblikovani in v primernih formatih: PDF
v kakovosti za tisk in CMYK-formatu. Če kakovost ni
ustrezna, se objavo oglasa zavrne. Naročnik oglasa
je dolžan spoštovati avtorske pravice glede uporabe
fotografij in besedila v oglasnih sporočilih. Oglasi
niso lektorirani.
Prispevke lahko pošljete po elektronski pošti na
naslov: glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com ali jih
v elektronski obliki (CD, DVD, USB) oddate v poštni
nabiralnik uredništva na naslovu: Glasilo občanov,
Goliev trg 4, 8210 Trebnje (prvi vhod desno za občinsko stavbo).
Rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko je
6. 11. 2017, predviden izid pa 15. 11. 2017. Prispevki, ki jih bomo v uredništvo prejeli po tem datumu,
bodo uvrščeni v naslednjo številko, če bodo še aktualni.
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OBČINSKE NOVICE
Predvidena nova
prometna navezava
– viadukt v Zidanem
Mostu
V izjemno čast si štejemo podporo Vlade Republike Slovenije, ki je prisluhnila potrebam
novih prometnih povezav v občini Trebnje.
V petek, 29. septembra 2017, sta minister
za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič in minister stranke SMC – Stranka modernega
centra, z županom Občine Trebnje Alojzijem
Kastelicem slovesno podpisala protokol o
sodelovanju pri izgradnji izvennivojske navezave čez železniško progo Metlika – Novo
mesto med regionalnima cestama Pluska –
Trebnje in Moravče – Čatež– Trebnje. Gre za
pomembno prometno navezavo zahodnega
dela občine Trebnje, ki se gospodarsko zelo
dobro razvija. Odsek regionalne ceste, ki
poteka skozi naselji Štefan in Zidani Most,
zaradi neustreznega križišča in ovinkov,
premajhne nosilnosti mostu čez reko Temenico in nezavarovanega železniškega prehoda ne omogoča prevoznosti tovornim vozilom. Z izgradnjo nove prometne navezave,
viadukta v Zidanem Mostu pa bodo zagotovljeni pogoji za nadaljnji razvoj pomembnih
industrijskih kompleksov na tem območju,
kot sta TPV na Veliki Loki in TEM Čatež na
Čatežu in tudi razvoj ostalega gospodarstva
severozahodnega dela trebanjske občine.
»Obremenitev te ceste s tovornim prometom je nevzdržna. Ob iskanju rešitve za

cestno povezavo do avtoceste, se nam je
porodila ideja, ki smo jo v nekaj mesecih zapisali v ta sporazum,« je ob podpisu protokola dejal minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič in ob tem dodal: »Računam,
da bo ta projekt uspešno realiziran, saj vsi
vemo, da je ustrezna prometna infrastruktura danes kot neko ožilje za gospodarstvo.
Če ta infrastruktura ni pretočna, gospodarstvo ne more delovati.« Poudaril je, da se
tega zelo dobro zavedajo in da je prav zato
vlada v zadnjem času močno povečala vlaganja v cestno in železniško infrastrukturo.
Ob podpisu protokola, ki je napovedal obsežen in zahteven projekt – izgradnjo premostitvenega objekta, ki bo šel preko železniške proge in preko reke Temenice – je
bil zadovoljen tudi trebanjski župan Alojzij
Kastelic in vsi člani stranke SMC in njihovi
simpatizerji, da se v času te vlade izvajajo
in načrtujejo v naši občini tako pomembni
projekti.
Po podpisu sporazuma sledi umeščanje
projekta v prostor, izdelava projektne doku-

Živahno na zaprtem delu ceste
v središču Trebnjega
Evropski teden mobilnosti je najbolj razširjena kampanja na področju trajnostne mobilnosti na svetu. Vsako leto poteka med 16.
in 22. septembrom. Cilj kampanje je vzpodbuditi evropske lokalne
skupnosti k uvajanju in promociji trajnostnih prometnih ukrepov
ter povabiti prebivalce k uporabi alternativnih oblik prevoza, torej
k neuporabi avtomobilov. Slogan letošnjega tedna je bil »Združimo
moči, delimo si prevoz«.
V petek, 22. 9. 2017, smo v Trebnjem izvedli Dan brez avtomobila.
Živahnega in poučnega dopoldanskega dogajanja v mestnem jedru
so se udeležili mladi iz šole in vrtca, kjer so se seznanili z delom in
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mentacije, podpis sporazuma o sofinanciranju in izvedba približno 400 metrov dolgega
odseka. Z izgradnjo navezave državne ceste
na zahodni priključek se predvideva začeti
v letu 2019.
S pomembno naložbo bo omogočen nadaljnji gospodarski razvoj, varnost v prometu in
kvalitetnejše življenje občanov.
Vida Šušterčič
Občina Trebnje

opremo gasilcev ter policistov, se zapeljali z električnim avtomobilom, kolesom ali skirojem, se udeležili spretnostnega poligona in
se osveščali o okoljevarstvenih vsebinah. Malo pred poldnevom
pa so v Trebnjem sirene gasilnih, reševalnih in policijskih vozil naznanile nazorno vajo reševalnih služb, in sicer nudenja pomoči v
primeru prometne nesreče. Za uspešno izvedbo dneva se zahvaljujemo vsem sodelujočim ter obiskovalcem dogodka in naj utrinki
s prireditve ostanejo v naših mislih skozi celo leto, predvsem pa
naj vsakdo izmed nas razmisli, kako lahko v prihodnje prispeva, da
bodo naše poti prijaznejše do narave, našega mesta in tu živečih
ljudi.
Občinska uprava Občine Trebnje
Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo
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OBČINSKE NOVICE
Sprejem zlatih
maturantov pri
županu Občine
Trebnje
Župan Alojzij Kastelic je konec septembra
sprejel zlate maturante in njihove starše.
Med najboljše v trebanjski občini so se letos uvrstili: Dimitra Škrekovski, Gimnazija
Novo mesto, Matic Bregar in Špela Smolič,
oba Šolski center Novo mesto.
Župan je dejal, da nas vse navdaja z optimizmom in ponosom, da zlati maturanti prihajajo tudi iz občine Trebnje. Vsem
skupaj je ob tej priložnosti zaželel veliko
uspehov tudi v prihodnje z željo, da s svojim potencialom prispevajo tudi svoj delež
k razvoju lokalne skupnosti. Vsak od nas
se mora vsak dan vprašati, kaj lahko stori
dobrega za svojo okolico in za svoj razvoj.
Družba se preveč razoseblja in v porastu
je individualizem, kar pomeni prej slabost
kot prednost, zato se moramo med sabo
povezovati, spoštovati, saj so rezultati plod

timskega dela. Še enkrat srečno in uspešno
v nadaljnjem študiju in kasneje tudi na poklicni poti.
Župan je zlatim maturantom ob njihovem
uspehu podaril knjigo. S kratkim nagovorom je zlatim maturantom čestital tudi direktor Občinske uprave Janez Pirc.
Iskrene čestitke!

Most čez Temenico v Ponikvah
Občina Trebnje je v mesecu juliju podpisala pogodbo za izvedbo
mostu čez Temenico v Ponikvah. Izbrani izvajalec TRGOGRAD,
d.o.o. je najprej izvedel obvozno cesto z začasnim mostom, ki je
potrebna za čas gradnje, nato pa je sledila odstranitev obstoječega
mostu in gradnja novega. Zaključek gradnje je predviden za konec
meseca oktobra. Nov most bo zagotavljal ustrezne površine za
motorni promet ter peš promet, kar bo povečalo varnost, predvsem za najšibkejše udeležence v prometu.
Občinska uprava
Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo

Na skupnih zbiralnicah in
ekoloških otokih ločevanje
odpadkov še vedno velik
problem
V zadnjem letu je opaziti povečano odlaganje odpadkov na skupne
zbiralnice in ekološke otoke, pri čemer se ugotavlja, da je stanje
porazno. Odloženi so odpadki, ki dejansko ne sodijo na skupne zbiralnice oz. ekološke otoke, če pa že, so le-ti nepravilno odloženi.
Največji problem je, da odpadki niso ločeni med seboj ter da so
razmetani oz. odloženi v bližini zabojnikov.
Tovrstna dejanja prinašajo nezadovoljstvo občanov, kvarijo izgled
v okolju ter vplivajo na višanje stroškov komunalnih storitev.
Javnost obveščamo, da bodo inšpektorji Medobčinskega inšpektorata v sodelovanju z javnim podjetjem Komunala Trebnje d.o.o.
v prihodnje opravljali poostren nadzor nad ravnanjem s komunalnimi odpadki na skupnih zbiralnicah in ekoloških otokih v občinah
Trebnje, Mokronog-Trebelno, Mirna in Šentrupert. Pozivamo pa
tudi vse uporabnike, naj odlagajo odpadke na ekološke otoke in
skupne zbiralnice skladno z navodili, ki določajo, kaj se sme oz.
česa se ne sme odlagati v tipizirane zabojnike (nalepke na tipiziranih zabojnikih).
Medobčinski inšpektorat
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OBČINSKE NOVICE
Ureditev lokalne ceste
Bič – Veliki Gaber
Občina Trebnje je v mesecu avgustu podpisala pogodbo za izvedbo
del na rekonstrukciji lokalne ceste Bič – Veliki Gaber III faza. Izbrani
izvajalec Komunalne gradnje Grosuplje d.o.o. je z deli pričel konec
meseca avgusta. Vsa dela po pogodbi so se zaključila do 6. oktobra,
vendar je pri izvedbi zaključnega sloja prišlo do napak na ravnosti
vozišča, ki jih mora izvajalec še odpraviti. Zadnja faza ureditve lokalne ceste je predvidena izven koridorja obstoječe ceste, zato je potrebna sprememba prostorske dokumentacije, pridobitev zemljišč
ter vseh potrebnih upravnih dovoljenj.
Občinska uprava
Oddelek za okolje, prostor
in infrastrukturo

Brezplačno pravno svetovanje za
občane občine Trebnje
V občini Trebnje bo ponovno na voljo možnost brezplačnega svetova
nja v obliki prvega pravnega nasveta. Osnovni namen projekta, ki ga
financira Občina Trebnje, je nudenje pravne pomoči občanom s ciljem
odprave socialnih stisk, urejanja najpomembnejših življenjskih situacij in
preprečevanja poglabljanja težav s pravočasnim zavarovanjem pravic.
Svetovanje bo potekalo novembra in decembra enkrat mesečno in bo
brezplačno za vse občane. Svetovanje glede določenega pravnega problema bo načeloma trajalo do pol ure in bo obsegalo svetovalni razgovor in podajanje osnovnih informacij o pravnem položaju (kakšna pravna
sredstva ima občan na voljo, kako potekajo določeni postopki, možnosti
izvensodnega reševanja sporov in pridobivanja brezplačne pravne pomoči ...). Projekt je zastavljen kot prvi pravni nasvet občanom s področij
pravdnih in nepravdnih postopkov, družinskega prava, dedovanja, upravnih zadev, stvarnega prava, stanovanjske problematike, delovnega prava, pravic iz invalidskega in pokojninskega zavarovanja, socialnih pravic,
obligacijskega prava.
Termin za svetovanje v novembru: ponedeljek, 13. 11. 2017, od 12.00
do 17.00.
Termin za svetovanje v decembru: ponedeljek, 18.12.2017, od 12.00
do 17.00.
Svetovanje pa bo potekalo v pisarni Glasila občanov, Goliev trg 4 (stavba za Občino Trebnje).
Na svetovanje se je potrebno predhodno naročiti pri izvajalcu bodisi po
elektronski pošti pic@pic.si ali telefonu: 01/521-18-88, 051/681-181

Obnova Jurjeve
domačije v polnem
zamahu
Na Jurjevi domačiji se izvajajo obnovitvena dela.
Vrednost celotne obnove je ocenjena na dobrih
72.000 EUR. Iz naslova javnega razpisa za izbor
kulturnih projektov na področju nepremične
kulturne dediščine nam je Ministrstvo za kulturo odobrilo dobrih 28.000 EUR, ki jih bo sofinancirala Republika Slovenija iz dela proračuna, ki je
namenjen kulturi, ostalo bo financirala Občina
Trebnje. Izvajalca del sta TM VAR Anton Mlaker
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Pravno svetovanje izvaja Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC, pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja, ki je
nevladna, neprofitna organizacija, ki pomaga posameznikom in ranljivim
skupinam (invalidi, žrtve družinskega nasilja, žrtve trgovine z ljudmi, starejši …) pri varstvu in uresničevanju temeljnih pravic skozi pravno svetovanje, informiranje, zagovorništvo, izobraževanje, sestavo pravnih mnenj
in analiz ter skozi javno participacijo vpliva na procese odločanja v državi.
Pri vsakodnevnem delu se pravniki srečujejo z najrazličnejšimi kršitvami
pravic, pri čemer se ugotavlja, da je dostop do brezplačne pravne pomoči
v državi neustrezno urejen. Postopek odločanja traja predolgo, pri učinkovitem varstvu pravic pa sta ravno ažurnost in pravočasnost temeljni
predpostavki uspeha, zato si PIC prizadeva razširiti dostop do brezplačnega prvega pravnega nasveta, ki je celo s spremembo Zakona o brezplačni pravni pomoči ukinjen kot samostojna oblika brezplačne pravne
pomoči.
Projekt sofinancirana Občina Trebnje iz javnega razpisa za sofinancira
nje programov socialnega varstva.
PIC
Sanja Jablanović, univ.dipl.prav.
Strokovna sodelavka

s.p. iz Kalobja in Zaključna gradbena dela Ilnikar
d.o.o. iz Pluske pri Trebnjem. Dela na objektih so
se začela izvajati v začetku septembra. Največ
težav pri izvajanju del nam predstavljajo obdobja deževja, v katerih krovec ne more opravljati
zamenjave slame. Prav tako se je bilo v veliki
meri potrebno prilagajati vremenu tudi pri obnovi fasade hiše, svinjaka in brajde. V sklopu obnove bodo opravljena tudi potrebna mizarska in
tesarska popravila na dotrajani notranji opremi
hiše.
Občinska uprava
Oddelek za družbene in gospodarske dejavnosti
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OBČINSKE NOVICE
Občinski podrobni
prostorski načrt za
sanacijo neskladnih
in nelegalnih
gradenj na območju
občine Trebnje
Zaključila se je javna razgrnitev Občinskega
podrobnega prostorskega načrta za sanacijo neskladnih in nelegalnih gradenj na območju občine Trebnje. Odziv investitorjev

– lastnikov predvsem »prevelikih« zidanic –
je bil zelo velik, tako na javni obravnavi kot
v času javne razgrnitve. Investitorjem se
je skušalo čimbolj ugoditi oziroma olajšati
postopek legalizacije neskladnih in nelegalnih zidanic, kar je naletelo na zelo ugoden
odziv. Tako smo s skupnimi močmi ustvarili prostorski akt, ki ga bomo po pridobitvi mnenj nosilcev urejanja prostora dali
v sprejem na Občinski svet. Investitorji si
bodo končno lahko pridobili ustrezna gradbena dovoljenja.
S tem bo prihranjena marsikatera skrb in
odpravljen tesnobni strah v smislu »kaj naj
pa sedaj naredim, saj sem celo življenje delal za to zidanico…«

Občinska uprava
Oddelek za okolje, prostor

Občinski podrobni prostorski
načrt za
trgovsko-industrijsko cono
Trebnje (1. faza)
Območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta za trgovsko-industrijsko cono Trebnje (OPPN) se nahaja na severovzhodni
strani naselja Trebnje. Območje OPPN sega na zahodni strani do
regionalne ceste Trebnje – Mokronog, v severnem delu območje
omejuje javna pot proti Primštalu, na vzhodni strani pa regionalna
železniška proga Sevnica – Trebnje.
Predmet priprave OPPN je določitev podrobnejših izvedbenih pogojev za pozidavo in zunanje ureditve ter za priključevanje na prometno in komunalno – energetsko infrastrukturo.
Lokacija Komunale Trebnje v središču mesta Trebnje onemogoča
nadaljnji razvoj tako komunalnih kot centralnih dejavnosti, predvsem pa je za mesto moteč skladiščni objekt Komunale Trebnje v
neposredni bližini železniške postaje. Ta lokacija je predvidena za
gradnjo kulturnega centra. Komunala Trebnje je za selitev že pridobila zemljišča ob regionalni cesti proti Mirni in cesti proti Primštalu, nasproti obrtne cone. Izvaja tudi vse potrebne aktivnosti za
pričetek čimprejšnje gradnje njihovega novega kompleksa. Da si
bodo lahko pridobili gradbeno dovoljenje, pa je potrebno sprejeti OPPN. V območje 1. faze OPPN je vključen kompleks bodočih
objektov Komunale Trebnje in predvidenih trgovskih objektov ob
regionalni cesti proti Mirni, nasproti obstoječe obrtne cone.
OPPN je javno razgrnjen do 25. oktobra na Občini Trebnje. Gradivo
si lahko ogledate tudi na občinski spletni strani.

Občina Trebnje
objavlja

JAVNO DRAŽBO
za prodajo premičnin
Javna dražba bo na Občini Trebnje, Goliev
trg 5, 8210 Trebnje v mali sejni sobi dne 25.
10. 2017 ob 10.00. uri.
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Občinska uprava
Oddelek za okolje, prostor
in infrastrukturo

Predmet prodaje

Izklicna
cena v EUR

OSEBNI AVTOMOBIL HYUNDAI SANTA FE / 2.4,
bencinski motor, 107 kW, datum prve reg.: 29.
11. 2000, reg. veljavna do: 29. 11. 2017, prevoženih 162.034 km, teh. pregled: 10. 5. 2017, ident.
št.: KMHSC81BP1U017509

Stopnja
DDV,
DMV

1.900,00

0,00

Alojzij Kastelic, l.r.
ŽUPAN
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KULTURA
Hvalnica glasbi v
Trebnjem
Leto 2017 so župani občin Mirna, MokronogTrebelno, Šentrupert in Trebnje ob pomembnem jubileju 50. Mednarodnem taboru likovnih samorastnikov Trebnje razglasili za Leto
kulture Temeniške in Mirnske doline. Poleg
dogodkov, ki so se že zvrstili, bo Občina Trebnje sofinancirala še niz kulturnih dogodkov
v soorganizaciji Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Trebnje,
Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje in
Glasbene šole Trebnje.
Prvi dogodek v sklopu dogodkov je bil koncert sopranistke Jerice Steklase: Hvalnica
glasbi, ki se je odvil v četrtek, 21. septembra
2017, v avli CIK Trebnje. O tem, da Trebanjci

Sobotno galerijsko
dopoldne – izdelava
ptičje krmilnice iz
gline
V novem šolskem letu se od oktobra dalje
vsako prvo soboto v mesecu nadaljujejo
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cenijo operno petje in operno divo Jerico Steklaso, je pričala polna dvorana obiskovalcev.
Na klavirju je Jerico spremljala pianistka prof.
Joelle Bouffa, Jeričina sestra Urška pa je večer povezala z umetniško besedo. Za prijateljsko druženje po koncertu so poskrbeli Jeričini svojci. V času koncerta je potekala tudi
filmska delavnica z učenci OŠ Trebnje pod
mentorstvom Tomaža Pavkoviča. Udeleženci
delavnice so posneli dogajanje, v fotografski
objektiv je dogodek zajel Brane Praznik.
Naslednji koncert v sklopu dogodkov Leta
kulture Temeniške in Mirnske doline 2017 bo
v četrtek, 9. novembra 2017, ob 19. uri v avli
CIK Trebnje. Gostili bomo koncert Družinskega kvarteta Strmole iz Trebnjega.
Že sedaj vljudno vabljeni!

delavnice v okviru projekta Sobotno galerijsko dopoldne v soorganizaciji z Galerijo
likovnih samorastnikov Trebnje, CIK Trebnje, Zvezo kulturnih društev Trebnje in trebanjsko izpostavo Javnega sklada za kulturne dejavnosti ter ob sofinanciranju Občine
Trebnje.
V soboto, 7. oktobra 2017, je v prostorih
Galerije pod vodstvom mentorice Irene
Blaznik iz Trebnjega 13 udeležencev ustvar-

jalo z glino. Vsak je pod njenim vodstvom
izdelal ptičjo krmilnico, ki bo po sušenju in
peki lahko služila svojemu namenu.
Naslednja sobotna delavnica bo potekala
v soboto, 4. novembra 2017. Z mentorico
Alenko Stražišar Lamovšek bodo udeleženci izdelovali izdelke iz ličkanja.
Vabljeni!
JSKD OI Trebnje
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KULTURA

Galerijska paleta
Mesec oktober bo v naši galeriji minil v
znamenju treh razstav, ki jih pripravlja
mo za naše obiskovalce in vse ljubitelje
likovne umetnosti.
Galerija likovnih samorastnikov Trebnje
se ponaša z največjo zbirko naivne umetnosti v Sloveniji. Zato smo nekaj izbranih
del s ponosom razstavili v Ljubljanski ga
leriji KULT 3000 na znameniti Metelkovi.
Otvoritev razstave Po samorastniških
poteh, ki jo je odprl direktor JSKD mag.
Marko Repnik, je bila 12. oktobra, obiskovalci Metelkove pa si bodo dela likovnih samorastnikov lahko ogledali vse
do 10. novembra. Razstava, ki jo je pripravila kustosinja Andrejka Vabič Nose,
obiskovalca popelje skozi dolgo in vznemirljivo zgodovino naše galerije. Razstavljena dela so lepa ilustracija naše bogate
zbirke. Na ogled so dela slovenskih samorastnikov Viktorja Magyara, Poldeta
Miheliča, Jožeta Horvata, Antona Repnika, Grete Pečnik ter Jožeta in Konrada
Peternelja. Razstava v manjšem obsegu
predstavi tudi dela predstavnikov naive iz
tujine – Srbije, Hrvaške, Ekvadorja, Velike
Britanije, Afrike …
8

V sredo, 25. oktobra, pa se bo v naši galeriji zgodila slavnostna otvoritev kar
dveh razstav hkrati. Obiskovalci si bodo
namreč lahko prvič ogledali prenovljeno
stalno razstavo in tudi novo začasno razstavo, ki sta jo idejni avtorici Simona Zorko in Andrejka Vabič Nose poimenovali
NA+KLJUČ+JE 4 AVTORJEV. Na začasni
razstavi si boste lahko ogledali dela umetnikov Boruta Hollanda, Sama, Darje Šte
fančič in Janeza Štrosa. Stalna razstava je
nastala na idejni zasnovi Andrejke Vabič
Nose, dela je izbral strokovni svet GLST,
postavitev pa je oblikoval Matic Tršar.
Pridite in se nam pridružite na otvoritveni
slovesnosti ali pa nas obiščite in si popestrite jesenske dni z umetnostjo.
Simona Slak, Andrejka Vabič Nose

Regijska tematska
razstava Velika črta
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti je
v letu 2017 razpisal temo za 6. državno
tematsko razstavo Velika črta. Izbrano
temo je ponudil kot izziv, ki lahko ustvar-

jalcem razširi likovno in miselno obzorje
ter jih spodbudi k iskanju novih rešitev in
spoznanj o možnostih ustvarjalnega izražanja. Namen regijskih tematskih razstav
in državne tematske razstave je prikazati
kakovostne rezultate ljubiteljske likovne
ustvarjalnosti.
Na razpis Regijske tematske razstave
»Velika črta« Dolenjska, Bela krajina in
Posavje se je prijavilo 35 avtorjev z 39
deli. Akademski slikar Dušan Fišer je
opravil izbor del in izmed prispelih 36 del
33 avtorjev je izbral 18 del. Pri izboru je
upošteval razpisne kriterije: ustreznost
razpisanim določilom, velikost nosilca,
razmerje med linearnimi in nelinearnimi elementi, likovna dovršenost in izvirnost.
Iz območja delovanja JSKD OI Trebnje sta
bili izbrani deli Metode Turk in Nataše
Zaletelj, ki delujeta v okviru Društva likovnikov Trebnje. Čestitamo!
Odprtje regijske tematske razstave Velika črta bo v Krškem 25. oktobra 2017 ob
18. uri v Dvorani v parku. Razstava bo na
ogled do 21. novembra 2017.
JSKD Trebnje
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KULTURA
2. predstava otroškega
abonmaja Levček v
sezoni 2017/2018
PRIJAZNO VABLJENI na
lutkovno predstavo
ŠTIRJE MUZIKANTJE
v izvedbi
Lutkovnega gledališča Fru-Fru
v četrtek, 9. novembra 2017, ob 17. uri v
Kulturni dom Trebnje.
Znana pravljica govori o pogumu in zvijačnosti, s katero ostareli prijatelji premagajo močnejše od sebe.
ZKD Trebnje in JSKD OI Trebnje
inf: oi.trebnje@jskd.si, T: 07/ 348 12 50;
M: 031 472 919
Predstavo sofinancira Občina Trebnje.

SLOMŠKOV DAN NA PONIKVI,
med nagrajenci Trebanjka
Ana Nahtigal
V soboto, 26. septembra 2017, je na Ponikvi potekalo 14. srečanje učiteljev,
katehetov, vzgojiteljev in staršev. Prireditev organizirajo Društvo katoliških
pedagogov Slovenije, Slovenski katehetski urad in Župnija Ponikva.
Po uvodnem nagovoru predsednice DKPS Marije Žabjek, dramski uprizoritvi odlomka iz Slomškovega dela Blaže in Nežica v nedeljski šoli
je sledil recital dramskega igralca, gospoda Anatola Šterna, ki nas je
popeljal v Prešernov Krst pri Savici.
Sledil je kulturni program z nagovorom evropskega poslanca Lojzeta
Peterleta. Program sta povezovala Jelka in Tilen Repenšek, spremljalo
pa ga je ubrano petje Družinskega pevskega zbora KD Jurij Mozirje.
To je dan, ko predlagani kandidati prejmejo Slomškova priznanja. Letos sta jih podelila slovenski evropski poslanec Lojze Peterle in predsednica DKPS Marija Žabjek.
Dobitniki letošnjih Slomškovih priznanj so:
Ana Nahtigal, ki je svetovalna delavka v osnovni šoli na Mirni, s. Dar
jana Toman, ki je ravnateljica Akademije Mericianum in je začela je s
Katehezo Dobrega pastirja v Sloveniji, in Marija Glinšek, ki je vzgojiteljica predšolskih otrok. Naziv častni član DKPS je prejela gospa Slavica
Navinšek, ki je bila ravnateljica Srednje zdravstvene šole v Ljubljani.
Prejemniki priznanj so predstavili svojo življenjsko in delovno pot, tkanje vezi in delovanje za DKPS ter svoj odnos do Slomškovega priznanja.
Jasna Korbar
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IZOBRAŽEVANJE
''DOBRA VOLJA JE
NAJBOLJA!''
Poletni tabor za
romske otroke

Center za socialno delo Trebnje – Dnevni
center za romske otroke in mladostnike
Kher šu beši – je že dvanajsto leto izvedel
poletni tabor za romske otroke, ki je potekal od 23. 8. 2017 do 29. 8. 2017. Prvi dan
smo izvedli športne igre. Naslednji dan smo
se družili z Neno Dautanac, ki je izvedla delavnico z naslovom »Kdo sem jaz, moji cilji«
in z otroki iz romskega naselja pri Metliki.
Tretji dan smo se z avtobusom odpeljali
na celodnevni izlet v Koper, kjer smo se na
tamkajšnji mestni plaži kopali. Četrti dan
smo izvedli bralni kviz. Otrokom smo pre-

S proaktivnostjo do
znanja in zaposlitve
… je bil slogan letošnjega že 6. regijskega
festivala zaTE, največjega karierno zaposlitvenega dogodka v naši regiji, ki je potekal
od 27. do 29. 9. 2017. Festival smo organizirali partnerji CIK Trebnje, RIC Novo mesto,
ZRSZ, Ljudska univerza Kočevje in ZIK Črnomelj.
V sklopu festivala je na CIK Trebnje potekalo kar 8 različnih brezplačnih delavnic,
na katerih so udeleženci dobili prenekatero koristno informacijo – o možnostih
zaposlovanja v EU, dobili so namige, kako
izstopati v tekmi za službo, naučili so se
komunikacijskih veščin, bili informirani o
možnostih učenja slovenščine za tujce, lahko so obiskali delavnico vrednotenja neformalnega znanja ali se naučili inovativne digitalne predstavitve pri iskanju zaposlitve.

brali krajšo zgodbo o prihajajočem šolskem
letu. Iz prebrane vsebine smo otrokom zastavljali vprašanja. Zadnji dan smo si ogledali nastale fotografije v času poletnega
tabora, si izmenjali mnenja, razmišljanja o
doživetem, pregledali šolske potrebščine,
pripravili sezname manjkajočih stvari ter
Najbolj odmeven dogodek je bila delavnica Pričakovanja in izkušnje delodajalcev
pri zaposlovanju, na kateri so kadrovniki iz
podjetij Tomplast d.o.o., Dana d.o.o., Rem
d.o.o. in TPV d.o.o. udeležencem predstavili prosta delovna mesta, kaj od zaposlenih
pričakujejo in kaj jim nudijo. Omenjenim
podjetjem se zadnje čase močno povečuje obseg dela, zato imajo prav vsi potrebe
po novih sodelavcih, predvsem tehničnih
profilih. Enotni so si bili, da je predvsem v
dolenjski regiji z odpiranjem novih delovnih
mest potreba po dodatnih kadrih zelo visoka, zato vabijo vse, ki bi se želeli zaposliti
v enem izmed najuspešnejših slovenskih
podjetjih, da jih pokličete:
yy Tomplast d.o.o., ga. Helena Kopar: 07
343 5200
yy Dana d.o.o., ga. Mojca Novak: 07 346
2213
yy Rem d.o.o., ga. Barbara Pravne Huč: 07
346 6267

zavili zvezke. V petih dneh se je od 45 vključenih otrok v program dnevnega centra kar
29 otrok udeležilo aktivnosti tabora.
Helena Krošl, strokovna delavka

yy

TVP d.o.o., ga. Irena Mislej: 051 373
051
Podjetjem Tomplast d.o.o., Dana d.o.o.,
Rem d.o.o. in TPV d.o.o. se zahvaljujemo za
njihov prispevek v razvoju in izvedbi festivala.
Sabina Tori Selan
CIK Trebnje

Sprejem prvošolcev PŠ Šentlovrenc
v Skupnost učencev
V sredo, 4. 10. 2017, so bili učenci 1. razreda PŠ Šentlovrenc deležni svečane prireditve ob sprejemu v Skupnost učencev OŠ Trebnje. Na podružnično
šolo so v goste prišli učenci in učenke PŠ Dolenja Nemška vas z mentoricama Ivo Sajovic in Mojco Štritof. Zaigrali so dramsko uprizoritev Mojca Pokrajculja. Učenci 1. in 2. razreda so pokazali, kaj že znajo, in zapeli pesmi Lili
in Bine ter En ten tenera. Prvošolci so se svečano zaobljubili, da bodo skrbni
učenci. Ob tej priložnosti so prejeli v spomin listino.
Vsem učencem želimo prijetno sobivanje na naši podružnični šoli.
Martina Nemec in Uroš Primc
10

št. 131 / oktober 2017

IZOBRAŽEVANJE

Medgeneracijsko
sodelovanje
na CIK Trebnje
Naše učilnice ponovno dihajo z vsemi
generacijami. Poleg predšolskih in šolskih otrok, glasbene šole in raznih tečajnikov so se nam pridružili tudi upokojenci. V torek, 3. oktobra 2017, je v novo
študijsko leto svečano zakorakala Univerza za tretje življenjsko obdobje Trebnje (UTŽO Trebnje), ki tudi letos ponuja
obsežen in pester program delavnic,
krožkov in ekskurzij. S prvimi delavnicami začenja tudi Center medgeneracijskega učenja Trebnje (CMU Trebnje),
Večgeneracijski center Marela pa nepretrgoma deluje že vse leto. Izobraževanja s področja medosebnih odnosov,
računalništva, zdravega načina življenja,
ustvarjanja … izvajamo v sodelovanju z
osnovnimi šolami, vrtci, društvi in posamezniki v občinah Trebnje, Mirna, Šentrupert in Mokronog-Trebelno. Delavnice v sklopu Centra medgeneracijskega
učenja in Večgeneracijskega centra Marela so brezplačne.
Zakaj sta vseživljenjsko učenje in medgeneracijsko sodelovanje pomemba?
Ker prinašata novo kvaliteto življenja
sodelujočemu, zagotavljata občutek
sprejetosti, varnosti in smiselnosti,
utrjujeta in širita socialne mreže, lajšata osamljenost ter krepita duševno
in telesno zdravje. Človek naj bi imel v
vsakem obdobju svojega življenja možnost, da se druži, živi in sodeluje z vsemi generacijami. To je pomembno za
vse starosti, za vsakega, za vseživljenjsko učenje. Zato vabljeni k obisku.
Več o programih lahko preberete na
spletni strani www.ciktrebnje.si ali pokličete v svetovalno središče na 07 34
82 108, kjer prejmete informacije.
Tanja Vrčkovnik in Martina Podlesnik,
CIK Trebnje
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Stojnice znanja
V okviru Dnevov svetovalnih središč in projekta Dejavnost informiranja in svetovanja
ter ugotavljanja in vrednotenja neformalno
pridobljenega znanja od 2016 do 2022 je
Center za izobraževanje in kulturo Trebnje
29. septembra sodeloval na »Stojnicah znanja« v Qlandiji Novo mesto. Dogajanje je bilo
pestro, vsak od sodelujočih je pripravil stojnico in na izviren način predstavil svojo dejavnost.
Seveda se lahko oglasite osebno v našem
svetovalnem središču na CIK Trebnje, kjer

vam brezplačno svetujemo o možnostih izobraževanja in usposabljanja za pridobitev
drugega poklica/poklicne usposobljenosti
(vzgojitelj predšolskih otrok, ekonomski tehnik, kuhar, natakar, čistilec …), vključitev v
programe tujih jezikov, računalništva in digitalnega opismenjevanja, pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij (socialni oskrbovalec
na domu, varuh predšolskih otrok … ) ali drugih certifikatov (Slovenščina kot drugi in tuji
jezik, Začetna integracija priseljencev).
Vabljeni vsi, ki vas zanimajo različne (tudi
brezplačne!) možnosti pridobivanja novih
znanj. Za več informacij pokličite 07 34 82
108 in z veseljem vam bomo svetovali.
Kristina Jerič, CIK Trebnje
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IZOBRAŽEVANJE
Teden otroka v
vrtcu Romano
Ob Tednu otroka smo v vrtec Romano privabili veliko sonca v našo igralnico. Skupaj
smo naredili veliko trganko v obliki sonca in
se vsak dan sproščali z jogo za otroke – Pozdrav soncu. Naredili smo oder in se igrali
karaoke. Zelo smo bili navdušeni nad poligonom, ki smo si ga pripravili iz miz, stolov,
blazin in drugih športnih pripomočkov. V
vrtec smo povabili tudi mlajše otroke iz naselja. Skupaj smo preživeli malo drugačen
in prijeten teden.
Strokovne delavke oddelka

Lokalna akcijska
skupina Suhe
krajine, Temenice in
Krke – LAS STIK
22. septembra 2017 smo se udeležili že 4.
Slovenskega podeželskega parlamenta,
ki je zasedal v prostorih Grm Novo mesto
– center biotehnike in turizma. Parlamenta
se je udeležilo preko 200 domačih in tujih
predstavnikov podeželja, nevladnih organizacij, strokovnih institucij in politične javnosti. Osrednja tema parlamenta so bile razprave: izzivi slovenskega podeželja, iskanje
sožitja med podeželjem in kmetijstvom
tudi v luči prihajajočih sprememb skupne
evropske kmetijske politike po letu 2020.

4. Slovenski podeželski parlament se je z
uvodnim delom pričel že dan poprej, in sicer v četrtek, 21. septembra 2017, v Deželi
kozolcev v Šentrupertu. Ogledali smo si dva
primera dobro izvedenih LEADER projektov
(Dežela kozolcev in Dobrote Dolenjske) in
sodelovali na konferenci »Spodbujanje
lokalnih in regionalnih ekonomij«, kjer

se nas je skoraj 90 akterjev lokalnega razvoja iz enajstih evropskih držav posvetilo
vprašanjem kako naprej.
Aktualne novice spremljajte na www.lasstik.si.
Liljana Omerzu, koordinatorka
CIK Trebnje, Vodilni partner LAS STIK

VABILO

SLOVENSKO-DALMATINSKI VEČER S CITRARKO TANJO ZAJC ZUPAN IN GOSTI

v petek, 24. novembra 2017, ob 19. uri
v KD Trebnje

Na koncertu se mili zvoki citer zlijejo z dalmatinskim melosom, višek koncerta pa je preplet citer,
kitar in čudovitega petja.
Koncert bodo izvajali: citrarka TANJA ZAJC ZUPAN s klapo Semikanta,
pevka TEJA SAKSIDA in voditeljica ANA ZUPAN
Vstopnina: 10 EUR
Organizator: JSKD OI Trebnje
Dodatne informacije in rezervacije vstopnic:
JSKD OI Trebnje, T: 07/ 348 12 50, M: 031 472 919 ali E-pošta: oi.trebnje@jskd.si.
Koncert sofinancira Občina Trebnje.
12
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IZOBRAŽEVANJE
Sodelovanje pri
usposabljanju po
metodi Digital
StoryTelling
Na povabilo CIK-a smo se udeležili Usposabljanja po metodi Digital Storytelling v
sklopu projekta Digipower Empowerment
through cultural integration (Erasmus+,
KA2 strateška partnerstva). Ta metoda
omogoča sodobno obliko pripovedovanja
zgodb, še posebej pri delu z ranljivimi ciljnimi skupinami, tudi z osebami z motnjo v
duševnem razvoju. V projektu je sodelovalo sedem partnerjev iz Finske, Islandije,
Danske, Litve, Italije in Slovenije (CIK Trebnje).
Ta metoda nam je omogočila, da smo osvojili osnovne digitalne veščine in skozi kratek
film povedali osebno zgodbo.
Prvo srečanje je potekalo v Italiji (Pordenone) od 22. 5. do 26. 5. 2017, drugo srečanje je bilo v Sloveniji (Trebnje) na CIK-u
od 18. 9. do 22. 9. 2017. Štirje uporabniki
iz Varstveno delovnega centra Novo mesto,
enota Trebnje so imeli priložnost povedati
svojo zgodbo, jo predstaviti udeležencem
in širši javnosti. Ker je bil projekt mednaroden, smo se srečali z različnimi kulturami in
jeziki. Spletla so se nova znanstva. Osebe z
motnjo v duševnem razvoju imajo večkrat

okrnjene socialne stike, zato so nam take
oblike ustvarjalnega druženja še posebej
dobrodošle in se jih z največjim veseljem
udeležimo. Vsi naši uporabniki so imeli pozitivne izkušnje, bili polni lepih vtisov in si
še želijo takih oblik ustvarjalnega dela.
Nekaj vtisov naših uporabnikov:
yy Anica: Vesela sem, ker sem spoznala
ljudi iz drugih držav, predvsem pa mi je
bila všeč črnka. Na sploh mi je bil všeč
cel projekt.
yy Blaž: Meni je bilo všeč vse, predvsem
to, ko so me posneli in sem si potem
ogledal svoj film.
yy Tomaž: Vesel sem, ker sem bil v Italiji in
ker sem sodeloval pri projektu.
yy Marjan: Vesel sem, ker sem spoznal
nove prijatelje. Videl sem Italijo, ki mi

je bila zelo všeč. Bila je vsa rožnata.
Videl sem tudi zelo stara kolesa, saj je
ravno takrat potekal Giro de Italia.
Najlepša hvala vsem zaposlenim na CIK-u,
da so nam omogočili sodelovanje in da smo
uspešno zaključili projekt z osebnimi zgodbami.
Andreja Jurovič

Kulturno jezikovni
tabor na OŠ Veliki
Gaber
Na Osnovni šoli Veliki Gaber so v letošnjem
šolskem letu organizirali prvi šolski kulturno-jezikovni tabor. Potekal je na Selih pri
Šumberku v petek, 29. 9., in v soboto, 30.
9. 2017. Učenci so imeli možnost nadgrajevati svoje znanje v različnih delavnicah, ki
so jih vodili strokovni delavci šole. Na izbiro so imeli sedem različnih delavnic, vsak
učenec je izbral tri. V petek so na likovni
delavnici izdelali prav poseben grafit, nekateri pa so jo z učiteljema mahnili do gradu
Šumberk, kjer so raziskovali ruševine in se
urili v fotografiranju. Fotografi so potem v
najboljši fotografiji našli navdih za literarno
poustvarjanje.
Učenci so na Selih pri Šumberku v prostorih
vrtca in krajevne skupnosti tudi prespali.
Gasilci so jim prijazno odstopili kurišča in
zvečer si je za večerjo vsak lahko spekel
svojo hrenovko. Prosti večer, preživet zušt. 131 / oktober 2017

Avtor fotografije: Andreja Jaklič
naj, se je hitro prevesil v noč.
Po jutranji telovadbi in zajtrku je sobotno
dopoldne minilo glasbeno, francosko in literarno. Boomwhackersi, cajon in ljudska
glasba so delali družbo učencem na glasbeni delavnici, druga skupina pa je spoznavala ljudsko slovstvo domačega kraja
in slovensko literaturo. Tu so ustvarjali tudi
svoje prispevke. Na tretji delavnici so imeli

učenci možnost spoznavati osnove francoščine in francosko kulturo kar v naravi sredi
travnikov.
Krajevni skupnosti Sela pri Šumberku, PGD
Sela pri Šumberku in vrtcu se najlepše zahvaljujemo za pomoč pri izvedbi in uporabi
prostorov.
Andreja Jaklič
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ŠPORT
Napovednik kegljaških prireditev v občini Trebnje
Datum

Ura

Prireditev

Lokacija

4. 11. 2017

17.00–20.00

Kegljaška prvenstvena tekma 1.B liga ženske, 6. krog:
Trebnje – Gorica Nova Gorica

Kegljišče Portoval

Novo mesto

8.30

29. prireditev »Iz trebanjskega koša«

Center Trebnjega, Goliev trg

25. 11. 2017

17.00–20.00

Kegljaška prvenstvena tekma 1.B liga ženske, 9.krog: TrebKegljišče Portoval Novo mesto
nje – Radenska Radenci

29. 11. 2017

17.00–20.00

38.prvenstvo Kegljaškega kluba Trebnje, 1.nastop

Kegljišče Portoval Novo mesto

6. 12. 2017

17.00–20.00

38.prvenstvo Kegljaškega kluba Trebnje, 2.nastop

Kegljišče Portoval Novo mesto

13. 12. 2017

17.00–20.00

3.prvenstvo Kegljaškega kluba Trebnje v tandem dvojicah

Kegljišče Portoval Novo mesto

NK Bartog Trebnje
uspešno v novo
tekmovalno sezono
NK Bartog Trebnje v sezoni 2017/2018 tekmuje v MNZ Ljubljana in NZS s kar 10 selekcijami. Tako tekmujejo selekcije U-8, U-9,
U-10, U-12, U-15, U-19 in člani v največji
slovenski Medobčinski nogometni zvezi
Ljubljana ter selekcije deklet DU11, DU13
in DU15 pod okriljem Nogometne zveze
Slovenije. Število slednjih igralk se vsako-

dnevno povečuje in smo že presegli število
petdeset. Prav tako v Mali šoli nogometa v
Vrtcu Mavrica Trebnje obiskuje vadbo nogometa prek 40 otrok. Prisotni smo tudi v
nogometnem krožku v Osnovni šoli Trebnje
in na njenih podružničnih šolah. V klubu
smo ponosni na ta dosežek, saj trenutno
v tej športni disciplini v Trebnjem trenira
oziroma vadi nogomet prek 300 fantov in
deklet.
Športni pozdrav!
Leon Lobe, vodja nogometne šole

Prvenstveni turnir U-9 selekcije na
nogometnem stadionu Cviblje

VPIS NOVIH ČLANOV
KARATEJA

Karate klub Trebnje v septembru vpisuje nove člane karateja.
Treningi potekajo v torek in petek v telovadnici CIK-a na Kidri
čevi 2, Trebnje.
Naši člani spoznavajo karate kot borilno veščino (Shotokan),
šport ali kot način rekreacije. Mladi razvijajo svoje motorične
sposobnosti, vztrajnost in disciplino. Tekmovalci se udeležujejo
vseh večjih tekmovanj po Sloveniji. V klubu imamo strokovno
usposobljene trenerje in tekmovalce z dobrimi rezultati.
Pridružite se nam!
Vse, ki vas zanima borilna veščina – karate – vabimo,
da se nam pridružite!
Informacije na: 040 983-353

DVORANA STIK, GOLIEV TRG 1, TREBNJE
22. 10. 2017 OB 18. URI
VSTOP PROST
ORGANIZATOR: EVANGELIJSKA KRŠČANSKA CERKEV

* VSAK OBISKOVALEC PREDSTAVE PREJME NOV BREZPLAČEN
PREVOD DALMATINOVE NOVE ZAVEZE V SODOBNI SLOVENŠČINI
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ŠPORT
Zelo uspešna druga
tekmovalna sezona
trebanjskih atletov
Konec oktobra bosta minili natanko dve
leti od pričetka organizirane vadbe atletike v Trebnjem. Na prvi trening je takrat
prišlo 12 mladih športnikov. Danes v Trebnjem redno vadi preko 70 otrok, ne le iz
Trebnjega, temveč tudi iz sosednjih občin.
Poleg tega pa v Osnovni šoli Trebnje atletsko abecedo spoznava še več kot dvajset
učencev iz drugega in tretjega razreda.
Tekmovalna sezona je v zaključni fazi. Atlete in atletinje OŠ Trebnje čaka le še finale
ekipnega šolskega prvenstva, saj sta se
obe ekipi uvrstili med najboljših 12 slovenskih šol, jeseni pa bodo na sporedu še
različni teki in krosi.
Letos so naši atleti vso sezono nizali odlične rezultate. Po tem, ko smo lani ekipam
AK Krka pomagali do medalj v štafetnih tekih in na ekipnih prvenstvih, smo letos te
uspehe nadgradili. Na prvenstvih Slovenije v različnih kategorijah smo dosegli kar 7
posamičnih uvrstitev na zmagovalni oder:
yy Karla Jerič (kategorija U12) – 2. mesto suvanje krogle in 3. mesto skok v
višino
yy Eva Murn (U16) – 3. mesto skok v
višino
yy Metka Strahinič (U16) – 3. mesto
skok v višino (šolsko državo prvenstvo)
yy Tai Mai Križman (U12) – 3. mesto
skok v daljino
yy Martina Šmid (U14) – 3. mesto troskok
yy Tjaž Djaip Bartolj (U12) – 3. mesto
tek na 600 metrov
Poleg tega so naši člani sodelovali v štafetah, ki so osvojile dve zlati medalji (Jan
Jarc, Jan Slak) in dve bronasti medalji
(Jana Kramar, Andrej Hočevar, Manca Je
reb in Zarja Iva Kirm). V ekipah AK Krka pa
so si na ekipnih državnih prvenstvih mesto
na stopničkah zagotovili:
yy Tai Mai Križman, Tjaž Djaip Bartolj,
Tim Jarc, Filip Strahinič – 1. mesto
dečki U12
yy Karla Jerič, Zarja Iva Kirm, Manca Je
reb, Nina Novak – 1. mesto deklice
U12
yy Jan Jarc, Jan Slak, Timotej Candellari,
Tilen Smolič – 2. mesto dečki U16
yy Eva Murn, Pika Prosenik, Nuša Jaklič,
Nika Povhe, Ana Korbar, Ela Kolar –
3. mesto deklice U16
Kljub letošnjim uspehom naši člani ne pošt. 131 / oktober 2017

čivajo. Priprave na novo sezono so že v
polnem teku, treningi trenutno potekajo
še na stadionu, ko se vreme poslabša pa se
bomo preselili v športno dvorano. Cilji za
naslednjo sezono so postavljeni. Od vsega
je najbolj pomembno, da otroci uživajo v
dobri družbi in v gibanju in nenazadnje,
da spoznavajo čare, ki jih ponuja kraljica
športov – atletika.
Mitja Svet
Trener atletike

Sobotni STIKino v Trebnjem:

MEDVED BAMSI IN ČAROVNIČINA HČI
V SOBOTO, 11. NOVEMBRA 2017,

OB 10. URI V DVORANI STIK V TREBNJEM
Animirana gozdna
pustolovščina, ki pokaže na
moč sloge.

Sinhronizirano: za 4+.
Organizator: JSKD OI Trebnje v sodelovanju z ZKD
Trebnje.
INF: T: 07/ 348 12 50,
M: 031 472 919 ali
E-pošta: oi.trebnje@jskd.si
Predvajanje animiranega
filma sofinancira Občina
Trebnje.
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DRUŠTVA
Kostanjev piknik
Društvo prijateljev mladine Jurček je letos že 10. zapored v Tednu
otroka organiziralo Kostanjev piknik. Potekal je 7. 10. na Mirni in
8. 10. v Trebnjem. Na Mirni se je piknika udeležilo okoli 50 otrok, v
Trebnjem pa okoli 60. Na razpolago so imeli različne delavnice: izdelava zapestnic, poslikava obraza, izdelovanje posodic za kostanj,
pobarvanke ter razne igre z žogami. Kot se spodobi za kostanjev
piknik, seveda ni manjkalo tudi kostanja. Obiskovalci so se lahko
pogreli tudi s toplim čajem. Za vrhunec dneva je poskrbel čarovnik
Sam Sebastian s čarovniško predstavo, ki je navdušila tako otroke
kot tudi njihove starše. Organizatorji in obiskovalci so bili s piknikom zelo zadovoljni, društvo pa bo s podobnimi dejavnostmi nadaljevalo tudi v prihodnosti. Zahvaljujemo se občinama Mirna in
Trebnje ter donatorjem, ki so nam omogočili izvedbo piknika.
Vodja projekta: Andraž Zaplotnik

Letovanje za
socialno ogrožene
skupine otrok in
mladostnikov
Društvo prijateljev mladine Jurček je letos
med 7. in 12. avgustom že enajstič peljalo otroke na letovanje v Zgornje Gorje pri
Bledu. Letovanja se je udeležilo 40 otrok iz
občin Mirna, Mokronog-Trebelno in Trebnje.
Člani DPM Jurček, ki so bili mentorji na letovanju, so bili Aleksandra Ribič, Ana Kolar,
Špela Starič, Petra Cesar, Manca Lipoglavšek, Jure Poljanec, Andraž Zaplotnik in Mar-

FESTIVAL ZA 3ŽO v
Cankarjevem domu
Na povabilo ZDUS kot organizatorja Festivala za 3ŽO je DU Trebnje sprejelo povabilo in prijavilo skupino ustvarjalk, da se je
udeležila tega festivala in razstavila svoje
izdelke v Cankarjevem domu v Ljubljani. Na
našem razstavnem prostoru se je ustavilo
veliko obiskovalcev in pokazalo zanimanje
za naše izdelke. Nastop na Festivalu in zanimanje za naše delo nas navdajata z elanom in novimi zamislimi za naprej. Poleg
razstave smo se udeležili tudi okrogle mize
na temo o aktivnem staranju.
Obisk Festivala je nekaj posebnega, saj
smo tam spoznali, kako aktivni, ustvarjalni
in neumorni znamo biti upokojenci kljub
številnim tegobam, ki tarejo posameznike.
Za DU Trebnje
Darinka Krevs
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ko Bevc. Otroci so skupaj z mentorji obiskali
sotesko Vintgar, kopali so se v Blejskem jezeru, priredili so pravo gledališče, ogledali so
si večerno risanko, uživali so v športnih aktivnosti, kot je bil lov na Jurčka. Na voljo pa
so imeli tudi različne ustvarjalne delavnice.
Še posebno so se razveselili, ko so se lahko
spuščali po milnici. Zadnji dan je vsak od njih
prikazal svoj talent, poleg vsega pa jim je
ostalo še dovolj časa za druženje in spoznavanje. Društvo prijateljev mladine Jurček je
letovanje pripravilo v sodelovanju s Centrom
za socialno delo Trebnje ter z občinami Mirna, Mokronog-Trebelno in Trebnje. Njim in
vsem donatorjem se iskreno zahvaljujemo.
Vodja letovanja: Manca Lipoglavšek

OBVESTILO
članom društva
upokojencev Trebnje
Spoštovane članice in člani DU Trebnje,
obveščamo vas, da smo spremenili datum in lokacijo našega tradicionalnega
MARTINOVANJA. Martinovanje s srečelovom bo v četrtek, 9. 11. 2017, ob 13.
uri v kulinarični zidanici Opara v Stari
gori. Prijave sprejemamo na društveni
telefon 07 30 45 760 do ponedeljka, 6.
11. 2017.
Istočasno vas obveščamo, da imamo na
zalogi kopalne karte, ki jih lahko koristite v Dolenjskih in Šmarjeških Toplicah ter
Strunjanu.
DU Trebnje
št. 131 / oktober 2017

DRUŠTVA
Poleteli smo v novo
šolsko leto!
V soboto, 23. 9. 2017, smo se v meglenem
jutru zbrali stari in novi člani RSJ. Privabilo nas je Katapultiranje, akcija za pričetek
aktivnosti v novem šolskem letu. Iz Starega
trga smo se peš odpravili v Solzno dolino
pod Lanšprežem, kjer smo imeli spoznavanje, igre in delavnice. Zgradili smo čisto
prave katapulte. Mlajši so izdelali "žepne"
izvedbe, starejši pa so zgradili večji katapult, s katerim smo tekmovali v streljanju.
Z malico smo poskrbeli, da naši "želodčki
niso preveč škripali", hkrati pa smo veselo
ugotavljali, da taborniki hrenovk nimamo
nikoli preveč! Katapultiranje v novo šolsko
leto smo zaključili z veselim pričakovanjem

in obljubo, da se čim hitreje zopet vidimo.
Če si želiš postati tabornik in si Katapultiranje zamudil, se našim četam lahko še vedno
pridružiš. Informacije o nadaljnjih dogodkih
lahko najdeš na spletni strani www.RSJ.si in

naši Facebook strani (Rod Sivih Jelš Trebnje)
ali nam pišeš na rsj.trebnje@gmail.com.
Jernej Uhan,
starešina

TD Trebnje za čistejšo reko
Temenico
Turistično društvo Trebnje je v petek, 22. 9. 2017, sodelovalo pri
pripravi aktivnosti v sklopu Evropskega tedna mobilnosti. Člani
društva smo za najmlajše pripravili ekološko obarvano delavnico
z naslovom Za čistejšo reko Temenico. Otrokom smo predstavili
reko Temenico, problem z njeno onesnaženostjo in jih povabili k
sodelovanju. Pripravili smo jim ribiške palice, s katerimi so lovili
smeti na umetni reki Temenici in se tako učili skrbeti za okolje. Za
nagrado so dobili ročno izdelane glinene ribice. Odziv otrok je bil
zelo pozitiven, aktivnost se jim je zdela zanimiva in poučna. Hvala
Občini Trebnje za povabilo k sodelovanju in vsem ostalim, da ste
najmlajše pripeljali na delavnico.
TD Trebnje
Ksenja Kisovec

Srečanje starejših v
Knežji vasi
Zadnjo soboto v avgustu smo prostovoljke
RK Knežja vas priredile srečanje starejših
krajanov. Prijetno popoldansko druženje
so z nastopi popestrili otroci in ženski pevski zbor pod vodstvom ge. Mateje Glivar.
Srečanja sta se udeležili tudi predsednica
OZRK Trebnje ga. Mojca Mihevc in poslovna sekretarka OZRK Trebnje ga. Teja Radelj.
Zahvaljujemo se vsem nastopajočim za lep
nastop in vsem, ki so pomagali pri organizaciji srečanja.
Prostovoljke RK Knežja vas
št. 131 / oktober 2017
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GASILCI
Ko se nesreča zgodi, naj bodo
proste poti!
Tema projekta Oktober – mesec požarne varnosti v letu 2017 so
intervencijske poti in površine za gasilce, med katere spadajo dostopne poti za gasilce, dovozne poti za gasilska vozila, delovne površine za gasilska vozila in postavitvene površine za gasilska vozila.
Na tematiko opozarjamo s sloganom Ko se nesreča zgodi, naj bodo
proste poti!
V projektu Oktober – mesec požarne varnosti vsako leto sodelujejo
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Gasilska zveza
Slovenije in Slovensko združenje za požarno varstvo. Velikokrat se
zgodi, da ob požaru, nesreči ali ko nekdo potrebuje medicinsko pomoč, interventna vozila ne morejo pripeljati do vhoda v stavbo ali
njegovo bližino. Na intervencijskih poteh in površinah, ki so namenjene gasilcem, so parkirana ali ustavljena vozila, na njih so postavljene ovire (zapornice, zaporni količki, zabojniki za smeti, cvetlična
korita in podobno), dovozne poti so preozke, imajo neprimerne zavoje, delovne površine so neustrezne in podobno. Hitro posredovanje reševalcev, ki je v takih primerih še kako pomembno, je tako
lahko onemogočeno.

Vikend v PGD Občine, kot ga še
ni bilo!
Mentorji mladinske komisije PGD Občine smo se odločili, da naše najmlajše člane nagradimo za njihovo trdo delo med letom, zato smo jim
pripravili zanimiv in pester vikend.
Zbrali smo se v petek, 6. 10., in razdeljeni v skupine med sabo tekmovali v igri gasilske pantomime. Po razglasitvi zmagovalne ekipe je sledila večerja. Ker je oktober mesec požarne varnosti, smo si nato ogledali zanimive ter poučne posnetke z gasilsko tematiko. Naučili smo se
varne evakuacije in spoznali, katere nevarnosti prežijo na gasilce med
intervencijo. Večer smo nadaljevali z ogledom risanke Mali šef, dan
pa smo zaključili ob družabnih igrah v zgornjih prostorih gasilskega
doma, kjer smo tudi prespali.
Naslednje jutro smo že zgodaj zjutraj vstali in telovadili, da smo se
dobro zbudili. Sledil je zajtrk, nato smo se zbrali v garaži doma, kjer
smo mladini predstavili zaščitno opremo. Starejše smo oblekli v gasilske zaščitne obleke, mlajše pa v delovne obleke. Sledila je vaja blizu
doma – požar v naravi, zato smo odhiteli na kraj, kjer so mladi gasilci
po navodilih mentorjev sami postavili trodelni napad. Z vodo so se
borili proti dvema požariščema. Bili so uspešni in pogasili oba. Po vaji
je sledila še malica, nato pa smo se zadovoljni odpravili domov.
Mentorji se zahvaljujemo vsem staršem za zaupanje in upamo, da
vajo kmalu ponovimo!

V projektu želimo ozavestiti prebivalce, da ravnajo premišljeno in
odgovorno. Poskrbeti je treba, da bodo intervencijske poti in površine za gasilce vedno proste in prehodne. Upoštevati je treba talne oznake in prometne znake, s katerimi so te površine označene.
Vozila morajo biti parkirana le na označenih parkirnih mestih, površine pa morajo biti očiščene (odstranjene večje veje, postriženo
grmovje, očiščen sneg in podobno). Zabojniki za smeti morajo biti
postavljeni tako, da ne ovirajo dovozov in dostopov. Na površinah
ne smejo biti postavljene ovire, ki jih ni možno odstraniti (betonska
cvetlična korita in podobno). Če so nameščeni zapornice in zaporni
količki, naj bodo takšni, da jih lahko ob intervenciji odprejo tudi vozniki interventnih vozil.
Gasilci PGD Trebnje ob mesecu požarne varnosti vabimo občane na
predstavitve delovanja našega društva, ki bodo:
• 15. 10. 2017 od 8. do 12. ure pred Mercator Centrom Trebnje,
• 22. 10. 2017 od 14. do 18. ure, Dan odprtih vrat PGD Trebnje.
Z gasilskim pozdravom, Na pomoč!

PGD Trebnje
Vir: sos112.si

Z gasilskim pozdravom »Na pomoč!«
Karmen Smolič, predsednica MK PGD Občine
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GASILCI
Zmagovalca
na gasilskem
tekmovanju FC
OBČINA Trebnje ima državna prvaka v najtežji gasilski disciplini – FIRE COMBAT
Za občino Trebnje, GZ Trebnje, PGD Dobrnič in Žužemberk je bila sobota, 23. 9.
2017, poseben dan v svoji zgodovini, saj
sta si članica PGD DORBNIČ Tanja Kužnik
in član PGD ŽUŽEMBERK Andrej Molek v
skupnem seštevku 4 tekem prisvojila naziv
DRŽAVNEGA PRVAKA v najtežji gasilski disciplini Fire Combat in kasneje 7. 10. 2017
svoj rezultat in naslov potrdila na še zadnji
letošnji prijateljski tekmi v Ilirski Bistrici.
FIRE COMBAT, prevedeno kot gasilski boj,
je v Slovenijo prišel iz ZDA in je eno izmed
najzahtevnejših gasilskih disciplin, saj tekmovalci preverjajo svojo fizično in psihično
moč pod enakimi pogoji tako za moške kot
tudi za ženske. V približno 25 kilogramov
težki opremi mora tekmovalni par opraviti
različne naloge v najkrajšem možnem času
brez kazenskih točk. Poleg druženja ima
tovrstno tekmovanje predvsem namen, da
je operativni gasilec fizično in psihično pripravljen za boj s plameni. Tekmovalna proga je sestavljena iz 4 delov. V prvem delu
morata tekmovalca v popolni intervencijski obleki in z izolirnim dihalnim aparatom
speti C cevi in z njimi premagati oviri, kot
sta stena in rov, in se po lestvi povzpeti na
6 metrov visoko ploščad in nanjo potegniti
C cev z ročnikom. V drugem delu se tekmovalca s pomočjo vrvi in reševalnega pasu

spustita s stolpa. V tretjem delu sledi prenos 70-kilogramskega ponesrečenca vse
do 4 dela, kjer morata razvleči 350 kilogramov težak B-cevovod in na koncu podreti
tarčo oddaljeno 10 metrov. "S težko opremo, a z veliko zavzetostjo, voljo in močjo
sva z Andrejem premagala vsako tekmo z
odličnim časom, ki je bil rezultat najinega
truda, odrekanja in zaveza zavzetega in vestnega treniranja, ki so nama dali vedeti,
da gasilstvo ni le samo poklic, temveč tudi
način življenja. Za vse dosežke, vzpone,
padce, vzpodbudne besede in podporo se
želim zahvaliti PGD Dobrnič, še posebej pa
ekipi Panter in Smrketi in zvestim navijačem iz PGD Žužemberk za mentorstvo in
podporo – brez vas ne bi bila vsaka tekma
takšen izziv."
Tanja Kužnik

"Naj operativna
enota 2017"
V nedeljo, 17. septembra, smo se gasilci PGD
Čatež pod Zaplazom udeležili operativno-taktičnega tekmovanja za naziv »Naj operativna
enota 2017«, ki je potekalo v kraju Bučka na Dolenjskem. Nastopali smo v kategoriji operativnih
enot z manjšimi gasilskimi vozili GVM, GV-1 ter
GVV-1. Vsaka tekmovalna enota je štela 7 operativnih članov.
Na tekmovanju smo opravili 6 nalog, ki so predstavljale resnične situacije, s katerimi se gasilci
srečujemo na operativnem področju. Opravljali
smo naloge, kot so hitro oblačenje zaščitne
obleke, reševanje ponesrečenca v delovni nesreči, upravljanje z ročniki, intervencijsko pokrivanje strehe po neurju, reševanje iz 1. nadstropja ter posredovanje v prometni nesreči.
Tekmovanje je bilo poleg tekmovalnega vzdušja
tudi zelo poučno. Z vajami smo opravili hitro,
strokovno in varno. Kljub nekaj kazenskim točkam smo v konkurenci 8 ekip zasedli odlično 1.
mesto in pridobili naziv »Naj operativna enota
2017«. Od društev GZ Trebnje so se tekmovanja
v naši kategoriji udeležili še gasilci PGD Občine
in PGD Trebelno. V kategoriji večjih vozil AC in
GVC, v katerih so ekipe sestavljali 3 operativci,
pa so se tekmovanja udeležili PGD Ponikve in
PGD Trebnje.
Za gasilsko društvo, kot je naše, je to zelo velik
uspeh. Z doseženim rezultatom smo zelo zadovoljni, saj smo z njim dobili tudi potrditev, da se
naš trud ter vlaganje našega prostega časa v gasilstvo obrestujeta.
Naj omenim, da se v društvu pripravljamo tudi
na razširitev gasilskega doma z dograditvijo garaže, saj nam le-ta zaradi pomanjkanja prostora ne omogoča več napredka v gasilski opremi.
Tudi na ta način bomo lahko zagotavljali večjo
požarno varnost v našem kraju.
Istočasno bi se radi zahvalili tudi našim krajanom in podjetnikom, ki nas skozi vsa ta leta
podpirajo pri uresničitvah zastavljenih ciljev ter
se jim priporočamo tudi v bodoče.
Domen Mlakar
poveljnik PGD Čatež

št. 131 / oktober 2017
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DOGODKI
90 let GD DOBRNIČ
Prostovoljno gasilsko društvo Dobrnič
je 15. 7. 2017 praznovalo visoki jubilej – 90 let delovanja društva in prev
zem NOVEGA VOZILA GVC 16/25. PGD
Dobrnič deluje vse od leta 1927. To je
doba, v kateri se je izmenjalo kar nekaj generacij gasilk in gasilcev – ljudi
širokega srca, ki so svoj prosti čas namenili in še namenjajo najbolj plemeniti dejavnosti, to je pomoči sočloveku.
Zadnje desetletno obdobje delovanja
društva lahko ocenimo kot zelo uspešno, saj smo uresničili zastavljene cilje,
kar se odraža tako na urejenosti doma,
tehnike, opremljenosti, izobrazbe, udeležbe na tekmovanjih kot tudi na članstvu, saj štejemo več kot 200 članov, kar predstavlja 20 % vseh krajank in krajanov. Leta 2008 smo na občnem zboru sprejeli sklep za gradnjo novega gasilskega doma. Pri
gradnji so člani prispevali veliko ur prostovoljnega dela. Moderen in zelo funkcionalen gasilski dom stoji v ponos kraju in
krajanom ter odlično služi svojemu namenu. Po opravljenem tako velikem projektu se nismo ustavili. Ugotovili smo, da je v
tem času naša gasilska oprema nekoliko zastarela in ne ustreza sodobnim metodam dela, zato smo decembra 2014 sprejeli
sklep o nabavi novega sodobnejšega vozila GVC 16/25. Vozilo je najsodobnejše opremljeno in gasilcem omogoča lažje, hitrejše
in učinkovitejše posredovanje. Izgradnja novega gasilskega doma in nakup sodobnega vozila sodita v sam vrh razvoja našega
društva, saj smo s tem za kar nekaj desetletij poskrbeli za ustrezno požarno varnost. Tako zgodovina, sedanjost kot doseženi
rezultati, ki smo jih dosegli s svojim delovanjem, so zaveza zavzetega in vestnega dela tudi v prihodnosti. Delo, ki ga članice in
člani opravljamo prostovoljno in za katerega je največkrat plačilo le hvaležnost, nima cene in je v današnjem času vrednota,
na katero moramo biti ponosni. Biti gasilka ali gasilec je bilo vedno častno delo in tudi danes je tako, saj je to delo v družbi vse
bolj cenjeno in spoštovano. Ob tem visokem jubileju se PGD DOBRNIČ zahvaljuje vsem gasilkam in gasilcem, krajankam in
krajanom, Krajevni skupnosti Dobrnič, Župniji Dobrnič in župniku Milošu Koširju, Občini Trebnje in županu Alojziju Kastelicu,
GZ Trebnje in predsedniku GZ Trebnje Antonu Strahu, PŠ Dobrnič, pobratenemu društvo PGD Drenov Grič–Lesno Brdo, donatorjem in ostalim društvom, ki so vsak po svojih najboljših močeh pripomogli k tako uspešnemu napredku.
Tanja Kužnik z gasilskim pozdravom "NA POMOČ"

Praznovanje
100-letnice
blagoslovitve cerkve
na Zaplazu
V soboto, 7. oktobra, ko smo v praznovali
god rožnovenske Matere Božje, smo na Zaplazu praznovali 100 let od posvetitve cerkve. Ta je bila natančno 14. oktobra 1917.
Praznovanje se je začelo z molitvijo rožnega
venca in ob 10.00 s slovesno sveto mašo, ki
jo je vodil apostolski nuncij v Sloveniji msgr.
Juliusz Janusz. Somaševali so škofje in duhovniki iz vse Slovenije.
Nuncij je v homiliji omenil burno stoletno
zgodovino in uresničenje Marijine napovedi v Fatimi, da bo zmagalo njeno brezmadežno srce in se bo Rusija spreobrnila. To je
klic tudi za nas, da še bolj zaupamo Mariji
in se ji priporočamo.
Zbralo se je veliko ljudi – romarjev iz različnih krajev Dolenjske in tudi od drugod, ki so
želeli počastiti Marijo Vnebovzeto. Praznovanje so polepšali tudi pevci žužemberske
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dekanije, ki so z ubranostjo in občutkom
zapeli nekaj najlepših pesmi, posvečenih
Mariji. Osebno sem doživljala njihovo petje
kot zahvalo za 100-letno Marijino varstvo
vseh prebivalcev Dolenjske.

Ob zunanji in notranji lepoti cerkve smo
danes lahko hvaležni vsem, ki so se trudili
in se še trudijo za njeno prenovo. Naj jim
Marija v obilju povrne njihov trud.
s. Mirjam Černigoj
št. 131 / oktober 2017

DOGODKI / JUBILEJI
Buče velikanke in
lubenice rekorderke
rastejo na Veliki
Ševnici
V Mozirskem gaju je 23. 9. 2017 potekalo državno tekmovanje v tehtanju
buč. Udeležil se ga je lanskoletni državni
prvak Janko Lovše, ki je letos v domači
vrtnariji na Veliki Ševnici vzgojil 482 kg
težko bučo, kar je zadoščalo za tretje
mesto.
Zmagovalna buča je zrasla v Koroški vasi
pri Novem mestu in tehtala 639 kg, kar
pa ni bilo dovolj, da bi presegli lanski Jankov rekord – 697 kg.
Letošnja poletna klima za buče ni bila
najprimernejša, vsekakor pa je vreme

ustrezalo lubenici velikanki, ki je tehtala
celih 60 kg in Lovšetovim prinesla slo
venski rekord. Rekorderko med lubeni-

cami bodo sredi oktobra razrezali na sestanku društva buč velikank v Oplotnici.
Mateja Grebenc Kepa

40. valeta
40. obletnica valete učenk in učencev, ki so zaključili osnovnošolsko izobraževanje v letu 1977, je potekala v soboto, 7. oktobra
2017, v Galaksiji Trebnje, in sicer na povabilo Rade Juvanc Hribar,
učenke 5. razreda. Srečanja se je udeležila dobra polovica učenk in
učencev. Veseli smo bili drug drugega, sem in tja tudi malo v zadregi ob ugotavljanju, kdo je kdo, in zadovoljni ob klepetu ter obujanju
spominov. Prijetno presenečenje so nam poklonile tudi razredničarke Rožica Zakšek, Ana Dražumerič in Marija Hočevar, ki so se
odzvale povabilu, razredničarko Anico Skube so najbolj pogrešali
njeni učenci, učenci pokojne razredničarke Milene Fornazarič pa
so bili le v mislih z njo.
Zadovoljni udeleženci srečanja smo bili enotnega mnenja, da se
čez pet let zopet srečamo.
Mojca F.

Justi Golob, najstarejša
krajanka KS Veliki
Gaber, praznovala
99. rojstni dan
V četrtek, 28. septembra 2017, smo nazdravili za častitljivi jubilej – 99. rojstni dan – najstarejši krajanki Justi Golob.
Rodila se je v Ajdovcu pri Žužemberku kot
dvanajsti od štirinajstih otrok. Po osnovni
šoli, ki jo je obiskovala v domačem kraju, je
šla na gospodinjsko šolo, kasneje pa k družini
Omerzu v Ljubljano, kjer je preživela tudi vse
vojne. Ko je prišla svoboda, se je zaposlila v
Soteski, nato odšla v Veliki Gaber v župnišče,
zatem v Šumi v Ljubljano in od tam v Vrtnarijo Selo, ki je bila takrat v lasti Agrokombinata. Nekaj časa je delala kot kuharica, pozneje
pa v vrtnariji. Tam je spoznala tudi svojega
moža Ivana, s katerim je bila poročena 37 let.
št. 131 / oktober 2017

Danes živi v varovanem stanovanju poleg
Doma starejših občanov Trebnje. Vitalna, še
vedno nasmejana in polna energije opravlja
še vsa dela in ne pozna prav nobene ovire.
Je bistrega in čistega uma. Spomin pa ji seže
vse do njenega otroštva, ki se ga rada spominja. Ko jo vprašamo po receptu za tako bistro, vitalno in dolgo življenje, nam odvrne:
»Ora et labora. Moli in delaj. Zmeraj ohrani
mirno kri, naj se kar koli ti zgodi, so me učili
moji starši. Verjemite, da je to najboljši recept, kajti če se človek vznemiri za vsako reč,
kvari kakovost življenja sebi in drugim.«
S kozarčkom rujnega smo predstavnice
KORK Veliki Gaber in župan Občine Trebnje,
gospod Alojzij Kastelic nazdravili njenemu
prazniku, jo obdarili, zaželeli še veliko lepih
trenutkov življenja in si obljubili, da se ob
letu zopet srečamo, ko bo na njeni torti že
stotica.
»Vse najboljše, draga naša Justi.«
Mojca Smolič
21

HITRI SERVIS. ZA SREČNO POT.

t
pocenigume.ne

PODALJŠAN DELO
VNI ČAS
30.10-17.11.2017
pon - pet: 07.00-1
8.00
sob: 07.00-13.00

* Pri nakupu štirih zimskih potniških pnevmatik Goodyear, Dunlop, Fulda ali Sava
(velikosti 17” ali več) prejmete darilo Vulco odejo. Akcija poteka od 20.10. do 30.11.2017 oz.
do izteka zalog. Seznam Vulco servisov, ki sodelujejo v ponudbi najdete na www.vulco.si.

UltraGrip
Performance Gen-1

Vulco odeja*

DARILO:

VAŠI STROKOVNJAKI
ZA PNEVMATIKE

Vulkanizerstvo
Vovk Boštjan

Obrtniška ulica 4, 8210 Trebnje

Oglejte si našo ponudbo
rabljenih vozil
na Avto.net/VBvozila/.

v Trebnjem

PRODAJA
IN ODKUP
RABLJENIH
VOZIL

M: 041 252 254

JUBILEJI
Okrogli jubilej
gospoda Ludvika
Brulca
V torek, 26. 9.2017, je svoj okrogli jubilej –
90 let – praznoval gospod Brulc Ludvik z Griča pri Trebnjem. Ob tej priložnosti sva ga s
članico Krajevne organizacije Rdečega križa
Trebnje Anko Marolt obiskali in mu voščili ob
prazniku.
Gospod Brulc živi v svoji hiši na Griču skupaj
s svojo hčerko, ki zanj skrbi in mu dela družbo. Gospod je še vedno čil in zdrav ter bister
sogovornik, ki zelo rad obuja spomine na
težke čase med 2. svetovno vojno, v kateri
se je tudi sam boril. Po vojni se je vrnil na
prazno domačijo in si poiskal ženo, s katero
sta si ustvarila dom in vzgojila dve hčerki.
Ena od hčera je ostala doma, druga pa živi na
Medvedjeku. Gospod ima 3 vnuke in tudi že

Obvestilo krajanom
KS Veliki Gaber
V zadnjem času slišim izjave, da se rekonstrukcija
ceste Bič – Veliki Gaber ne bo zaključila na državno cesto pri trgovini KZ. Vzrok naj bi bil nesoglasje z lastniki zemljišč, ali v tem, da je nekdo
zamudil pri izvedbi dokumentacije. Ker sem se
hotela izvedeti resnico, sem se obrnila na SPVCP
Občine Trebnje. Vzrok, da se je smer trase obrnila na že dotrajano in neustrezno križišče, je v tem,
da se je upravljalec, lastnik in istočasno investitor
hotel zaščititi pred ogrožanjem varnosti v prometu. Zato bo trasa do nadaljnjega zaključena s
predpisanim naklonom. Predsednik SPV-ja mi je
še zagotovil, da tečejo vse dejavnosti, da se bo
rekonstrukcija zaključila po novem delu na pred-

pravnuke. Žena je sedaj zaradi bolezni v DSO
Trebnje, kjer jo gospod Brulc redno obiskuje.
Tako mu dnevi še vedno hitro minevajo ob
obiskih svojih vnukov in pravnukov, katerim
rad pripoveduje spomine iz mladosti.
Gospod Brulc, ob vašem jubileju vam želimo
še veliko zdravja in dobre volje v krogu svojih
najdražjih.
Vlasta Rajkovič
Predsednica KORK Trebnje

videno krožišče pri KZ. Župan Aljoz Kastelic je na
eni izmed sej dejal, da je to pač neka nova ideja,
za katero prvič sliši. Podal jo je predsednik SPVCP.
Pri vsem tem je pomembno poudariti, da to idejo
podpira tudi DRSC. Krajanom, ki govorijo: "Kaj pa
je teh par metrov, potegnili bi in stvar je rešena,"
naj povem, da gre za povsem novo gradnjo, za
katero je potrebno pridobiti cel kup dokumentacije. Imamo pač državo, kakršno si izberemo na
voliščih. Najprej je potrebno pridobiti OPN. Ker
gre za povsem novo gradnjo, je med drugim potrebno tudi gradbeno dovoljenje itd. Tudi kmetijsko ministrstvo mora dati svoj "blagoslov". Kdaj
bo dokončno trasa zaključena, je odvisno od KS,
občinskih svetnikov in nenazadnje župana. Vsak
lahko vstavi svoj del mozaika za čim hitrejšo dokončanje tega 1800 m dolgega projekta, če ga
smem tako imenovati. Da je idejna zasnova no-

Komunalna položnica višja, od
voz preostanka smeti pa zace
mentiran na 3 tedne

Kljub opozorilom našega svetnika Gregorja Kaplana, da je nedopusto, da se poleg
zvišanja cen, ki smo ji tudi nasprotovali
in predlagali rešitve, ki bi bile za občane
prijaznejše, je neformalna županova koalicija z več kot 2/3 večino
dokončno zakoličila odvoz teh odpadkov na 3 tedne. Po povečanju
cene se je zgodilo dokončno znižanje standarda, saj je testno obdobje končano. Opozorila o glodalcih, podganah, otroških plenicah in plenicah, ki jih uporabljajo odrasli .... niso zalegla. Le toliko,
da veste, ko vas kakšna izmed naštetih tegob sreča pri smetnjaku
ali dvorišču, kdo je tovrstno odločitev sprejel. Na seji smo predlagali tudi podaljšanje dela deponije.
Dokler ne bo hudo zasmrdelo, se mnogi smehljajo. Enako je bilo
pri mnogih naših opozorilih, najočitnejši pa sta osnovna šola in
stiska, na katero smo opozarjali od leta 2009.
ZL-DSD Trebnje
št. 131 / oktober 2017

Marija Prevolšek
Nedavno je praznovala častitljivi jubilej – 90
let – Marija Prevolšek iz Čateža. Ob tej priložnosti so živahno Marijo obiskali nekateri
člani DU Velika Loka in njihov predsednik ter
tudi članice krajevne območne organizacije
RK Trebnje in njena predsednica. Za osebni
praznik so ji izročili skromna darila in ji seveda voščili v imenu obeh organizacij zdravo,
zadovoljno in dolgo življenje. Prevolškova
(na fotografiji skrajno desno), ki jih je sprejela v krogu domačih, je v pogovoru opisala
svoje pestro življenje in se tokrat potožila
samo zaradi tega, da je imela malo pred jubilejem smolo ter se poškodovala, sicer bi bilo
njeno veselje nad življenjem še večje.
Čestitkam se pridružujemo
tudi v uredništvu.
bp

vejšega datuma, pove tudi podatek, da se je še
pokojni g. Marjan Pavlin zavzemal za pospešitev
dokončanja prenove po obstoječi trasi. Predsednik SPVCP tolaži, da je bolje počakati še 4 leta,
da bo prenova skladna z razvojnim programom
Občine, ki ga je s tem predlogom sooblikoval tudi
SPVCP Občine Trebnje.
Štefanija Gliha, OS KS Veliki Gaber
OS Trebnje, N. S i

Kandidatura Suzane
Lare Krause je bila
uspešno vložena
Kandidatka SLS za predsednico države Suzana Lara Krause je uspela
zbrati potrebno število glasov in je tudi uradno postala kandidatka
SLS za predsednico države in bo na volitvah 22. oktobra nastopila
pod št. 1. Člani stranke SLS – simpatizerji v občini Trebnje – smo
zbrali preko 100 glasov podpore kandidatki, za kar se vsem iskreno
zahvaljujem.
S podporo ste dali volivcem možnost za pravo izbiro in za spremembo pri vodenju države. Kandidatka je že prepričala na prestavitvah v
javnih medijih in požela simpatije mnogih, ki je prej niso poznali. Iz
njenih nastopov sta vidna svež veter in nova energija v stranki, kar
je dobra popotnica za dober rezultat tako na predsedniških volitvah
kot na prihodnjih volitvah v Državni zbor Republike Slovenije.
Vabim vse, ki želite podpreti politiko Slovenske ljudske stranke, da
se nam pridružite!
dr. Jože Korbar, predsednik OO SLS Trebnje
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STRANKE
Odvoz mešanih odpadkov
Na zadnji seji Občinskega sveta je
bila po skrajšanem postopku izglasovana sprememba Odloka o
ravnanju s komunalnimi odpadki.
Kot trajna sprememba se je uvedel 3-tedenski termin odvoza mešanih komunalnih odpadkov. V SD Trebnje predlaganega sklepa nismo
podprli, saj je bilo od prebivalcev Trebnjega in okolice mogoče zaznati
kar nekaj negodovanja okoli termina odvoza mešanih odpadkov. Največji problem predstavljajo odpadki pri enostanovanjskih hišah in pri
odlaganju plenic (posebej v poletnem času). Poleg tega, da se ohrani
dvotedenski termin odvoza mešanih komunalnih odpadkov, smo predlagali tudi prilagajanje frekvence odvoza embalaže v času praznikov,
kakor imajo urejeno tudi nekatere druge občine. Količina odpadkov se
od leta 2012 v Sloveniji konstantno povečuje. Leta 2012 je povprečni občan občine Trebnje na leto proizvedel 290 kg, leta 2015 pa že
430 kg (o. p. podatki in preračuni MOP). Bojimo se, da se bo ta ukrep
poznal pri pojavu črnih odlagališč in odlaganju na ekoloških otokih
frakcij, ki ne sodijo tja.
Občinski odbor SD Trebnje

Podpora naše vlade
investicijam v občini
Trebnje
Dobro delo vlade se pozitivno izkazuje tudi v naši občini. Minister za infrastrukturo g. Peter Gašperšič je podpisal Protokol o sodelovanju med
Ministrstvom in Občino za izgradnjo izvennivojske navezave med regionalno cesto proti Veliki Loki in cesto proti Trebnjem. Predvidena je gradnja
viadukta pri Zidanem Mostu oz. Štefanu. S Protokolom so dogovorjene vse
aktivnosti za predvideno gradnjo, tako za pripravo vseh projektov in drugih
aktivnosti za pridobitev gradbenega dovoljenja kot za gradnjo prometne
navezave oz. viadukta. Minister se je ob podpisu protokola hudomušno izrazil, da Zidani Most ne bo več lesen, temveč zidani most. Dolino Temenice
bo prečkal v bližini železniške postaje in bo primerljiv z viaduktom, ki povezuje bivšo AC s cesto proti Mirni. Aktivnosti za pripravo idejnega projekta
so že v teku na Občini Trebnje.
Nastopil je čas, ko se moramo odločiti za dobro predsednico Republike Slovenije. Maja Makovec Brenčič je odlična kandidatka za predsednico! Pojdimo na volišča in glasujmo ZA Majo Makovec Brenčič!
Stranka modernega centra SMC
Lokalni odbor Trebnje

Gospa

Romana TOMC
za predsednico

Stranka SDS podpira kandidatko gospo Romano Tomc za
predsednico države.
V nedeljo, 22.10. 2017, vas zato vabimo na volitve za
predsednika Republike Slovenije – obkrožite številko 9 in
glasujte za gospo Tomc.
Hvala za vaš glas in podporo.

					

		
Občinski odbor
Slovenske demokratske stranke Trebnje

Evropski dan civilnega prava
– vabljeni v notarske pisarne

Šolska in predšolska problematika
Spoštovane občanke in občani,
pomembno je, da že danes začenjamo z aktivnostmi za gradnjo nove šole v
Trebnjem ali podružnične šole kje v okolici, saj trenutne kapacitete ne zadoščajo potrebam. Na to problematiko nenehno opozarjamo, saj:
•
stara osnovna šola (sedanji CIK) pri Zdravstvenem domu Trebnje pred
približno 35 leti ni bila več primerna za izvajanje pouka, zato se je zgradila nova šola. Z letošnjim letom je ponovno primerna, saj se v njej izvaja pouk za 4. razrede. O prihajajočih številčnejših generacijah otrok
v naslednjih letih in o potrebi po novi osnovni šoli pa ne duha in sluha.
Podobni problemi so v Šentlovrencu;
•
imajo otroci iz vrtca varstvo v polkletnih prostorih pod stanovanjskim
blokom pred podzemno garažo. Pred leti je bil preplačan nov vrtec,
opozarjali smo na njegovo velikost, posledice so tu, o prihodnosti pa
nič. Enako v Šentlovrencu.
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Evropska komisija in Svet Evrope sta leta 2003 odločila, da naj
bo okoli 25. oktobra v vseh državah članicah EU en dan posvečen dnevu civilnega prava. Temeljni namen tega dneva je, da
se evropski državljani seznanijo s civilnim pravom in da bi le-to
postalo dosegljivo vsem državljanom. Glede na to, da je civilno
pravo prisotno v vsakdanjem življenju državljanov z delovnopravnimi razmerji, porokami, ločitvami, dedovanjem, izmenjavo blaga ali storitev, je potrebno zagotoviti, da bo to enako
dostopno vsem ne glede na kraj bivanja.
V »Evropski dan civilnega prava« se v zadnjih letih vključujejo
tudi slovenski notarji, ki vam bodo 26. oktobra 2017 v času
uradnih ur (od 9.00 do 12.00 in od 13.00 do 16.00) na voljo
za odgovore na vsa vaša vprašanja, ki jih imate v zvezi z dedovanjem, oporokami, nepremičninami in ostalimi zadevami, ki
se nanašajo na vaše premoženje. Oglasite se v eni od najbližjih
notarskih pisarn in spoznajte, kaj lahko notar naredi za vas.
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ZAHVALE
Ko pošle so ti moči,
zaprla trudne si oči.
Zdaj tiho, mirno spiš,
bolečine več ne trpiš,
a čeprav spokojno spiš,
z nami še naprej živiš.

Drago najino dete,
zdaj mirno zaspi.
Pomahaj z oblačka,
tam nič ni skrbi.
(mamica angelčka)

ZAHVALA
V 89. letu starosti je v večnost odšla draga mama, stara mama,
prababica in tašča

ALOJZIJA GRM

rojena RUS, iz Male Ševnice 2, Trebnje.
Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje in sveče, darovane svete maše ter za vso izkazano pomoč.
Hvala gospodu Slavku za opravljeni verski obred, gospodu Ficku za poslovilne
besede, Pogrebni službi Novak za pogreb in vsem, ki ste jo v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti. Posebna zahvala velja vsemu zdravstvenemu
osebju, ki je zadnja leta tako lepo skrbelo zanjo.
Žalujoči vsi njeni.

Ko ti življenje je čaša trpljenja,
je smrt odrešitev je tožba odveč …
Le mir in pokoj, mi dragi želite …
in zame prižgite lučko v spomin …

ZAHVALA
V 76. letu nas je po bolezni zapustil oče, ata, brat, stric

ANDREJ PINTAR
iz Velike Loke.

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste ga pospremili na njegovi
zadnji poti.
Hvala za cvetje, sveče, darovane svete maše in izrečena sožalja.
Zahvaljujemo se delavkam DSO in ostalim za pomoč pri oskrbi in negi na domu
ter vsem, ki ste nam kakorkoli pomagali v težkih trenutkih. Zahvaljujemo se
župniku Jožetu Erjavcu, pevcem mešanega pevskega zbora Strune, gasilcem
PGD Velika Loka, pogrebni službi Novak.
Hvala vsem, ki se ga spominjate in postojite ob njegovem grobu.
Žalujoči: Vsi domači

V SLOVO
Mnogo prezgodaj, v 29. tednu nosečnosti,
se je od nas poslovil in med majhne angelčke poletel
najin zelo ljubljeni in zaželeni sin

ALEN SMOLIČ
(2017)

Alen, dolgo sva čakala nate, z ljubeznijo sva sprejela tvoj prihod, z ljubeznijo se zdaj od tebe poslavljava. Vedno boš najin prvi otrok, najin sin. Nikoli
ne boš pozabljen. Hvala ti za čarobno izkušnjo biti starš.
Hvala vsem, ki nama stojite ob strani. Posebna hvala vsem, ki ste z nama
podelili svoje boleče zgodbe izgube otrok. Veliko nas je, veliko preveč.
Starša Aleš in Nataša Smolič

Za vedno si zaspala,
zdaj v miru boš počivala,
saj si vse življenje garala;
vse za dom in družino dala.

ZAHVALA
V 74. letu starosti je ugasnilo življenje naši dragi ženi, mami, sestri,
teti, babici, prababici in prijateljici

MARTINI MATOH

iz Grma 6 pri Trebnjem.
Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem,
znancem, sodelavcem ter vsem, ki ste nam nudili oporo v težkih trenutkih, za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in svete maše. Zahvaljujemo se g. župniku in pogrebni službi Novak za lepo opravljen
pogreb. Hvala vsem, ki ste bili z nami ob njenem slovesu in jo pospremili k zadnjemu počitku.
Žalujoči: Vsi njeni.

ZAHVALA OB SLOVESU NAŠEGA
OČETA IN LJUDSKEGA GODCA

FRANCA FLERETA

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem,
sosedom, vaščanom, glasbenikom in znancem za izrečena sožalja, darovane sveče, cvetje in svete maše. Iskrena
zahvala tudi osebju Doma starejših občanov Šmarjeta in Trebnje za vso skrb in
nego ter Davidu Brinovcu za njegove vsakodnevne obiske.
Hvala g. župniku Juretu Ferležu za lepo opravljeno pogrebno mašo, pogrebni
službi Vrbančič in Grajskemu oktetu z Nastjo. Hvala Dobrepoljskim fantom,
Mikvartetu in Andreju Svetlinu s prijatelji, ki so ob grobu očetu še zadnjič
zapeli in zaigrali valček Ljubezen mamina. Hvala g. prof. Ivanu Sivcu in ga. Pavlini Hrovat za njune ganljive besede slovesa ter Gasilskemu društvu Mirna za
častno stražo in nošenje posmrtnih ostankov očeta k njegovemu zadnjemu
počitku.
Iskrena hvala tudi vsem radijskem postajam (Veseljak, Sraka in ostalim), ki so v
času slovesa s predvajanjem njegovih najbolj znanih skladb skupaj s poslušalci
obujali spomin na njegovo bogato glasbeno pot ter vsem, ki ste našega dragega očeta Franca Flereta v velikem številu pospremili na njegovo zadnjo pot in
ga boste ohranili v lepem spominu.
Žalujoči: vsi njegovi

št. 131 / oktober 2017

25

26

št. 131 / oktober 2017

RAZVEDRILO

Tokratni sponzor križanke je GOSTILNA ŠELIGO Trebnje.

Ponudba Gostilne in pizzerie ŠELIGO (nekdaj Špringer) obsega sveže
pripravljene dnevne obroke malic (tudi vegetarijanske) in ponudbo
klasične slovenske, italijanske ter mehiške kuhinje. Izstopajo pizze iz
krušne peči, mehiške tortilje, gurmanski burgerji, domače sladice ter
bogata ponudba kvalitetnih vin in piv.
Iskreno vabljeni!

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 torka, 7. 11. 2017. Gesel po tem datumu ne bomo upoštevali.
Pravilno geslo križanke iz junijske številke Gla
sila je: NAJBOLJŠI HOTEL V MESTU.
Prejeli smo 50 pravilnih rešitev.
Na seji 10. 10. 2017 smo izžrebali 3 nagrajence:
1.
2.

Za vas so pripravili nagrade, in sicer:
1.

nagrada: DARILNI BON iz ponudbe v vrednosti 25,00 €

2.

nagrada: DARILNI BON iz ponudbe v vrednosti 20,00 €

3.

nagrada: DARILNI BON iz ponudbe v vrednosti 15,00 €
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3.

nagrajeni: Brigita Kermc,
Cankarjeva ul.37, 8210 Trebnje
nagrajeni: Slavka Kukman,
Slakova 3, 8210 Trebnje
nagrajeni: Vera Barle,
Gorenje Selce 5, 8211 Dobrnič.

Za dvig nagrad se oglasite v Hotelu Opara
Trebnje.
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NAPOVEDNIK
Napovednik dogodkov v občini Trebnje v oktobru in novembru 2017
Datum

Ura

Prireditev

Lokacija

21.10. 2017

8.00–12.00

Kmečka in rokodelska tržnica

Mestni park Trebnje

21.10. 2017

8.30–12.00

Eko tržnica

Mercator center Trebnje

21.10. 2017

9.00

Turnir za državno prvenstvo v taroku

Galaksija Trebnje

21.10. 2017

16.00

Predstava ob letu kulture Temeniške in Mirnske doline
2017: Anica in grozovitež (avtorica Desa Muck)

KD Trebnje

21.10. 2017

Start ob 8. uri

6. Zorčev pohod

Zbor pred domom krajanov Velki
Gaber

21.10. 2017

16.00

Prikaz vaje in piknik za krajane na Svetinjah

na Svetinjah

22.10. 2017

18.00

500. Praznovanje naše dediščine

Dvorana STIK Trebnje

23.10. 2017

19.00

Predstavitev romana Staneta Pečka Netopir (org. Knjižnica
Knjižnica Pavla Golie Trebnje
Pavla Golie Trebnje)

23.10. 2017

16.00

Tečaj Angleščina IV. stopnja

CIK Trebnje

25.10. 2017

18.00

Odprtje prenovljene stalne razstave in otvoritev nove
začasne razstave NA+KLJUČ+JE 4 AVTORJEV

Galerija likovnih samorastnikov
Trebnje

27.10. 2017

19.00

Letni koncert Trebanjski oktet

Avla CIK

28.10. 2017

8.00–12.00

Kmečka in rokodelska tržnica

Mestni park Trebnje

28.10. 2017

8.30–12.00

Eko tržnica

Mercator center Trebnje

28.10. 2017

9.00

Kostanjev pohod

Izletniška kmetija Kazina

28.10. 2017

9.00

Društveni pohod-Čateški vinogradniki

pred Gasilskim domom Gabrovka

4. 11. 2017

8.00– 12.00

Kmečka in rokodelska tržnica

Mestni park Trebnje

4. 11. 2017

8.30-12.00

Eko tržnica

Mercator center Trebnje

4. 11. 2017

19.00

Rokometna tekma Trimo Trebnje : RD Riko Ribnica

Telovadnica OŠ Trebnje

4. 11. 2017

10.00

Sobotno galerijsko dopoldne: Izdelki iz ličkanja z Alenko
Stražišar Lamovšek (delavnica)

Galerija likovnih samorastnikov
Trebnje

6. 11. 2017

16.00

Tečaj Angleščina III. stopnja

CIK Trebnje

7. 11. 2017

9.00– 11.00

Predavanja O dihalih, zdrava pljuča, zdravo življenje –
Maša Volk, Jeanette Horvat

CIK Trebnje

7. 11. 2017

16.00

Tečaj Angleščina II. stopnja

CIK Trebnje

9. 11. 2017

17.00

2. predstava otroškega abonmaja Levček: Štirje muzikantje
Kulturni dom Trebnje
(LG FRU-FRU)

9. 11. 2017

19.00

Glasbeni recital s Kvartetom Strmole

Avla CIK Trebnje

11.11. 2017

8.00– 12.00

Kmečka in rokodelska tržnica

Mestni park Trebnje

11.11. 2017

8.30–12.00

Eko tržnica

Mercator center Trebnje

11. 11. 2017

6.00– 9.00

31. popotovanje po Levstikovi poti od Litije do Čateža

Start v Litiji ali Šmartnem pri
Litiji

Razhodnja – Etnografsko-vinska prireditev

Čatež

11.11. 2017
11. 11. 2017

10.00

Sobotni STIKino: Medved Bamsi in čarovničina hči

Dvorana STIK Trebnje

14. 11. 2017

9.00–11.00

Predavanja Samosprejemanje in delo na sebi – Sandi
Dolinar

CIK 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.

