
V naravi ni najti  
nič lepšega in 

popolnejšega od 
glasbe. Ona usmerja 

človeka v globino 
njegove duše.
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Uredništvo Glasila občanov občine Trebnje, Goliev 
trg 4, 8210 Trebnje
Ustanovitelj in izdajatelj: Občina Trebnje, Goliev 
trg 5, 8210 Trebnje

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

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

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

Prispevke lahko pošljete po elektronski pošti na 
naslov: glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com ali jih 
v elektronski obliki (CD, DVD, USB) oddate v poštni 
nabiralnik uredništva na naslovu: Glasilo občanov, 
Goliev trg 4, 8210 Trebnje (prvi vhod desno za ob-
činsko stavbo).
Rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko je 
7. 6. 2016,  predviden izid pa 16. 6. 2016. Prispev-
ki, ki jih bomo v uredništvo prejeli po tem datumu, 
bodo uvrščeni v naslednjo številko, če bodo še ak-
tualni.

OBČINSKE NOVICE

Obvestilo – vzpostavitev 
in sprememba evidence podatkov 

za odmero nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča

Občina Trebnje je v petkek, 22. 4. 2016, z javnim naznanilom 
razgrnila podatke, ki bodo podlaga za odmero nadomestila za upo-
rabo stavbnega zemljišča. Osnutek evidence je pripravljen na osno-
vi uradnih podatkov iz Registra nepremičnin, zemljiškega katastra, 
digitalnih ortofoto posnetkov (Geodetska uprava RS) ter prostor-
skih aktov Občine Trebnje. Osnutek je pripravilo podjetje MATRIKA 
Andrej Novak s. p., Letališka cesta 16, 1000 Ljubljana.
Dejansko stanje stavbnih zemljišč na območju občine Trebnje kaže, 
da je veliko površin, ki so s prostorskim načrtom določene kot stav-
bna zemljišča, nezazidanih. Z namenom vzpostavitve ustrezne evi-
dence teh zemljišč je Občina Trebnje pripravila osnutek evidence, 
ki bo podlaga za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zem-
ljišča iz naslova nezazidanih stavbnih zemljišč.
Pri pregledu uradnih podatkov so bila opažena tudi odstopanja pri 
evidenci zazidanih stavbnih zemljišč, zato se je evidenco ponovno 
uskladilo z Registrom nepremičnin ter dejanskim stanjem (digitalni 
ortofoto posnetki). 
V okviru javne razgrnitve imajo zavezanci možnost podati pripom-
be na razgrnjeno gradivo. Pripombe lahko podajo do vključno pet-
ka, 27. 5. 2016, na naslednji način:
pošljejo na naslov Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje,
na elektronski naslov obcina.trebnje@trebnje.si, pri čemer se v 
rubriki »Zadeva« navedejo ključne besede »Pripombe na javno 
razgrnitev podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča«, ustno na zapisnik na mestu javne razgrnitve. 

Pripombe naj bodo podane na obrazcu, ki je dostopen na spletnem 
naslovu http://www.trebnje.si/ in na mestu javne razgrnitve.

V kolikor v zgoraj navedenem roku ne bo predlagan vpis novih ali 
spremenjenih podatkov, se šteje, da so podatki Občine Trebnje 
pravilni. Na njihovi podlagi bo izvedena odmera nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča.

Alojzij Kastelic
Župan

Občine Trebnje

O B V E S T I L O
Javnost obveščamo, da poteka javna razgrnitev dopolnjenega 
osnutka

Občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno –  
logistično cono Bič (BIČ-003 IG) – južni del

Območje ureditve predvidene pozidave zajema parcele št.: 908/1 
in 910, obe k.o. 1428 Zagorica, na katerih se bo gradil objekt kot 
širitev dejavnosti objekta zgrajenega na parc. št. 911/4, k.o. 1428 
Zagorica v naselju Bič. Na jugu območje omejuje avtocesta, na se-
vernem in vzhodnem delu pa so nepozidana stavbna zemljišča go-
spodarske cone Bič.

Dopolnjen osnutek je javno razgrnjen do 15. junija 2016:
v prostorih Občine Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje (v poslov-
nem času), v digitalni obliki na spletnih straneh Občine Trebnje 
(http://www.trebnje.si/).

Pripombe in predlogi se lahko do konca javne razgrnitve podajo na 
naslednji način:
pošljejo na naslov Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, 
na elektronski naslov http://www.trebnje.si/, pri čemer se v rubriki 
»Zadeva« navedejo ključne besede »Pripomba na javno razgrnitev 
OPPN za cono Bič«, podajo pisno na mestu javne razgrnitve.

Alojzij Kastelic
Župan

Občine Trebnje
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Lokalna akcijska skupina 
Suhe krajine, Temenice 
in Krke – LAS STIK
Pristop CLLD (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost) je pristop od »spo-
daj navzgor«, ki omogoča lokalnemu prebivalstvu, da se medseboj-
no poveže v t. i. lokalne akcijske skupine (LAS) in preko njih aktivno 
odloča o prioritetah in razvojnih ciljih lokalnega območja. Tako se 
je julija preteklo leto na območju občin Dolenjske Toplice, Ivančna 
Gorica, Trebnje in Žužemberk ustanovila Lokalna akcijska skupina 
Suhe krajine, Temenice in Krke  (LAS STIK), ki trenutno šteje 99 čla-
nov. Članstvo je sestavljeno iz predstavnikov javnega in ekonom-
skega sektorja ter predstavnikov civilne družbe in fizičnih oseb. 
Članstvo je odprto.

V času od ustanovitve je lokalno partnerstvo  pripravilo Strategijo 
lokalnega razvoja (SLR), ki je osnova za delovanje LAS STIK v pro-
gramskem obdobju 2014–2020. SLR je odraz potreb in izzivov ob-
močja LAS STIK. Priprava SLR se je začela s kabinetnim delom, na 
katerem je bil pripravljen pregled obstoječega stanja na območju 
štirih občin, ki predstavljajo lokalno akcijsko skupino. Sledila je iz-
vedba delavnic na terenu za pripravo SWOT analize, oblikovanje 
potreb in ciljev LAS STIK, ki so bile izvedene do konca septembra 
2015. Že med izvedbo delavnic in kasneje pa so bili predstavniki 
zainteresiranih pozvani k pripravi okvirnih projektnih predlogov, 
katerih osnovne ideje bi bile upoštevane pri pripravi strategije. V 
ta namen so bili izvedeni številni sestanki, pogovori in srečanja s 
posamezniki, nosilci dejavnosti, društvi in organizacijami. 

Strategija lokalnega razvoja LAS STIK je bila v skladu z Uredbo CLLD 
oddana na Koordinacijski odbor CLLD v prvem roku, tj. 30. 10.2015. 
Trenutno je dokument v fazi pregledovanja na Koordinacijskem od-
boru CLLD – decembra 2015 je bila administrativno dopolnjena, 
maja 2016 pa so bile oddane vsebinske dopolnitve SLR LAS STIK. 

V času od ustanovitve LAS STIK so bili zelo aktivni organi LAS STIK, 
saj se je Upravni odbor LAS STIK sestal na sedmih rednih sejah in 
odločal na dveh dopisnih sejah, Nadzorni  odbor LAS STIK se je ses-
tal na treh rednih sejah in Skupščina LAS STIK se je sestala na treh 
rednih sejah in eni izredni seji.
Več o SLR in delovanju LAS STIK si lahko preberete na www.las-stik.
si. 

Liljana Omerzu, koordinatorka
CIK Trebnje, vodilni partner LAS STIK

Obnova obstoječe 
kanalizacije Stari trg, 
Trebnje – II. faza
Občina Trebnje je s Komunalo Trebnje d.o.o. podpisala gradbe-
no pogodbo za dokončanje del na izvedbi kanalizacije med Re-
žunovo in Jurčičevo ulico v Trebnjem. Dela se izvajajo skladno s 
projektno dokumentacijo, ki predvideva vgraditev meteornega 
in fekalnega kanala dimenzije DN 500 in 900 mm s priključeva-
njem na že izvedeno kanalizacijo. Pogodbeni rok za dokončanje 
vseh del je 30. 5. 2016. Po izvedbi kanalizacije se bo na pred-
metnem območju izvedla asfaltirana pešpot, ki bo omogočila 
pešcem prehod med Režunovo in Jurčičevo ulico.

Skupaj umirjamo promet

RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PAMETNIH PRIKAZOVALNIKOV 
HITROSTI »VI VOZITE« MHP50

Podjetje Sipronika d.o.o. v letu 2016 v sodelovanju z Zavarovalni-
co Triglav, d.d. načrtuje postavitev do 18 pametnih prikazovalnikov 
MHP50 na nevarnih cestnih odsekih v neposredni bližini vrtcev, šol, 
na šolskih poteh ali podobnih nevarnih odsekih.

Pametni prikazovalniki hitrosti MHP50 sodijo v kategorijo prijaznih 
preventivnih ukrepov za izboljšanje varnosti v cestnem prometu. 
Prikazovalnik se namesti na nevarnem odseku ob vozišču, kjer meri 
in prikazuje hitrosti mimovozečih vozil. Voznikom, ki spoštujejo 
predpisano omejitev hitrosti, izpiše njihovo hitrost v zeleni barvi in 
jih nagradi z „všečkom“, prehitre pa opozori z izpisom v rdeči barvi.
Občina Trebnje se je na javni razpis za sofinanciranje pametnih 
prikazovalnikov hitrosti v prometu‚ ‘Vi vozite‘‘ MHP50 v višini do 
40-odstotne vrednosti projekta prijavila z dvema prijavama. Kot 
primarno prijavo smo predlagali lokacijo ob regionalni cesti R2 
416/1348 Grm – Bič v naselju Pristavica. V drugi prijavi pa smo 
predlagali lokacijo ob regionalni cesti R2 448/1197 Grm – Pluska v 
naselju Veliki Gaber. 

V ožji izbor potencialnih lokacij se je uvrstil tudi naš predlog z lo-
kacijo postavitve v Pristavici. Naknadno smo bili pozvani, da vlogo 
dopolnimo še z mnenjem Policijske postaje Trebnje, in sicer glede 
prometne obremenitve in številom morebitnih prometnih nesreč 
na predlagani lokaciji. Po posredovanju mnenja Policijske postaje 
Trebnje smo bili obveščeni, da smo bili v sklopu projekta „Skupaj 
umirjamo promet„ izbrani za sofinanciranje dela projekta s strani 
Zavarovalnice Triglav d.d..

Občina Trebnje bo tako v prihodnjih mesecih v naselju Pristavica 
pridobila novo prometno signalizacijo, ki bo pripomogla k umirja-
nju prometa in boljši prometni varnosti udeležencev v prometu.

Občinska uprava
Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo
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Izgradnja šolskega igrišča 
in parkirišča pri PŠ Dobrnič 
Občanke in občane občine Trebnje obveščamo, da se je 5. maja 
2016 pričela izgradnja šolskega igrišča in parkirišča pri PŠ Dobrnič. 
Glavni izvajalec del je Komunala Trebnje d.o.o.
Izgradnja šolskega igrišča in parkirišča pri PŠ Dobrnič poteka ob R3-
650, odsek 1159 Žužemberk – Pluska, nasproti PŠ Dobrnič. V prvi 
fazi se bo izvedel izkop do planuma temeljnih tal. V nadaljevanju 
se bo vgradil geotekstil in nasipni material do planuma posteljice. 
Končna izvedba parkirišča in šolskega igrišča bo izvedena nakna-
dno. Predviden zaključek del je 30. 5. 2016. Pogodbena vrednost 
navedenih del znaša 64.497,01 EUR.

Občinska uprava
Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo

Arhitekturni nasvet
Potrebujete prave informacije in pomoč pri posegih v prostor? 
Udeležite se 3. Tedna brezplačnih arhitekturnih in krajinskoarhitek-
turnih svetovanj 
Med 23. in 27. majem bodo mladi strokovnjaki v okviru skupine 
Arhitekturni nasvet izvajali brezplačna arhitekturna in krajinsko-
arhitekturna svetovanja po 30 slovenskih krajih, tudi v Trebnjem. 
Namenjena so osnovni pomoči pri gradnji, obnovi, sanaciji ali ure-
janju okolice in izobraževanju o kakovostnem urejanju prostora.
Mladi arhitekti in krajinski arhitekti vam bodo svetovali pri načrto-
vanju, prenavljanju in preurejanju prostorov ter okolice, odgovar-
jali pa bodo tudi na vprašanja glede energetskih sanacij, prostorske 
zakonodaje, ambientov, materialov, prostorske organizacije vrtov, 
različnih tipov zasaditev, poenotenja stika hiše z okolico in mnogo 
drugih tem, ki so aktualne v spomladanskem času. Na podlagi sve-
tovanja se boste lahko bolj smotrno odločili o vrsti in smiselnosti 
posegov ter izbiri pravih strokovnjakov, ki vam bodo olajšali pot do 
popolnih domov. 

V dveh letih delovanja se je brezplačnih svetovalnic udeležilo že 
400 obiskovalcev. Obiskovalka iz Ljubljane je o izkušnji povedala: “S 
svetovanjem sem bila zelo zadovoljna, saj so mi svetovali konkre-
tno in realno ter na človeku izredno srčen način. Ponudili so rešit-
ve, za katere si sploh nisem predstavljala, da so izvedljive, so pa re-
alne in v okviru mojih zmožnosti. Vse pohvale za trud in prijaznost.”
Po svoj brezplačni nasvet pridite v sejno sobo, Goliev trg 5, v sredo, 
25. 5. 2016, od 15.00 do 16.00. Za svetovanje so obvezne prijave, 
prijavni obrazec in več informacij o svetovalnicah pa najdete na 
spletni strani www.arhnasvet.si/svetovalnice/.

Medgeneracijsko učenje 
in sodelovanje za trajni 
lokalni razvoj
Pomemben element tako nacionalnega kot lokalnega trajno-
stnega razvoja je prenos znanja med različnimi generacijami. 
Medgeneracijsko učenje razumemo kot izmenjavo izkušenj in 
spoznanj, druženje oziroma ohranjanje in širjenje socialne mre-
že, ohranjanje in prenos dediščine, skupno ustvarjanje in pove-
zovanje. Tako od leta 2013 na CIK Trebnje deluje Center med-
generacijskega učenja Trebnje (CMU). Z dejavnostjo pokrivamo 
področja občin Trebnje, Mirna, Mokronog-Trebelno in Šentru-
pert. Ob tem naj pohvalimo vse štiri občine, lokalne institucije 
in posameznike, ki s sodelovanjem in svojim znanjem bogatijo 
vsebine CMU.                                                                                       

V šolskem letu 2015/2016 smo program CMU še vsebinsko 
nadgradili in slednjega iz enotedenske učne prireditve razširi-
li na celoletno dogajanje z vsebinami zlasti s področja učenja, 
aktivnega preživljanja prostega časa, svetovanja ter povezo-
vanja različnih ciljnih skupin (mladi, aktivni, brezposelni, pre-
bivalci podeželja, priseljenci, Romi, starejši zaposleni, osebe s 
posebnimi potrebami, upokojenci …). Organizirali smo ustvar-
jalne in računalniške delavnice, plesne delavnice, učenje tu-
jih jezikov, predavanja na temo zdravja (demenca, pomoč 
na domu …), urejanja vrtov in biokmetovanja, arhitekture in 
ohranjanja kulturne dediščine, umetnosti, ekologije, ki so po-
tekale po osnovnih šolah vseh štirih občin, v prostorih Galeri-
je likovnih samorastnikov in na CIK Trebnje. Udeležili so se jih 
predvsem radovedni otroci trebanjskega vrtca in osnovnošolci 
lokalnih šol, upokojenci, brezposelni, prebivalci podeželja in 
drugi mladi, ki želijo aktivno preživeti svoj prosti čas. Delavni-
ce in predavanja smo izpeljali s pomočjo članov Univerze za 
tretje življenjsko obdobje, ravnateljev in učiteljev osnovnih šol 
in vzgojiteljev lokalnih vrtcev, sodelavcev iz Doma starejših ob-
čanov Trebnje, kustosinje naše galerije ter zunanjih sodelavcev 
(PGD Trebnje, Mitja Drčar, Klub Gaia).  Več o Centru medge-
neracijskega učenja Trebnje  si lahko preberete na naši spletni 
strani: http://www.ciktrebnje.si/projekti/item/cmu-center- 
medgeneracijskega-ucenja.
Bliža pa se poletje in z njim vroči počitniški dnevi. Naj bo le-
tošnje poletje naših otrok zabavno, aktivno in poučno ter 
brezskrbno za starše. Na CIK-u bodo zato od 27. 6. do 1. 7. 
2016 ter od 22. 8. do 26. 8. 2016 potekalo Cikoletje. Vsak dan 
od 7. do 16. ure bodo na voljo jezikovne, ustvarjalne, športne 
in eksperimentalne delavnice, namenjene otrokom od 7. do 
14. leta starosti. Več o Ciloketju si lahko preberete na www.
ciktrebnje.si.

Aleksandra Barbo
Center za izobraževanje in kulturo Trebnje
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Pomlad na Čatežu
KUD Popotovanje Frana Levstika Čatež že devetnajsto leto skrbi, da 
je na Čatežu živahno in zanimivo. V društvu deluje kar pet sekcij: 
skupina z najdaljšim stažem je Mešani pevski zbor Kres, hip-hop 
plesne korake ubira sekcija Simple, za dobro voljo in takšno ter dru-
gačno animacijo skrbi gledališka skupina PLIN, skupina z najmanjšo 
povprečno starostjo je skupina Netopir, tretje leto pa urno ubira 
gumbe na harmonikah sekcija Čateški m`skvantarji. Društvo vsako 
leto pripravi najmanj osem prireditev na Čatežu, nekajkrat na leto 
pa se posamezne sekcije ali pa tudi celo društvo odpravi na gosto-
vanje blizu in daleč.
Lani smo si v društvu dejali: »Dajmo, izmislimo si kaj novega, osve-
žimo program!« Rečeno, storjeno. Rezultat tega je, da bo letos dru-
štvo pripravilo deset zanimivih kulturnih prireditev na Čatežu. Leto 
smo začeli po ustaljenih tirnicah. Februarja smo pripravili tradici-
onalno prešernovanje z gostjo,  ilustratorko Majo Kastelic. Marca 
smo dogodek »Dober dan, pomlad, dober dan, življenje« posvetili 
dobrim energijam, pomladi, dnevu žena in materinskemu dnevu s 
posebno gostjo, zdravnico leta 2015, gospo Jano Zajc. 
Od sredine maja pa do sredine junija  vas najprisrčneje vabimo na 
programsko noviteto – POMLAD NA ČATEŽU. Pred nami je mesec 
zanimivega dogajanja, mesec, ko vam ne bo žal, če se nam boste 
vsak konec tedna pridružili. Načrtujemo, da bi projekt postal  tradi-
cionalen, zanimiv, dinamičen za vse generacije in okuse. Letos smo 
v projekt  pritegnili še Športno rekreativno društvo Čatež, ki bo 
poskrbelo za organizacijo enega izmed štirih pomladnih dogodkov.
Začeli bomo z vsebinsko novostjo, tj.  kulturnim  popotovanjem 
»Kje so tiste stezice?«.  V nedeljo, 15. maja, se bomo ob 14. uri 
zbrali  na vzpetini nad Čatežem, ki jo domačini imenujemo »Na ko-
nju«.  Po uvodnem kratkem programu se bomo napotili po gozdni 
učni poti Zaplaške stezice, kjer se bomo skupaj s škratom Čatežem 
predali uživanju ob  prebujajoči se naravi, spoznavali bomo zani-

Čira čara zabava za vse mlade 
bralce trebanjske knjižnice
Tudi letos se je med pridne mlade bralce in poslušalce pravljic vpisalo 
veliko otrok. Nekateri so sodelovali v projektu Jurčkov nahrbtnik, drugi 
so obiskovali pravljične urice ali celo uspešno opravili oboje. Za nagrado 
smo se vsi skupaj zbrali v Nemški vasi, kjer je bila telovadnica za vse 
obiskovalce skoraj premajhna. Letos je v obeh projektih namreč so-
delovalo preko 200 otrok, na kar smo knjižničarji upravičeno ponosni. 
Veseli smo odziva otrok in predvsem njihovih staršev, ki se zavedajo, 
kako pomembno je družinsko branje za otrokov poznejši razvoj in prav 
poseben odnos, ki se med starši in otroki razvije ob branju in prebiranju 

knjig. Zabavali smo se s čarovnikom Grego, ki nas je navdušil 
s svojimi vragolijami, čarovniškimi triki in hudomušnimi 

pesmicami. Pri čaranju so mu pomagali tudi otroci; s 
pomočjo čarobnih besed je robček spremenil bar-
vo, preskakoval iz ene roke v drugo, občasno pa 
celo izginil neznano kam. 
Po končani prireditvi so otroci prejeli simbolična 
darilca in obljubili smo si, da se bomo prihodnje 
spet družili z Jurčkom in pravljičarkami, ki vedno 

pripravijo zanimive zgodbe, ob katerih se vedno 
nekaj novega naučimo. 

Irena Palčar

mivosti gozdne učne poti, se spopadli z zabavno-poučnimi nalo-
gami, ki nam jih bo zastavil škrat, in uživali na krajših  postankih s 
kulturnim programom. Z nami bodo: harmonikarski orkester, dva 
pevska zbora, gledališka skupina, folklorna skupina in instrumenta-
listi. Zaplaške stezice se vam bodo tokrat predstavile v novi podobi. 
S pomočjo projekta javnih del poteka temeljita obnova te zanimive 
gozdne učne poti. 
Tretji vikend v maju − 21. 5. 2016 −  bo rezerviran za športno doga-
janje, ŠRD Čatež namreč pripravlja športni dan.
Konec maja, in sicer v petek, 27. 5. 2016, bo letni koncert MePZ 
Kres z naslovom »Slovenija, moja dežela« z zanimivimi gosti.
»Pomlad na Čatežu«  pa bomo zaključili 11. junija  2016  s tradici-
onalnim Kresnikom ob Dušici – na novi lokaciji (športno igrišče pri 
Domu Čebelica) in z vsebinsko prenovo.
Spremljajte nas na  www.kudcatez.si in pridite na Čatež ter uživaj-
te z nami!

Mija Benedičič, 
predsednica KUD Popotovanje Frana Levstika Čatež

V knjižnici je zasijala 
»Noč knjige 2016«
Noč knjige je zasijala v polni luči v petek, 22. aprila 2016, tudi v 
Knjižnici Pavla Golie Trebnje. Letošnje leto obeležujemo 400 let smrti 
književnih velikanov Williama Shakespeara in Miguela de Cervante-
sa – mednarodni dogodek, ki knjigo in branje postavlja na prvo mesto. 
Za vse generacije bralcev se na prav posebno noč, ko knjiga pokaže 
svojo moč, na Slovenskem zvrsti kar nekaj dogodkov, usmerjenih k 
dvigovanju zavesti o branju. V knjižnici smo na ta dan pripravili 
dva dogodka, in sicer za mlajše člane »Pravljično urico s Pavlino 
Hrovat« ter literarni večer z Borisom Cavazzo. Babica s pravljico, 
kot se je poimenovala ga. Pavlina, je otrokom pripovedovala 
pravljico. 
Vsako življenje je svojevrsten roman. Za življenje Borisa 
Cavazze je en roman premalo, tj. zgodba, ki jo je – eden 
največjih igralcev našega prostora – zaupal tudi nam; 
na prijeten, iskren in srčen način. Noč smo vsekakor 
preživeli v dobri družbi. Knjiga nam je zopet segla do 
srca in nas povezala. Naj zaključim z lepo mislijo: “Iz 
take smo snovi kot sanje, in življenje naše majhno ob-
daja spanje!” (William Shakespeare)

Simona Pavc
Knjižnica Pavla Golie Trebnje
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INTERVJU S TATJANO MIHELČIČ 
ob 40-letnici Glasbene šole Trebnje 

meni šolsko leto 1973/74, ko je bil na Osnovni šoli Trebnje, v okviru 
katere so takrat delovali oddelki glasbene šole, zaposlen prof. Ivan 
Matoš. Zaradi razmeroma velikega števila učencev in povpraševa-
nja po izobraževanju v glasbeni šoli je bila podana pobuda za usta-
novitev glasbene šole kot organizacijske enote pri osnovni šoli, kar 
je bilo potrjeno v šolskem letu 1975/76  s sklepom na seji občinske 
izobraževalne skupnosti. 
V taki organiziranosti je šola delovala do konca leta 1979, ko je kot 
enota prešla pod okrilje Centra za izobraževanje in  kulturo Trebnje 
(Center za izobraževanje in kulturo Trebnje je v letih od 1983 do 
1988 deloval v sklopu Vzgojno-izobraževalne organizacije Trebnje, 
ki je združevala vse osnovne šole v takratni občini). Od leta 1993 
Glasbena šola Trebnje deluje kot samostojen zavod. Dejavnost šole 
je določena z Zakonom o zavodih, Zakonom o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja, Zakonom o glasbenih šolah ter Od-
lokom o ustanovitvi javnega zavoda. Je ena od 64 osnovnih glas-
benih šol v državi, v katerih je glasbeno šolstvo razmeroma dobro 
razvito in relativno dobro dostopno.

Kakšno je poslanstvo šole danes?
Glede na število šolajočih, na pestrost izobraževalnih možnosti, na 
doseženo kakovost in vpetost v kulturno življenje okolja lahko reče-
mo, da je Glasbena šola Trebnje zrasla v polnokrvno glasbeno šolo. 
V šolskem letu 2015/16 se v njej šola 295 učencev, ki se, razporejeni 
v 14 oddelkov, izobražujejo v naslednjih izobraževalnih programih in-
dividualnega pouka: godala, pihala, trobila, tolkala, petje, klavir, har-
monika, kitara, kljunasta flavta, diatonična harmonika in sintisajzer.
Poleg tega vsi učenci obiskujejo skupinski pouk nauka o glasbi, 
učenci orkestrskih instrumentov pa svoje znanje nadgrajujejo še 
s sodelovanjem v stalnih ali priložnostnih komornih skupinah in v 
orkestrih. Na šoli delujejo mlajši in starejši godalni orkester, šolski 
pihalni orkester, harmonikarski in kitarski orkester, tako da je mož-
nosti za druženje ob kakovostni glasbi res veliko. Seveda k skupin-
skemu muziciranju vabimo tudi najmlajše, ki se lahko izobražujejo 
v glasbeni pripravnici in šolskem pevskem zboru. 
Rezultate svojega dela šola potrjuje na regijskih in državnih tekmo-
vanjih solistov in komornih skupin, na državnih revijah godalnih in 

Kaj je glasba, čisti prestiž ali nuja za preživetje? Ljudska basen 
omenja nepremišljenega črička, ki celo poletje gode, in pamet-
no mravljico, ki cel čas nabira hrano. Tudi Prešeren pravi: »Slep 
je, kdor se s petjem ukvarja,« a se sam s tem še naprej ukvarja. 
Mnogokrat sem se spraševala, kaj je prav oz. kdo ima prav. Danes 
pravim, da je res, da se glasbe ne da »pojesti«, vendar se brez nje 
ne da živeti. Ni  naroda, ki bi gojil samo krompir, glasbe pa ne. Za 
oboje je potrebno mnogo truda, časa in izobraževanja in oboje je 
potrebno za ponosen narod in za celostnega posameznika.

Od ljudske glasbe, ki omogoči narodno zavest, do načrtnega glas-
benega opismenjevanja je dolga pot. Kako se je ta pot začela v 
Trebnjem? Kdo je bil ustanovitelj? Skratka, kako je šola »zrasla«? 
Trebnje ima kar dolgo zgodovino glasbenega izobraževanja. Njegovi 
začetki so povezani z Občinskim pihalnim orkestrom (ta ima svojega 
„prednika“ v Trški godbi, ustanovljeni že leta 1926). V šolskem letu 
1964/65 je bilo namreč za potrebe orkestra na pobudo takratnega 
vodje Občinskega pihalnega orkestra Jožeta Teršarja prvič organizi-
rano uradno izobraževanje, in to v okviru novomeške glasbene šole. 
Nov mejnik v uradnem glasbenem izobraževanju v Trebnjem po-
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pihalnih orkestrov ter na mednarodnih tekmovanjih. Nenazadnje 
so sadovi naših prizadevanj vidni, predvsem pa slišni tudi na veli-
kem številu internih in javnih nastopov v organizaciji šole ter na šte-
vilnih javnih prireditvah drugih organizatorjev. Če k temu dodamo 
veliko število učencev, ki se že v času šolanja in po njem vključujejo 
v ljubiteljske kulturne dejavnosti v svojem okolju, lahko sklenemo, 
da se šola zelo dobro vključuje v kulturno življenje okolja, hkrati pa 
skrbi tudi za »glasbeni podmladek«, ki s pridobljenim glasbenim 
znanjem še dodatno bogati kulturno podobo naše regije.

Kaj vam je v največje veselje?
V veliko veselje mi je spremljati rast in razvoj naše glasbene šole ter 
njeno uspešno integracijo v kulturno dogajanje štirih občin, v katerih 
šola aktivno deluje. Vesela in ponosna sem, ko ugotavljam, da je šola 
s svojim kvalitetnim delovanjem postala sestavni del ožje in širše 
skupnosti, da je postala nepogrešljiv sooblikovalec številnih kultur-
nih programov in da zanimanje za glasbeno izobraževanje tako med 
najmlajšimi kot tudi tistimi malo starejšimi še naprej raste. 
Hkrati sem zelo vesela, da se naši učenci – tudi po končani nižji 
stopnji glasbenega izobraževanja – še vedno radi vračajo k nam in 
se aktivno vključujejo v programe skupinske igre, kot so orkester, 
komorne skupine in petje. Nekateri izmed njih se odločijo za profe-
sionalno glasbeno pot, drugi se spet vračajo kot zvesti obiskovalci 
naših koncertov. Vse to je dokaz, da šola svoje poslanstvo, torej 
širjenje ljubezni do glasbe, dobro opravlja.

Nekaj o vašem ravnateljevanju. Kdaj ste prevzeli to delo? Za kaj 
se predvsem zavzemate, kakšni so vaši načrti in posledično usme-
ritev naše šole?
Na šolo sem prišla v začetku šolskega leta 1983/84. Poučevala sem 
nauk o glasbi in klavir. Šola je tedaj delovala kot enota v sklopu 
Centra za izobraževanje in kulturo, ta pa je bil vključen v skupnost 
vseh izobraževalnih ustanov v Občini Trebnje (VIO). Ko je leta 1986 
dotedanji vodja enote glasbene šole odstopil, so na njegovo mesto 
postavili mene. Vodja enote sem bila do leta 1993, ko smo izpeljali 
vse potrebne postopke za to, da je šola postala samostojen zavod. 
Od tedaj sem na šoli zaposlena kot ravnateljica.
Posebno skrb posvečam dobri kadrovski zasedbi šole, kakovostni 
izvedbi vseh ponujenih programov, dobrim medsebojnim odno-
som znotraj kolektiva ter tesnemu sodelovanju s starši in z oko-
ljem. Skupaj s sodelavci se trudimo ne podlegati trendom všečnosti 
»na prvo žogo«, ki vodijo k »banalizaciji« glasbe in kulture nasploh. 

Pomembno je, da se učenci spoznajo s kakovostno glasbo, da se jo 
naučijo poslušati in jo ceniti.   

Kateri predmeti so se poučevali v začetku, kateri danes?
V šolskem letu 1975/76 se je izobraževalo 132 učencev, in sicer 
na klavirju, harmoniki, kitari, kljunasti flavti, klarinetu, trobilih, za-
poslena pa sta bila 2 delavca v rednem delovnem razmerju in 4 
pogodbeni delavci. Danes je vpisanih 295 učencev, od tega 250 na 
individualnem pouku. Učenci se izobražujejo na violini, violi, vio-
lončelu, kontrabasu, flavti, klarinetu, saksofonu, trobenti, rogu, po-
zavni, baritonu, tolkalih, petju, klavirju, harmoniki, kitari, kljunasti 
flavti, diatonični harmoniki in sintisajzerju. Vzgojno-izobraževalno 
delo vodi 29 učiteljev. Ker Ministrstvo pokriva največji del stroškov 
delovanja šole, določa tudi obseg delovanja. To neposredno vpliva 
na omejitev vpisa, zato vsako leto žal zavrnemo kar nekaj učencev, 
ki bi si želeli obiskovati glasbeno šolo.

Letošnje praznovanje ste obeležili s številnimi koncerti, na katerih 
so sodelovali tudi vaši nekdanji učenci, ki so se odločili za nadalj-
nje glasbeno izobraževanje. Tudi za nas poslušalce je bilo resnič-
no glasbeno doživetje in veselje, da smo lahko videli, kaj nastaja 
iz skromnih začetkov.
Moram reči, da so bili dosedanji koncerti zelo dobro obiskani, pred-
vsem pa tudi zelo toplo sprejeti med obiskovalci. Poleg osrednjega 
koncerta, na katerem se bodo predstavili učenke baletne priprav-
nice, otroški pevski zbor, orkestri in večje komorne zasedbe, smo 
oblikovali tudi cikel 8 koncertov, od katerih je vsak posvečen eni 
skupini glasbil. Program smo zasnovali tako, da smo vanj vključili 
sedanje in nekatere bivše učence glasbene šole ter tako v skupnem 
muziciranju povezali različne generacije.
Poleg koncertov smo za učence organizirali tudi več glasbenih de-
lavnic, med drugim delavnico solopetja, flavte, saksofona, violine 
in tolkal.

Kaj bi si želeli za šolo v prihodnosti?
Želela bi si, da bi šola še naprej tako dobro sodelovala z okoljem, 
v katerem deluje, da bi znotraj kolektiva še naprej vladalo prijet-
no in sproščeno vzdušje, ki je podlaga za uspešno in učinkovito 
timsko delo, in da bi učenci še naprej v tako velikem številu z ve-
seljem vstopali v našo šolo. Skratka, šoli še naprej želim karseda 
harmonično delovanje, tako v glasbenem kot tudi v organizacij-
skem smislu.

Zdenka Candellari
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Galerijska paleta – Ustvarjalni v 2016
26. maja 2016 vas vabimo ob 18. uri na odprtje retrospektivne razstave Ko se vračam domov … trebanjskega likovnika, ilustratorja, 
oblikovalca in učitelja likovnega pouka Lucijana Reščiča. 

11. junija 2016 pa se bo ob 18. uri pričel že 49. Mednarodni tabor likovnih samorastnikov. Na letošnjem taboru bomo s povabilom mlajši generaciji ume-
tnikov predstavili novejše dogajanje v naivni umetnosti, raziskovali sodobne trende in izrazne možnosti ter odgovorili na vprašanje, kaj se v samorastniški 
umetnosti dogaja ta trenutek. 49. Mednarodnega tabora se bo udeležilo sedem umetnikov iz Argentine, Finske, Kanade, Nemčije, Hrvaške, Slovenije 
in Srbije, ki bodo na Mednarodnem taboru likovnih samorastnikov sodelovali prvič, in umetnica iz Srbije, ki se nam bo v Trebnjem pridružila že tretjič.

Mia Bergqvist, Finska
Mia Bergqvist je bila rojena 1974. Z umetnostjo 
se je podrobneje seznanila v projektu OTE (1996–
1997), ki ga je vodilo mesto Espoo. Ta projekt jo 
je tako navdušil, da se je začela poglabljati v oljno 
slikarstvo. Potem je kot ilustratorka sodelovala z 
mnogimi oglaševalskimi agencijami in drugimi 
podjetji. Samostojno je razstavljala na Finskem, 
skupinsko pa po celi Evropi.

Paulina Constancia, Kanada/Filipini
Rodila se je leta 1970 v kraju Cebu na Filipinih. Sa-
mostojno je pričela razstavljati leta 1995 z razstavo 
v rojstnem kraju. Z možem trenutno živita v Sin-
gapurju, kjer ustvarja, poučuje umetnosti in obrt 
ter izvaja umetnostno-terapevtske delavnice za 
ženske in otroke. Samostojno je razstavljala na Fi-
lipinih, Tajskem, v Singapurju, na Japonskem in v 
Indoneziji. Objavila je dvojezično knjigo poezije in 
knjigo kratkih zgodb.

Marga Fabbri, Argentina
Marga Fabri je bila rojena leta 1970 v Buenos Airesu, v 
Argentini, v umetniški družini. Njena mati je bila sopra-
nistka, njen oče pianist, njen ded pa kipar, pri katerem 
je pridobivala najzgodnejše slikarske izkušnje. Na uni-
verzi v Buenos Airesu je dokončala študij arhitekture 
in se izobraževala na National Institute of Art na oddel-
ku za obnovo kulturnih spomenikov. Samostojno se je 
predstavila v Buenos Airesu v Argentini, Parizu, Franciji, 
Veroni, Italija, in na Dunaju v Avstriji.

Jelena Marković, Nemčija/Srbija
Jelena Marković je bila rojena leta 1981 v Kraljevu. Največ 
ustvarja s flumastrom na kartonu, med njenimi deli pa se 
najdejo tudi akrili na platnu in dela v kombinirani tehniki. Je 
članica umetniškega združenja IG Kunst Gaildorf. Živi in deluje 
v mestu Gaildorf v Nemčiji. Razstavljala je samostojno in na 
skupinskih razstavah, njena dela pa so zastopana tudi v zbirki 
Muzeja naivne i marginalne umetnosti, Jagodina v Srbiji, kjer 
je leta  2007 na 13. Bienalu naivne in marginalne umetnosti 
prejela nagrado za razstavljena dela.

Rok Mohar, Slovenija
Rok Mohar se je rodil leta 1979. Končal je Srednjo 
šolo tiska in papirja ter se vpisal na Famul Stuart. 
Leta 2006 je pričel ustvarjati v svojem ateljeju na 
Metelkovi. Sodeloval je pri restavriranju cerkve sv. 
Jurija in pri svetilniku na Trgu prvega maja v Piranu. 
Delal je na graščini Goričane, na Operi, frančiškan-
ski cerkvi v Ljubljani, na gradu Pišece in na graščini 
v Radovljici. Občasno se ukvarja tudi z oblikova-
njem scenografij. Svoje stvaritve je predstavil na 
več razstavah po Sloveniji.

Igor Simonović, Srbija
Igor Simonović se je rodil leta 1972 
v Beogradu, kjer tudi živi. S sli-
karstvom se aktivneje ukvarja od 
leta 2006. Je član skupine Igraši, 
s katerimi razstavlja od leta 2013. 
Dela je predstavljal na samostojnih 
razstavah v Srbiji (Kulturni center, 

Niš, 2013, Študentski kulturni center, Beograd, 2015) in skupinskih raz-
stavah v tujini (Črna gora, Slovaška, Francija, Malta). Od leta 2010 je bil 
udeleženec likovnih kolonij. Od leta 2011 se redno udeležuje Bienalov 
naivne i marginalne umetnosti, ki jih organizira MNMU, Jagodina. Na 
15. Bienalu naivne i marginalne umetnosti je prejel nagrado za razsta-
vljena dela.

Ivana Stanisavljević Negić, Srbija
Rojena je bila leta 1977 v Beogradu.  
Odraščala je ob očetu Milanu in dedu 
Dragiši, ki sta uspešna kiparja ter 
tako že zgodaj spoznala neustavljivo 
željo po ustvarjanju. Kljub umetni-
škim spodbudam se je vpisala na 
Fakulteto za šport in telesno vzgojo, 
hkrati pa od leta 2000 intenzivno sli-
kala. Leto kasneje je pričela sodelovati na skupinskih razstavah doma in v 
tujini. Je članica Združenja likovnih umetnikov Srbije. Redno razstavlja po 
celi Evropi.
Udeležila se je 45. in 47. Mednarodnega tabora likovnih samorastnikov.

Denis Toth, Hrvaška
Denis Toth je bil rojen 1980 v Koprivni-
ci kot sin naivnega slikarja Mata Totha. 
Tako je že kot mladenič spoznal slikarstvo 
Podravine in se navdušil nad lepotami 
kmečkega življenja. Je član Likovne sek-
cije Podravka 72. Predstavil se je na dveh 
samostojnih razstavah v Koprivnici, ude-
ležil pa se je številnih skupinskih razstav, 
sodeloval v umetniških kolonijah, daro-
val slike v dobrodelne namene …

Program: 
12. junija 2016 ob 10. uri: Srečanje ob jutranji kavi, pogovor z umet-
niki;
14. junija 2016 ob 8.30 uri: Obisk udeležencev Malega likovnega ta-
bora v galeriji;
17. junija 2016 ob 10. uri: Delavnica za srednješolce V svet umetniške 
fotografije z Maticem Brumnom;
18. junija 2016 ob 10. uri: Predaja likovnih del galeriji in zaključek 
tabora;
18. junija 2016 od 10. do 24. ure: Dan odprtih vrat ob Poletni muzej-
ski noči z bogatim spremljevalnim programom.
18. junija 2016 ob 15. uri: Koncert učencev Glasbene šole Trebnje
18. junija 2016 ob 16. uri: Koncert učencev Glasbene šole Trebnje
18. junija 2016 ob 17. uri: Koncert učencev Glasbene šole Trebnje
18. junija 2016 ob 18. uri: Koncert učencev Glasbene šole Trebnje
18. junija 2016 ob 20. uri: Se spomniš Lučkota? Pogovor  o slikarju in 
ilustratorju Lucijanu Reščiču

Na 48. Mednarodnem taboru leta 2015 je bilo zelo živahno. Bo tako 
tudi letos?
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27. otroški 
likovni 
Extempore
Osnovna šola Jožeta Gorjupa 
Kostanjevica na Krki je tudi le-
tos organizirala že 27. srečanje 
mladih likovnih ustvarjalcev. 
Na razpisano temo DOBRA VO-
LJA JE NAJBOLJA NA VSEJ ŠIRNI 
ZEMLJI TEJ … se je prijavila tudi 
OŠ Trebnje. Likovna naloga je 
bila oblikovanje figure – lutke v 
prosti tehniki in v izbiri materi-
ala, ki naj bi bil čim bolj vodo-
odporen, saj so bile lutke med 
prvomajskimi prazniki razstavljene na prostem. Ker Slovenija letos 
praznuje svojo 25-letnico, so bili motivi povezani z našo zgodovino 
in z njenimi narodnimi literarnimi junaki. Naše lutke so predstavlja-
le figure iz filmskega in literarnega sveta – figure Kekca, Rdeče ka-
pice in volka, ki so jih naredile učenke Monika Pekolj, Sara Kastelic 
in Natalija Kaferle.
Otvoritev razstave je bila v torek, 26. aprila 2016, na prostem z lepo 
prireditvijo, povezano s kraljem Matjažem in podelitvijo priznanj 
ter knjižnih daril za šole, učence in mentorje.

Mentorica Marinka Mohorčič

Častitljivih 100 let Kristine Lavrič 
iz Vrbovca pri Dobrniču
V torek, 12. aprila 2016, ko je Kristina praznovala svoj 100. rojstni dan, 
so se ob njej zbrali vsi njeni najbližji: sin Tone z ženo Marijo, vnuk  Boris 
z  ženo Marto in pravnukinjo Hano, hčerke Tina z možem Matijo, Ani z 
možem Jožetom ter  Angelca; skupaj 10 vnukov in vnukinj, 17 pravnukov 
in pravnukinj ter ostali sorodniki.
Svojo življenjsko pot je opisala takole:
»Rodila sem se v Šahovcu, v leseni bajtici, kjer je sedaj gasilski dom. Enajst 
otrok nas je bilo, mama je pri enajstem umrla. Jaz sem bila stara dve leti. 
Sroten smo bli, eno kravco, nekaj ovac smo imel, da smo preživel, lačna 
sem bla večkrat, bratje so šli za pastirje, sestre za dekle. Ko sem bla stara 
18 let, sem šla služit. Vse sem mogla delat, tud kosit.«
Najbolj ji je v spominu ostal dogodek, ko so Italijani požgali domačijo njene 
sestre Rezke v Ostrem Vrhu, saj  je takrat doživela veliko strahu. »Vse so 
požgali, jaz sem vse slišala. Tudi  cerkev v Ajdovcu in Žužemberku so pož-
gali  in tudi rojstno hišo.«
Težave in neprijetnosti je nikoli niso ohromile, temveč še bolj utrdile. Spo-
minja se lepih trenutkov z najboljšima prijateljicama Kristino Kotnik in Ju-
stino Porle. Spominja se svojih sošolcev. Ko je ona začela hoditi v šolo, so 
zgradili novo šolo, tj. današnjo. Prej je bila šola v hiši, v kateri je sedaj kul-
turni dom. Šolski vrt je bil pri Kovačevi hiši. V šolo je hodila bosa, poročila 
pa se je v »čižmah«. Mladoporočenca sta na poročno kosilo šla v gostilno, 
ki jo je imela Kolerjeva Micka. Ko so Baragov dom požgali, so morali farani 
pripraviti nov les za streho, pri čemer je sodeloval tudi njen mož Tone, ki 
je bil mizar samouk, sam je naredil postelje, polkna ... Vse otroke je rodila 
doma, pomagala ji je babica iz Dobrniča. Vse do leta 1979 so bili pri hiši 
voli, ki jih je potem nadomestil traktor. 
Njeno celotno življenjsko pot je v knjižici, ki jo je sama sestavila, napisala 
in ilustrirala njena 7-letna vnukinja Hana. Sedaj težko kam gre, toda ob 
praznovanju 100. rojstnega dne je bila kar dobro. Potoži, da jo bolijo noge, 
vendar se vsako leto udeleži srečanja starejših krajanov.
»Vsi so mi prišli voščit ali pa so mi pa pisali: poleg domačih še župan Ob-
čine Trebnje Alojzij Kastelic,  (njegov šopek cvetja je še vedno lep), pred-
sednica Območnega združenja RKS Mojca Mihevc, članica Sveta KS Melita 
Jarc, dobrniški župnik častni kanonik Florijan Božnar, predsednik Sveta KS 
Dobrnič Darko Glivar in predsednica KORK Francka Kužnik, novinarke in 
novinarji. Vaščani in vaščanke so mi postavili mlaj. Cela vas je bla zbrana.« 
Mama Kristina vse svoje domače in ostale vedno pričaka z velikim vese-
ljem.

Spoštovana gospa Kristina Lavrič!
Vaši domači in vsi, ki Vas poznamo, smo Vam hvaležni za vsa dejanja in 
prijazne trenutke, ki ste nam jih poklonili in vse dobro, kar ste naredili.
Še enkrat iskrene čestitke. Želimo Vam veliko sreče, zdravja in še na mnoga 
leta v krogu Vaših najdražjih.

Lojzka Prpar, KS Dobrnič

Z Veselo šolo v galaksijo 
znanja
V letošnjem šolskem letu se je na OŠ Veliki Gaber vključilo v 2. tri-
adi v krožek Vesele šole 17 učencev. Učenci so razširjali in poglab-
ljali znanja iz zanimivih tem, ki so jih pripravili sodelavci Mladinske 
knjige v reviji PIL in na  spletu. Pripravljali so se na šolsko in držav-
no tekmovanje iz znanja. Na šolskem tekmovanju je 13 učencev 
osvojilo bronasto priznanje, 4 učenci pa so se uvrstili na državno 
tekmovanje, ki je letos potekalo na OŠ v Šentrupertu, vsi so osvojili 
srebrno priznanje. 

Mentorica: Justina Zupančič

Sem psička, stara 
3 leta. Našli so me 
v Kočevju. Sem 
majhne rasti in 
zelo prijazna, ra-
zumem pa se tudi 
z ostalimi psički. 
Iščem dober not-
ranji dom.

Če želite o meni še več informacij, pokličite v času ura-
dnih ur od 10.00 do 14.00, in sicer od ponedeljka do 
petka in v soboto od 8.00 do 12.00 na tel. 041 779 884 
(Dušan), 031 331 336 (oskrbnik) ali kontaktirajte na elek - 
tronski naslov: meli.center.repce@gmail.com.
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IZOBRAŽEVANJE

Sosedje so bili 
na obisku
Vodstvi Kulturno umetniškega društva 
Marija Kmetova iz Šentlovrenca in 
Kulturno-umetniškega društva Popo-
tovanje Frana Levstika Čatež – sosedni 
društvi −  sta se dogovorili, da je čas, 
da se čateški kulturniki vsaj enkrat na 
leto predstavijo tudi v Šentlovrencu.
V KUD-u Popotovanje F. Levstika namreč sodeluje kar nekaj pevcev 
in harmonikarjev – Poljcev, kakor so nekoč Čatežani (in drugi iz višje 
ležečih vasi)  poimenovali prebivalce vasi ob Temenici, ker so se v 
glavnem ukvarjali z obdelavo polj. Poljci so imeli za prebivalce višje 
ležečih krajev ime Peclarji, ker so se le-ti na veliko ukvarjali s prede-
lavo sadja (žganjekuho) in vinogradništvom.
Še v sredini preteklega stoletja so bile prometne in komunikacijske 
razdalje »velike«. Nedeljski izleti Poljcev na Čatež ali Zaplaz so bili 
pravi dogodki, o katerih so kasneje govorili še tedne. Tudi sobotna 
druženja in popevanja v čateških gostilnah so bila posebnost. Danes 
seveda teh razdalj ni več in si je skoraj nemogoče predstavljati, da 
so številni Čatežani dolgo v prejšnjem stoletju vsak dan hodili peš 
do železniških postaj in nato z vlakom v Ljubljano ali v druge kraje …
Čatež in druge kraje ob njem povezujejo seveda tudi druga doga-
janja, dogodki in dejavnosti. Med drugim so imeli številni Poljci na 
sončnih legah čateškega pobočja svoje vinograde …
Predvsem pa potrebujejo vsi več druženja!
Na druženju 24. aprila v Šentlovrencu so sodelovale vse sekcije 
KUD-a Popotovanje F. Levstika, kot njihovi gostje pa so sodelovali 
učenci POŠ Šentlovrenc in mladi krajan Lenart. Prepričani so, da je 
bilo to res eno izmed lepih doživetij in lepa kulturna prireditev, ki 
jo bo težko ponoviti.
Prostovoljne prispevke namesto vstopnine so namenili izključno 
izdelavi ograjenega otroškega igrišča za najmlajše v vrtcu Šentlo-
vrenc.

bp

Nik Vidmar – 
zmagovalec  
Od oktobra do 15. februarja je potekal 
državni likovni natečaj z naslovom AV-
TOCESTA OD VASI DO MESTA, ki ga je 
organiziral DARS d. d. iz Celja. Cilj nate-
čaja je bil, da bi otroci od 1. do 9. razreda 
pokazali čim več ustvarjalnosti in domišljije 
ter izdelali izdelek, pri katerem je bilo dovoljeno 
uporabiti vse likovne tehnike in materiale. Na razpis natečaja se 
je odzvalo kar 656 učencev iz 76 osnovnih šol in enega kulturne-
ga društva. Natečaja  podjetja DARS se je udeležil tudi učenec OŠ 
Trebnje, Nik Vidmar, ki je naredil maketo z naslovom PRESEČIŠČE 
TREH AVTOCEST − PRVE, DRUGE IN TRETJE OSI −  ZA BOLJŠO VAR-
NOST NA SLOVESKIH CESTAH. Med 656 učenci je NIK dosegel 1. 
mesto in dobil nagrado v vrednosti 1500 €. Dvajset najboljših iz-
delkov je od 21. aprila do 12. maja 2016 razstavljenih v Celju na 
Krekovem trgu v neposredni bližini sedeža družbe DARS. Podelitev 
nagrade je bila v petek, 22. aprila 2016, na sedežu  družbe DARS. 

Najboljši likovni izdelek, ki je Niku prinesel prvo mesto

Poleg NIKA so se je udeležili tudi Nikovi najbližji,  ravnatelj Rado 
Kostrevc in mentorica Marinka Mohorčič. 
Niku iskreno čestitamo!

Marinka Mohorčič

Plezalna stena 
v Šentlovrencu
Športno društvo Šentlovrenc in njegova planinska sekcija sta pred 
kratkim predala svojemu namenu novo razširjeno športno plezalno 
steno v Kulturnem domu Šentlovrenc.
Predsednik društva Grega Kovačič je v nagovoru povedal, da je tre-
nutno v društvu vseh plezalcev kar 45, in sicer največ v starosti do 
desetega leta.  
Ob obrazložitvi uporabnosti in namena plezalne stene je seveda 
omenil več sponzorjev, saj društvo samo s članarino ne bi uspelo 
zgraditi zelo dobre in varne stene. 
Med tem, ko so mladi plezalci predstavljali svoje sposobnosti, so 
uživali vsi v dvorani: najmlajši, ker so veselo plezali, mentorji in in-
štruktorji, ker jim je uspelo zgraditi napravo in seveda dedki, babi-
ce ter starši, ker so lahko ponosni na svojo mladež.

bp
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V filmski krožek se je v letošnjem šolskem letu vključilo največ 
učencev iz 6. razreda. Učenci so izoblikovali skupen problem, kako 
prikazati, da je znanje, ki ga učenci razširjajo in poglabljajo  z uče-
njem, pomembno. Z učiteljico Urško Mitrović so se prikazovanja 
tega problema lotili kar pri angleščini. Režiserki Ana Kek in Iza Jer-
lah sta poskrbeli, da so sošolci razvijali idejo, kako bi pokazali, da 
lahko odkrivamo sebi in drugim nekaj, kar je zanimivo in posebno. 
V igranem filmu Majhen svet v Velikem Gabru igralci popeljejo tu-
riste iz tujine po Velikem Gabru in jim predstavijo zanimivosti. Z 
iznajdljivostjo in medsebojno pomočjo so rešili kar nekaj težav in 
dokazali, da lahko znanje pomaga njim in tudi drugim.

Film je posnel in montiral naš dolgoletni sodelavec Jože Planinšek, 
glasbo pa je prispevala avtorica glasbe Urška Mitrović.

S filmom so se učenci predstavili tudi na filmskem festivalu v Pio-
nirskem domu na ZOOM.10. Učenci so na festivalu sodelovali tudi 
na dveh filmskih ustvarjalnih delavnicah s pravimi filmskimi stro-
kovnjaki.

Mentorica: Justina Zupančič

IZOBRAŽEVANJE

Majhen svet 
Devet let je že preteklo od prvih filmskih korakov v OŠ Veliki Gaber. 
Učenci so ustvarili že preko deset filmov; od zanimivih dokumen-
tarnih do igranih. Pri filmskem krožku se učenci vsako leto sezna-
njajo s filmskim jezikom in filmsko igro. Ker pa je film umetnost, so 
učenci pri tem izredno ustvarjalni, saj je delo od ideje do izdelka v 
celoti njihovo.

foto: Urška Mitrović

Godovanje
V majhnih krajih, kot je Veliki Gaber, se življenje kraja in dejavnosti 
učencev osnovne šole velikokrat prepletajo in dopolnjujejo. Letos 
so učenci OŠ že v mesecu septembru sodelovali na krajevni priredi-
tvi Korenčkov praznik, katere tema je bila godovanje. Na prireditvi 
so učenci predstavili raziskovalne izsledke, ki so jih dobili s pomočjo 
ankete, ki je potekala preko spleta in tudi v pisni obliki.
Izpolnilo jo je 135 oseb, od teh je bilo 23 otrok, 105 staršev in 7 
starih staršev.
Večina anketiranih je besedo godovanje povezala z osebnim praz-
nikom godom ali z „imendanom“, tj. dan koledarskega svetnika, po 
katerem je nekdo dobil ime. Večina anketiranih  je pritrdilno odgo-
vorilo, da vedo, kdaj imajo svoj god, le 11 jih ne ve. Prav tako večina 
pozna godovni dan svojih otrok, le 25 jih  še ne ve. 
Najbolj znana navada pri godovanju  med anketiranci je „tablanje“, 
le desetina jih je poimenovala „rumplanje oz. ramplanje“, 4 pa so 
jo poimenovali  „frah delat ali ovfrovt“. 
Kljub temu, da anketiranci poznajo „tablanje“, pa to le pri malo 
katerem še izvajajo, temveč godovniku izrečejo voščilo in ga 
simbolično obdarijo. Otroke obdarijo s čokolado, pico, odraslim pa 
pripravijo boljše kosilo.
Želja večine anketirancev je, da bi se navada „tablanja“ na 
predvečer godovanja prenesla na mlajše, ob tem pa tudi druženje 
s sosedi in seveda tudi izreka voščil ter obdarovanje. 
Ker so stari običaji v družine večkrat prinašali veselje in povezo-
vali ljudi, smo se pri filmskem krožku na OŠ Veliki Gaber  odločili 
za dokumentarni film o godovanju in raziskali ter zabeležili nekaj 
zanimivosti o tem običaju in navadah, ki so se še ohranile v Velikem 
Gabru in okolici. Režiserki filma sta Ema Gnidovec, sedmošolka, in 
Katja Lavš, devetošolka.
Pri prikazu pristnosti in izvirnosti običajev so nam pomagali člani 
Društva upokojencev Veliki Gaber, učenci krožka Ljudske igre pod 
mentorstvom Tanje Korošec, družini Gliha in Sever, veliko pa smo 
odkrili tudi ob pogovoru z gospemi Fani Jevnikar, Štefko Gliha, Justi 
Golob in Andrejo Kos.  
Tako bomo s filmom GODOVANJE lahko ta običaj ohranili in tudi 
veselje ob tem.

Mentorica: Justina Zupančič    

OŠ Veliki Gaber
Gledališka skupina 
V gledališko skupino se je na OŠ Veliki Gaber v šolskem letu 
2015/2016 vključilo 36 učencev. 26 učencev  redno obiskuje kro-
žek, to so učenci od 1. do 4. razreda. Učenci so se najprej seznanjali 
s skupino, s prostorom, z igro vlog in se nato začeli učiti igro Snežak 
išče ženo Jane Milčinski, ki sem jo priredila za to skupino. Učenci 
so z velikim veseljem vadili in razvijali gledališki jezik, občutek za 
prostor, soigralce. Predstavili so se na Območnem srečanju gledali-
ških skupin na Mirni. Z igro so razveselili tudi otroke Vrtca Sončnica 
in v sodelovanju s Knjižnico Pavla Golie so zaigrali še na zaključku 
obiskovalcem Ure pravljic v Knjižnici Pavla Golie v Velikem Gabru.

Gledališka skupina OŠ Veliki Gaber v igri Snežak si išče ženo, 
foto: JSKD izpostava Trebnje

10 učencev gledališke skupine pa se večji del časa uri v deklamiranju 
pesmi, s katerimi nato sodelujejo na prireditvah v šoli in na priredi-
tvah v krajevni skupnosti.  V letošnjem letu so sodelovali na Korenč-
kovem prazniku (25. 9. 2015), na prireditvi ob 30. letnici doma KS 
(29. 11.2015), na prireditvi v organizaciji RK za starejše krajane (6. 
12. 2016) in na prireditvi ob slovenskem kulturnem prazniku (7. 2. 
2016) v OŠ Veliki Gaber, sodelovali so tudi na koncertu ŽPZ KUD Dr. 
Petra Držaja (2. 4. 2016) in pripravljajo  se še na zaključno prireditev.

Mentorica: Justina Zupančič
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IZOBRAŽEVANJE

Veseljaki v vinogradu
V lanskem šolskem letu smo v vrtcu naredili vinograd. Posadili smo 
take vrste trte, iz katerih bomo čez kakšno leto lahko pripravili vin-
ski sok in kis. Prišel je čas, ko je bilo potrebno v vinogradu pričeti 
s prvimi spomladanskimi opravili. Otroci iz skupine Veseljaki smo 
pridno prijeli za delo, obrezali trte, jih privezali, okopali in pograbili. 
Za vinograd bomo še naprej vestno skrbeli in z navdušenjem priča-
kali prve grozdne jagode. 

Strokovna delavca Petra in Mladen

Ekovrt OŠ Trebnje
S pomladjo in toplim vremenom je oživel tudi naš vrt. Učenci 3. a 
in učenci 2. a iz podaljšanega bivanja večkrat pridejo na vrt in pog-
ledajo, kaj se v določenem letnem času tam dogaja. 
Na gredici, za katero skrbijo, so v začetku aprila populili plevel in 
prekopali zemljo. V  prerahljano in pripravljeno zemljo so posejali 
blitvo, ki jo bodo potem opazovali pri rasti. 
Njihova učiteljica Sonja Kolenc, ki svojim učencem vsako leto po-
gosto omogoči učenje na šolskem vrtu, jim ob tem razloži veliko 
stvari, učenci pa se z veseljem učijo iz narave.

Vodji projekta 
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V kotlu preteklosti 
že brbota od navdušenja

18. junija se v središče Trebnjega vračajo Kelti in Rimljani. Ju-
nake preteklosti bomo v okviru 28. prireditve Iz trebanjskega 
koša oživili s pomočjo učencev OŠ Trebnje in OŠ Veliki Gaber. 
V Mestnem parku in okolici boste lahko poskusili mojstrovine 
antične kuhinje in občudovali rokodelce. Dih vam bo zastal 
ob boju gladiatorjev in ognjeni predstavi antičnih popotnih 
glumačev. Za prijetno vrnitev v sedanjost pa bo ob predstavi-
tvi društev iz celotne občine poskrbela Nina Pušlar s svojimi 
glasbeniki. 

Za Dan Keltov 
in Rimljanov 
pr ipravl jamo 
številna prese-
nečenja! Poišči 
nas na Facebo-
oku (fb.com/
keltinrimljani), 
kjer lahko izveš 
še več o dogod-
ku, o katerem 
govori že vsa 
občina. 

Foto: 
Rok Tržan
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44. Teden cvička v Trebnjem obiska-
lo med 7.000 in 8.000 ljudi

Zveza društev vinogradnikov Dolenjske je pod 
pokroviteljstvom Občine Trebnje priredila najve-
čjo vinsko prireditev na 
Dolenjskem, 44. Teden 
cvička v Trebnjem. V 
sklopu pestrega, razno-
likega in vsebinsko bo-
gatega tridnevnega do-
gajanja je Trebnje, ki je 
v času dogajanja dobilo 
novo podobo, obiska-
lo več kot 8.000 ljudi iz 
cele Slovenije. 
Skupaj s konjeniki Če-
šnjic, trebanjskimi ma-
žoretami, Občinskim 
pihalnim orkestrom in 
kočijami z gosti je pi-
sana množica vseh 32 
vinogradniških društev 
ZDVD zakorakala po Golievem trgu ter s tem tudi 
slovesno odprla dogodek. Zbrane so v velikem 
prireditvenem šotoru nagovorili podpredsednik 
ZDVD Miran Jurak, predsednik ZDVD Matjaž 
Jakše, trebanjski župan Alojzij Kastelic, njegov 
novomeški kolega Gregor Macedoni, predsednik 
Turistične zveze Slovenije Peter Misja in osrednja 
govornica mag. Tanja Strniša. Dobrodošlico v za-
bavnem delu programa so nam pripravili gledali-
ška skupina Plin iz Čateža, Folklorno društvo Kres 
iz Novega mesta in Trebanjski oktet. 
V vročici petkove noči je bil okronan novi kralj 
cvička Franc Medle iz DV Janez Trdina – Brusnice 
Gabrje. Za izjemne dosežke in promocijo cvička 
sta se v knjigo ambasadorjev cvička zapisala Tone 
Hrovat, ravnatelj Kmetijske šole in biotehniške 
gimnazije Novo mesto, ter Tone Anderlič, bivši 
poslanec Državnega zbora RS. Pod šotori na Go-
lievem trgu nas je v pozne nočne ure zabaval an-
sambel Pogum. 
Glavnina dogajanja osrednje prireditve je poteka-
la v soboto, ko nas je pozdravilo kar devet lokalnih 
vinskih kraljic Slovenije ter tri nekdanje vinske kra-
ljice Slovenije iz vinorodne dežele Posavje. Govo-
ru se je pridružila tudi aktualna slovenska vinska 
kraljica Sara Stadler in 17. cvičkova princesa Eva 
Somrak. Ob spremenjenem pravilniku za izbor 

cvičkove princese je strokovna komisija razglasila 
že 18. cvičkovo princeso, in sicer domačinko Anjo 
Mrhar iz DV Čatež pod Zaplazom. Ob več tisoč gla-
vi množici ljudi nas je vse do zgodnjih jutranjih ur 
zabaval ansambel Modrijani. 
V nedeljo je v predavalnici CIK-a Trebnje potekala 
vsakoletna skupščina Zveze društev vinogradni-
kov Dolenjske. Predsednik ZDVD Matjaž Jakše se 
je zahvalil za vsa opravljena dela nekdanji cvičkovi 
princesi Evi Somrak in nekdanjemu kralju cvička 
Francu Kobetu. Vse zbrane delegate pa sta po 
vseh formalnostih skupščine nagovorila tudi žu-
pan Alojzij Kastelic, poslanec Zvone Lah, dr. Lea- 
Marija Colarič-Jakše pa je predstavila strokovno 
monografijo »Izzivi trajnostnega vinogradništva 
na Dolenjskem.« 
Istočasno se je na osrednjem prireditvenem pro-
storu predstavilo sedem glasbenih skupin vino-
gradniških društev, prvič v vsej 44-letni zgodovini 
Tedna cvička pa smo pričakali posebni cvičkov 
vlak iz Ljubljane. Dobrodošlico preko šestdesetim 

turistom so pripravila trebanjska vinogradniška 
društva, članici TD Trebnje pa sta obiskovalce po-
peljali skozi zgodovino mesta Trebnje ter njegove 
turistične znamenitosti. 
V nadaljevanju so bila na osrednjem prireditve-
nem prostoru podeljena priznanja za najbolje 
ocenjena vina vinogradnikov. Šampion ocenje-
vanja je postala družina Mandelc iz Cerkelj ob 
Krki za vino sovinjon z oceno 19,43. Podeljenih 
je bilo 109 velikih zlatih medalj, kralj cvička pa je 
hkrati postal tudi prvak cvička, to je Franc Medle. 
Obiskovalci so tudi v nedeljo do zadnjega kotič-
ka zapolnili šotore, za glasbo je poskrbel domači 
ansambel Zidaniški kvintet. Za piko na i celotne-
mu nedeljskemu dogajanju pa je Občinski pihalni 
orkester Trebnje skupaj z navijači sprejel trebanj-
ske mažoretke, ki so se v večernih urah vrnile v 
Trebnje po državnem prvenstvu v Novem mestu. 
Večerni nastop orkestra in mažoret je množico 
obiskovalcev znova spravil na noge. 
Ves čas pestrega dogajanja je v stavbi na Golievem 
trgu 7, po domače Grmadi, potekala degustacija 
nagrajenih vin ter bogata razstava stare vinogra-
dniške opreme. Goliev trg je bil vse tri dni nabito 
poln radovednih, nasmejanih ljudi, ki so si lahko 
ogledali tudi pester nabor razstavljavcev, ponudni-
kov turizma ter mobilnih hramov naših vinograd-

nikov. Petkovo in nedeljsko dogajanje je povezoval 
Alojz Podboj, sobotni večer pa Luka Bregar in 12. 
cvičkova princesa in vinska kraljica Slovenije leta 
2012 Martina Baškovič. Vse tri dni je potekal tudi 
bogat srečelov s skoraj dva tisoč dobitki in bogati-
mi nagradami. Kot še ena izmed dodatnih novosti 
v sklopu prireditve Teden cvička pa je bil »Namig 
za premik v času 44. Tedna cvička«, t. i. prosti og-
ledi vnaprej dogovorjenih posameznih znamenito-
stih občine Trebnje za vse obiskovalce. 
Župan Občine Trebnje dodaja: »Vse od prve 
pobude vinogradnikov k organizaciji 44. Tedna 
cvička v Trebnjem je bilo med vsemi vpletenimi 
čutiti največjo mero harmonije in medsebojne 
podpore. Zato se še enkrat iskreno zahvaljujemo 
vsem svetnicam in svetnikom Občinskega sveta 
Občine Trebnje, vsem marljivim članicam in čla-
nom trebanjskih treh vinogradniških društev, še 
posebej pa njihovim predsednikom Anici Maraž 
(DV »Lisec« Dobrnič), Jožetu Štepcu (VTD Čatež 
pod Zaplazom), Darku Bartolju (DV Trebnje) kot 
tudi Miranu Juraku, podpredsedniku ZDVD, za 
vso srčnost in resnost, s katerima so se lotili izje-
mne organizacije, in za ves trud, ki so ga vložili v 
prireditev. Posebna zahvala gre vodstvu ZDVD s 
predsednikom Matjažem Jakšetom na čelu kot 

tudi vsem članicam in 
članom 32 vinogradni-
ških društev. Za strokov-
no usmeritev in pripravo 
zbornika gre velika zah-
vala tudi mag. Dušanu 
Štepcu ter dr. Leji-Ma-
riji Colarič-Jakše. Hvala 
tudi vsem županom in 
podžupanom, ki so se 
tako velikodušno podpr-
li prireditev in se v tako 
velikem številu zbrali v 
Trebnjem. Za podporo 
in obisk se zahvaljuje-
mo vsem obiskovalcem. 
Hkrati se zahvaljujemo 
tudi vsem sponzorjem 

in vsem posameznikom, ki ste kakorkoli doprinesli 
k enkratnemu 44. Tednu cvička v Trebnjem. Vino-
gradništvo je izredno pomemben del turistične 
ponudbe Dolenjske in 44. Teden cvička je pokazal, 
da tudi Dolenjska premore svoj »Oktoberfest«.

Občinska uprava
Oddelek za splošne zadeve

Poslastica sobotnega večera -  
ansambel Modrijani

Petkova otvoritev

Dogajanje pod šotorom
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18. cvičkova princesa je 
Trebanjka

Anja Mrhar, ki so jo na 44. Tednu cvička okronali za cvičkovo prince-
so v letu 2016/2017, je doma iz Čateža pod Zaplazom. Poznavanje 
in delo v vinogradu ter vinarstvu ji nista tuja, saj ima družina na 
vinorodnem griču Sajenice vinograd, kjer pridelujejo vino iz okoli 
800 trt. Pridna in delavna študentka  rada pomaga tudi v gostin-
skem lokalu, ki ga imajo na Čatežu.  

Za začetek bi te prosila, da kaj več poveš o sebi. Kdo sploh je Anja 
in s čim vse se ukvarja?
Sem preprosto vaško dekle in študentka 2. letnika živilstva in prehra-
ne na Biotehniški fakulteti v Ljubljani. Doma imamo poleg gostilne 
tudi vinograd. V obeh rada poprimem za kakšno delo. V prostem 
času se ljubiteljsko ukvarjam še s sadjarstvom, gojenjem zelenjave 
in nekaj zelišč, rada tudi rišem ter ustvarjam. Sem tudi ljubiteljica 
dobre tradicionalne kulinarike, pri kateri ne sme manjkati dobre pi-
jače, kot je vino. 
Kdo te je vzpodbudil, da se prijaviš na izbor?
Spodbuda je najprej prišla s strani našega Vinogradniško turistične-
ga društva (VTD) Čatež pod Zaplazom. Sprva sem si mislila, da to ni 
zame, vendar sem po dobrem premisleku prišla do zaključka, da se 
to super dopolnjuje z mojim študijem, prav tako pa je to odlična pri-
ložnost, da razširim glas o dolenjskih posebnostih. Kandidaturo sem 
sprejela tudi kot izziv, pri katerem lahko samo pridobim. 
Kakšni so bili pogoji za sodelovanje na izboru in katere zahteve si 
morala izpolnjevati?
Pogoji za kandidaturo cvičkove princese so: dekle mora biti povezano 
z vinogradništvom, doma morajo imeti vinograd, imeti mora znanje 
s področja vinogradništva, vinarstva, kletarstva, znanje iz vsaj enega 
tujega jezika in znanje iz javnega nastopanja. Dekletu, ki kandidira za 
naslov cvičkove princese, prav tako ne sme manjkati veselja do druže-
nja in spoznavanja novih ljudi. Še posebej gre poudariti, da mora biti 
kandidatka navdušena tako nad cvičkom kot nad vsem, kar vinorodna 
dežela ponuja – naravne lepote, kulturna dediščina, tradicija …
Kako si se pripravljala na izbor in kaj vse je obsegalo znanje iz po-
znavanja cvička?
Za izbor sem se morala kar pridno in vztrajno pripravljati, saj 
sem hkrati imela še študijske obveznosti. Žal mi ni nobene vlo-
žene minute. Svoje že pridobljeno znanje sem dopolnjevala s 

pomočjo literature, ki sem jo našla v knjižnici naše fakultete. Se-
veda sem informacije pridobila tudi s pomočjo interneta in doma-
činov, ki so dobri poznavalci vinogradništva, kletarstva in vinarstva.  
Za sam izbor cvičkove princese so vprašanja pokrivala naslednje 
teme: dobro poznavanje cvička, poznavanje vinorodnih dežel, vino-
gradništva, zakonodaje in tudi poznavanje Zveze društev vinograd-
nikov Dolenjske, njeno delovanje, poznavanje kulturne dediščine in 
prireditev, ki se odvijajo v Sloveniji.
Kako je potekal letošnji izbor za cvičkovo princeso?
Za letošnji izbor cvičkove princese je bil izdelan nov pravilnik, in sicer 
je spraševanje potekalo v dveh delih. Prvi del je bil zaprtega tipa, in 
sicer pred sedemčlansko komisijo, kjer je vsaka kandidatka odgovo-
rila na štiri vprašanja. Drugi del pa je bil javni in je potekal v sklopu 
tridnevne prireditve Teden cvička. Novost je tudi ta, da v primeru več 
kot treh prijavljenih kandidatk za cvičkovo princeso v odprtem delu 
vprašanj nastopijo samo tri kandidatke z najvišjim številom točk, pri-
dobljenih na zaprtem delu . 
S katerimi in s kakšnimi obveznostmi vse se boš soočala na presto-
lu ter katere dolžnosti bodo prednostne?
Moje obveznosti kot cvičkova princesa so zastopanje, promoviranje 
in predstavljanje tako cvička kot tudi cele vinorodne dežele Dolenj-
ske z njenimi posebnostmi. Pa ne le znotraj Slovenije, ampak tudi 
izven njenih meja. Moja naloga je, da se udeležujem dogodkov ter 
tam zastopam in ljudem predstavljam Dolenjsko z njenim posebne-
žem v imenu Zveze društev vinogradnikov Dolenjske (ZDVD).
Posebej se bom posvetila promociji cvička z vidika njegovega bla-
godejnega vpliva na zdravje, tu namreč vidim neposredno po-
vezavo s študijem. Upam, da bom o tej tematiki lahko pisala tudi 
v diplomski nalogi, ki me bo čakala v zadnjih mesecih mojega 
mandata. Prednostne naloge bodo tudi spodbujanje tako ma-
lih kot velikih vinogradnikov, da nadaljujejo svoje delo z veli-
kim veseljem, naj se te panoge ne opušča, temveč naj se širi tudi 
na mlajše generacije, kajti ohranjanje tradicije in pridelava vina 
predstavljata svetlo prihodnost turizma Dolenjske in Slovenije. 
Kakšen je tvoj odnos do vina in kako ti vidiš dolenjskega posebne-
ža? 
Osebno menim, da ni petka brez vina in ni nedeljskega kosila brez 
vina. Cviček je preprosto in posebno vino, ki v sebi pooseblja delav-
nega Dolenjca, polnega veselja do pridelave vina. Cviček se ponaša 
z bogato tradicijo, zgodovino. Poudariti pa je potrebno tudi to, da 
ima cviček nižjo stopnjo alkohola kot druga vina. S tem pa v ospredje 
stopijo pozitivni učinki na zdravje. Pa ne samo to, dolenjski cviček 
je nevtralno vino in se prileže k širokemu spektru hrane. Je ravno 
pravšnji za široko paleto ponudbe tradicionalne hrane tako na Do-
lenjskem kot v Sloveniji na sploh. Vse to cvičku doda posebno noto 
in tako potrebuje posebno pozornost tudi pri promociji, saj je vino 
tradicije, pestre zgodovine in vino z blagodejnim učinkom na zdravje.
Kako je tvoja družina sprejela dejstvo, da si zdaj »princesa«?
Doma so mi izrazili veliko podporo in so zelo veseli uspeha. Hvale-
žnosti za to z besedami težko opišem. Seveda doma delo poteka 
naprej, kakor je, vendar še z nekoliko večjim zagonom. Kljub temu, 
da sem dobila naziv princesa, sem še vedno hči in študentka, ki tako 
doma kot drugod z veseljem poprime za katerokoli delo ali priskoči 
na pomoč.
Veliko radovednežev želi vedeti še nekaj … Je ta simpatična punca 
še samska?
Hehe … Punca še vedno čaka princa ob belem konju in s kozarčkom 
cvička v roki (če bi bil na konju, bi se cviček namreč polil) ;). 
Anja, hvala za sodelovanje in verjamem, da bomo v tvojem man-
datnem letu cvičkove princese še kdaj kaj napisali tudi v Glasilo 
občanov. 

Petra Smolič

18. cvičkova princesa Anja Mrhar in kralj cvička  Franc Medle



št. 116 / maj 201616

Bowling klub Galaxija osvojil 
tretje mesto na državnem prvenstvu

ŠPORT

Deklice OŠ Trebnje 
nogometne področne 
prvakinje

V četrtek, 7. 4. 2016, smo se udeležili nogometnega tekmova-
nja za mlajše deklice v Šentjerneju, na katerem so poleg naše 
šole nastopale še štiri šole. Naše učenke so bile razred zase 
in brez težav na koncu zasedle prvo mesto in postale prvič 
področne prvakinje. Igrale so zelo kombinatorno in učinkovi-
to. Na štirih tekmah so dosegle kar 15 zadetkov (Ana Hostnik 
8-krat, Lara Lobe, Adelina Osmanoska in Ema Erman 2-krat 
ter Tjaša Lončar enkrat.) Naše učenke so se najprej pomerile 
z OŠ Vinica. Po začetni tremi so na koncu zmagale s 3 : 1. 
Drugo tekmo so odigrale še bolje in premagale OŠ Podzemelj 
s 3 : 0. V polfinalu so se pomerile z OŠ Stopiče. Z resnim pris-
topom so zmagale s kar  4 : 0. V finalu so se pomerile še z OŠ 
Šentjernej in že po treh minutah odločile, kdo bo zmagovalec 
turnirja, saj so v tem času dosegle 3 zadetke. Na koncu smo 
se veselili zmage s 5 : 0. Po lanskem drugem mestu so letos 
postale prvič tudi področne prvakinje in to več kot zasluže-
no. Ana Hostnik je bila že drugo leto zapored  tudi najboljša 
strelka turnirja. OŠ Trebnje so zastopale: Lea Lončar, Nastja 
Smolič, Ema Erman, Ema Korpar, Ana Hostnik, Lara Lobe, Zoja 
Redek, Tjaša Lončar, Adelina Osmanoska, Janja Kic in Tinkara 
Vrhovec.

Smiljan Pristavnik

Zupančičeva 
v finalu 
šestnajsta
Regijska kegljaška prvakinja 
Trebanjka Silva Zupančič je 
na državnem prvenstvu, po-
tem ko je nastopala na lju-
bljanskem kegljišču Maks Perc 
in v Trbovljah, podrla 1100 
(554+546) kegljev ter se uvr-
stila v finale. V boju za meda-
lje v kombinaciji (Kamnik) je 
prejšnjemu izidu dodala 504 keglje, kar je na koncu zadostovalo za 
šestnajsto mesto, kar je njen največji uspeh. 
Kombinacijo je presenetljivo dobila mlada Patricija Bizjak (Ceršak) 
s 1856 podrtimi keglji. Pri fantih je slavil Mariborčan Timi Jurančič 
(1902).
Z vrhunsko uvrstitvijo je Silva dolenjsko-belokranjski regiji pridobi-
la še eno mesto na DP za naslednje leto. 

KONČNI VRSTNI RED – KOMBINACIJA: 
1. Patricija Bizjak (Ceršak) 1856, 2. Eva Sajko 1789, 3. Anja Kozmus 
(obe Celje) 1774… 16. Silva Zupančič (Trebnje) 1604… 29. Petra Mi-
helič (Kočevje) 1068 itd. 

Vir in foto: Niko Goleš

Kegljačice upokojenke 
druge
Na črnomaljskem kegljišču v Kanižarici se je zaključilo 41. tekmova-
nje društev upokojencev Dolenjske in Bele krajine, na katerem je 
nastopilo skupaj 23 društev. Trebanjske kegljačice so osvojile dru-
go, kegljači pa osmo mesto. Posamezno se je izkazala Rozi Flisar s 
511 podrtimi keglji.

REZULTATI EKIPNO − ženske:
1. Črnomelj 1759, 2. Trebnje 1756, 3. Kočevje 1728, 4. Novo mesto 
1636, 5. Mali Slatnik 1611, 6. Mirna 1604, 7. Škocjan 1520, 8. Do-
lenjske Toplice 1441, 9. Straža 1348, 10. Podgorje-Stopiče 1259.
Moški:
1. Črnomelj 2036, 2. Semič 2015, 3. Kočevje 1996, 4. Novo mesto 
1952, 5. Dolenjske Toplice 1894, 6. Mirna 1889, 7. Škocjan 1817, 8. 
Trebnje 1780, 9. Straža 1708, 10. Podgorje-Stopiče 1658, 12. Veliki 
Gaber 1619, 13. Ribnica 1487.
POSAMEZNO − ženske:
1. Mitra Stegne (Črnomelj) 518, 2. Rozi Flisar (Trebnje) 511, 3. Kri-
stina Legan 486, 4. Angelca Potočnik (obe Kočevje) 475, 5. Bojana 
Lipar (Mali Slatnik) 451, 6. Milena Veber Jarc (Trebnje) 442…17. 
Ana Jeraj 412… 23. Mojca Šalehar (vse Trebnje) 391.
Moški:
1. Ludvik Mate (Ribnica) 598, 2. Anton Jalovec (Kočevje) 564, 3. 
Drago Šimic (Semič) 547, 4. Stane Škof 538, 5. Anton Pavliha (oba 
Črnomelj) 527, 6. Jože Zupančič (Dolenjske Toplice) 523, 21. Niko 
Goleš 478, 30. Stane Mežnar 452, 36. Ludvik Nose 436, 42. Slak 
Boris (vsi Trebnje) 414 itd.

Vir in foto: DU Trebnje, Marija Golob
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Spomladanski del 
tekmovanja NK Bartog 
Trebnje
Spomladanski del tekmovanja MNZ Ljubljana je že v polnem zago-
nu in vse naše selekcije nadaljujejo z uspešnim udejstvovanjem. 
Selekcija U-8 se je udeležila že dveh turnirjev in uspešno prikazala 
svoje nogometne veščine. Tudi U-10 selekcija veliko ne zaostaja, 
saj se lahko kosajo tudi z igralci iz velikih klubov, kot so NK Krka, NK 
Domžale in NK Olimpija. Selekcija U-12 v letošnji sezoni tekmuje v 
razvrstitvi vseh lig in se intenzivno pripravlja na naslednjo sezono, 
ko bodo igrali v svoji tekmovalni kategoriji. U-13 selekcija doživlja 
zmage in poraze in si tako nabira izkušnje za naslednjo sezono, ko 
bo predvidoma igrala v višji ligi. Prav tako uspešno tekmuje najsta-
rejša domača selekcija U-15, ki se trudi za preboj v 2. ligo. Najbolj 
pa je veselje gledati najmlajše nogometne navdušence iz Vrtca 
Mavrica Trebnje, ki budno vadijo po mentorstvom vaditeljev Mla-
dena in Žige. S tem namenom tudi vabljeni na junijske nogometne 
delavnice, ki bodo v Vrtcu Mavrica Trebnje.
Športni pozdrav do takrat!

Leon LOBE, 
vodja nogometne šole NK Bartog Trebnje

Na atletski stezi 
v Trebnjem se dogaja
Treningi Atletske sekcije Trebnje, ki deluje pod okriljem Atletskega 
kluba Krka, potekajo v Športnem parku Trebnje, kjer je tartan že 
dodobra »ogret«. V okviru dveh skupin, Atletske abecede in sku-
pine starejših osnovnošolskih otrok, dvakrat tedensko treninge re-
dno obiskuje že preko 50 mladih športnikov.
Otroci so že pričeli s pomladanskim tekmovalnim obdobjem. Tako 
je na prvem atletskem mitingu sezone v Novem mestu nastopilo 
21 naših mladih atletov, ki so se domov vrnili s kar 14 medaljami!
Za ekipno državno prvenstvo kategorije U16 je bilo pet naših atle-
tov izbranih v Krkino ekipo in tako v Ravnah na Koroškem pomaga-
lo matičnemu klubu k 3. mestu pri fantih in 5. mestu pri dekletih. 
Prav vsi pa so dosegli svoje osebne rekorde. 
Uvrstitve atletov iz naše atletske sekcije na državnem prvenstvu so 
bile naslednje:
1. mesto: štafeta 4 x 100 m – člana Matevž Šuštaršič in Jan Jarc – 
rezultat: 47,77 s
2. mesto: 100 m – Matevž Šuštaršič – rezultat: 12,19 s
4. mesto: štafeta 4 x 3 00 m – članica Jerca Rakar – rezultat: 3.08,35 
min
7. mesto:  Višina – Eva Murn – rezultat: 140 cm
10. mesto: 2000 m – Vanja Vidmar – rezultat: 8.39,88 min
13. mesto: štafeta 4 x 100 m – članica Eva Murn – rezultat: 55,35 s
23. mesto: 300m – Jerca Rakar – rezultat: 47,91 s

Poudariti je potrebno, da so bili skoraj vsi naši tekmovalci mlajši od 
vrstnikov, tako da bodo lahko na prvenstvu nastopili tudi naslednje 
leto oz. celo še čez dve leti.
Z velikim navdušenjem pričakujemo tudi prvo atletsko tekmovanje 
v Trebnjem, na katerem bodo lahko naši mladi atleti svoje sposob-
nosti pokazali domači javnosti. Miting je odprtega tipa, tako da se 
lahko nanj prijavijo tudi šole in atletski klubi iz drugih dolenjskih 

krajev. Glede na to je pričakovati blizu 150 tekmovalcev, kar je za-
gotovilo, da bomo priča odličnim bojem na atletski stezi.
1. atletski miting – Trebnje 2016 se bo odvijal v petek, 3. junija, 
od 17. ure dalje v Športnem parku Trebnje. Miting, ki je bil pred-
viden za 23. aprila, je bil namreč zaradi slabega vremena presta-
vljen. Otroci se bodo v svojih kategorijah borili za medalje v nas-
lednjih disciplinah: skok v daljino, tek na 60 metrov, met vortexa 
ter tudi suvanje krogle in tek na 600 oziroma 1000 metrov (glede 
na starost). Več informacij o mitingu, vključno z razpisom in pri-
javnim obrazcem, najdete na strani: https://www.facebook.com/
events/253805395007599/ 
Kot posebnost bo na sporedu tudi atletski troboj za rekreativce. 
Rekreativni tekmovalci se bodo pomerili v troboju, ki bo sestavljen 
iz troskoka z mesta, suvanja krogle in teka na 60 metrov. Najboljše 
tri rekreativke in najboljši trije rekreativci v točkovnem seštevku 
vseh treh disciplin bodo prejeli medalje. Na atletskih treningih za 
odrasle, ki potekajo vsak četrtek ob 18.30 se že zavzeto pripravlja-
mo! 

Mitja Svet,
trener atletike

Ekipa U-8 na treningu pod vodstvom 
pomočnice trenerja Anje Blažič, Foto: Damjan Miklič
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Kadeti RK Trima 
ponovno v finalu 
državnega 
prvenstva
V RK Trimo Trebnje iz leta v leto potrjujemo 
dobro delo z mladimi. Vse naše mlajše se-
lekcije od mlajših dečkov do mladincev us-
pešno tekmujejo na tekmovanjih Rokome-
tne zveze Slovenije in se borijo za najvišja 
mesta v državi. V letošnji tekmovalni sezoni 
izstopa kadetska ekipa (fantje rojeni 1999 
in mlajši), ki se je dva kola pred koncem 
tekmovalne skupine že uvrstila v finale. Po-
udariti velja, da fantje v letošnji sezoni še 
ne poznajo poraza. Do sedaj so v državnem 
prvenstvu odigrali 24 tekem in dosegli 24 
zmag ter prepričljivo osvojili 1. mesto v pol-
finalni skupini A-državnega prvenstva. 
Za kadetsko ekipo RK Trimo Trebnje v sezo-
ni 2015/2016 nastopajo:
Rogelj Luka, Zakošek Žan, Gabrijel Tevž, 
Pangrc Tim, Kraševec Tadej, Medved Žiga, 
Horžen Jan, Kukenberger Alen, Jerlah 
Amadej, Kotar Miha, Kotar Marko, Majzelj 

Timotej, Pangerc Urh, Hriberšek David, 
Redek Jan, Hostnik Miha, Horžen Kristjan, 
Brezovar Andraž – trener: Benjamin Teraš.
Finale državnega prvenstva, na katerem se 
bodo za naslov državnega prvaka borile šti-
ri najboljše ekipe Slovenije – RK Trimo Treb-
nje, MRK Krka, RK Celje Pivovarna Laško in 
RD Urbanscape Loka, bo v Trebnjem 14. in 
15. maja 2016. 
Več na  www.rktrimotrebnje.si
Vljudno vabljeni vsi ljubitelji  rokometa 
v telovadnico OŠ Trebnje, da spodbujate 
naše fante.

Benjamin Teraš 

V soboto in nedeljo, 14. in 15. 5 2016, se je 
v Trebnjem odvijal rokometni turnir štirih 
najboljših rokometnih kadetskih ekip v Slo-
veniji. Končni vrstni red je naslednji:

1. mesto RK Celje Pivovarna Laško
2. mesto MRK Krka
3. mesto Trimo Trebnje
4. mesto ŠD Urbanscape Loka

Na turnirju sta bila izbrana v naj sedmerko 
tudi dva igralca RK Trimo Trebnje, in sicer 
Kristjan Horžen kot najboljši krožni napa-
dalec in pa Marko Kotar kot najboljši zuna-
nji igralec.



št. 116 / maj 2016 19

DRUŽENJA / DOGODKI

Samooskrba v romskem 
naselju
Zveza za razvoj romske manjšine – Preporod je v sodelovanju z Ob-
čino Trebnje v ponedeljek, 25. aprila 2016, organizirala prireditev 
ob odprtju vrtov v romskem naselju Vejar. 
Občina Trebnje je v romskem naselju Vejar že lani uredila znameni-
to njivo s krompirjem. Trenutno je njiva razdeljena na 25 vrtov, na 
katerih si bodo romske družine pridobivale znanje in spretnosti iz 
pridelovanja zelenjave. V znamenje velikega premika v načinu živ-
ljenja romske skupnosti so župan Občine Trebnje, g. Alojzij Kastelic, 
direktor Urada za narodnosti, mag. Stanko Baluh, predsednik Zveze 
za razvoj romske manjšine – Preporod, g. Darko Rudaš, in romski 
svetnik v Občinskem svetu Občine Trebnje, g. Matija Hočevar, sim-
bolno posadili lipo. 
Pridelovanje hrane v domačem okolju je trend preteklosti, ki se za-
radi velike brezposelnosti in neobdelanih površin vse bolj uveljavlja 
kot družbeni model prihodnosti. Posameznik v stiku z zemljo ne 
pridobi le materialnih dobrin, ampak krepi tudi pozitivno samopo-
dobo in medsebojne odnose z okoljem, v katerem živi.

Vabilo 
na košnjo 

Jurjevega vrta
 
Krajevna skupnost Knežja vas vabi, 

da se nam pridružite  pri košnji 
Jurjevega vrta na Jurjevi domačiji, 

ki bo v nedeljo, 29. 5. 2016, 
ob 9.30. uri na Občinah.

 
Program:

9.30–10.00: Kosci iz Društva pode-
želske mladine Trebnje nam bodo 
predstavili različne kose in načine kle-
panja ter nam prikazali, kako poteka 
košnja trave na tekmovanjih, ki se jih 
udeležujejo.

10.00–11.00: Košnja Jurjevega vrta 
vseh zainteresiranih, ki boste prišli s 
kosami (za  tiste, ki kose nimate, bo 
možna tudi izposoja).

11.00–11.30: Klepet ob pijači, kruhu, 
pečenem v krušni peči, in ob doma-
či salami ter slanini.
Lepo vabljeni!
 

Tajnik KS Knežja vas
Uroš Primc

Predsednik KS Knežja vas
Alojz Špec

»Dobro blago se samo hvali,« pravi stari rek. Vseeno pa 
včasih ne škodi tudi nekaj dodatne reklame. Tako smo se 
tudi na ekološki kmetiji Kukenberger odločili, da bomo v 
okviru skupnega dneva odprtih vrat tudi sami pripravili 
tak dan in se tako predstavili obiskovalcem kar na sami 
kmetiji, kjer naši izdelki nastanejo. Dvorišče smo za gos-
te odprli v nedeljo, 3. 4. 2016, najprej ob 10.00 in nato 
še enkrat ob 15.00. Obakrat je najprej gospodar kmeti-
je Toni Kukenberger predstavil, kaj se na kmetiji dogaja, 
kako pridobivamo mleko, s čim krmimo živali, kako se ži-

vali počutijo … Nato se je skupina odpravila do vrat sirarne, kjer si je lahko vsak ogledal na-
prave in pripomočke, ki so nepogrešljivi pri predelavi mleka v odlične in večkrat nagrajene 
sire, jogurte, skuto, sladko in kislo smetano, sirotko in tako naprej. Sledil je ogled hleva. 
Takrat so bile krave in telice še noter, sedaj pa se že zadovoljno pasejo na travnikih za vasjo. 
Na koncu uradnega dela je bila za obiskovalce pripravljena degustacija naših izdelkov, ki so 
jih lahko takrat na kmetiji tudi kupili. Za vse zveste in tudi nove kupce smo pripravili sim-
bolično darilo – mleko v ekološki, povratni stekleni embalaži. Ves čas je bilo poskrbljeno 
za dobro vzdušje. Spremljala nas je domača glasba, dolgčas pa ni bilo niti najmlajšim! Ti so 
barvali pobarvanke domačih živali ter izdelovali sadno skuto. Za piko na i je cel dan pope-
strilo čudovito sončno vreme, ki je dalo že tako lepemu dnevu še posebno prijetno noto.

Manca Kukenberger

Projekt je ocenjen kot primer dobre prakse in veseli nas, da obstaja 
možnost za širitev dejavnosti.
Prireditev sta omogočili Občina Trebnje in Zveza za razvoj romske 
manjšine – Preporod.

Vida Hočevar
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Novi Tiguan.
Že v predprodaji.
Popolnoma nov markanten videz, tehnična 
dovršenost in nepopisen užitek v vožnji, to 
so le nekatere odlike, s katerimi se ponaša 
Novi Tiguan. Na slovenske ceste bo zapeljal 
maja, vi pa ga lahko naročite že zdaj!

Za več informacij o Novem Tiguanu se 
obrnite na našega prodajnega svetovalca.

Emisije CO2: 170−123 g/km. Kombinirana poraba goriva: 7,4−4,7 l/100 km. Emisijska stopnja: EURO 6. Emisije NOX: 0,0519−0,0183 
g/km. Število delcev: 0,000117−0,000005 x 1011. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno 
segrevanje. 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. Na sliki je model 
Tiguan z opcijsko opremo R-Line. Slika je simbolna.

Avto Slak
www.avtoslak.si

Medgeneracijski naravoslovni dan po 
učni poti Ivana Zorca
Učenci 6. razreda Osnovne šole Veliki Ga-
ber in člani Društva upokojencev Veliki Ga-
ber smo se v začetku aprila podali po učni 
poti Ivana Zorca. Program naravoslovnega 
dne je zajemal vsebine s predmetnih pod-
ročij geografije in naravoslovja. Učenci so 
se tako na učni poti Ivana Zorca spoznavali 
s kraški pojavi, z rastlinstvom in živalstvom 
tega območja.
Učna pot je zelo zanimiva in ima več učnih 
postaj. Najprej nas je pot vodila v Mali Ga-
ber, ki je rojstni kraj pisatelja Ivana Zorca. 
Gospod Ivan Medved nam je prijazno po-
kazal svojo bogato zbirko starega kmečkega 
orodja.

Pot smo nadaljevali skozi mešani gozd, 
kjer smo se ustavili ob nasadu ameriškega 
hrasta. Le malo naprej se nahaja globoko 
brezno »Mirenšca«, ki je povezano z različ-
nimi zgodbami naših prednikov. V bližini je 
več manjših in večjih rovov in podzemnih 
jam, značilnih za kraški svet.

Vhod v rov

V neposredni bližini je tudi nekoč zelo zna-
ni kamnolom »Kuščerjek«. Prijetno utruje-
ni smo nato prispeli do Jeračeve domačije, 
kjer nas je gostoljubno pozdravila gospodi-
nja Vida, tudi članica Društva upokojencev 
Veliki Gaber.  

Po kratkem počitku in malici smo pot na-
daljevali skozi vas Cesta na Požarnico, kjer 
smo na  postojanki ob » italijanskem bun-
kerju« iz 2. svetovne vojne vzeli v roke učne 
liste, pregledali in opisali v gozdu nabrane 
rastline, ločili zelo strupene (šmarnica) od 
podobnih, se orientirali po kompasu in 
ugotovili, da smo prehodili le dobro polo-
vico učne poti. 

Učna ura v bližini italijanskega bunkerja
 
Drugi del učne poti ima učne postaje: Grše-
tov mlin, ogled kovačije Lojzeta Klemenčiča 
s predstavitvijo ročnega kovanja in ogled 
starodobnikov – zbirke motorjev Janeza 
Korevca.  
Naravoslovni dan je bil za vse tri generacije 
zelo zanimiv. Veliko smo se naučili drug od 
drugega, saj vsaka generacija dopolnjuje 
drugo, tako po izkušnjah kakor tudi po zna-
nju in moči.
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Na Veliki Loki 
se dela – obnova 
KD Velika Loka
Vse se je začelo s Kulturnim društvom 
Ivan Cankar Velika Loka

Leta 1946 se je na pobudo takratne ve-
likološke mladine in dejavnih igralcev 
ustanovilo društvo, ki je štelo sede-
mintrideset članov in članic. Krajani so 
si lahko njihove igre ogledali v bližnjih 
toplarjih, hlevih in podobnih večjih stav-
bah. Zaradi prostorske stiske, neprimer-
ne infrastrukture, velikega zanimanja 
ter želje po razširitvi gledališke dejavno-
sti v kraju se je leta 1948 pričela grad-
nja Zadružnega doma. V letošnjem letu 
praznuje društvo jubilejno 70. obletnico 
ustanovitve.

Po vseh teh letih pa je takratni Zadru-
žni oziroma sedanji Kulturni dom Velika 

Loka nujno potreben celovite obnove. 
V sedmih desetletjih je vlaga povzroči-
la veliko škode na zidu in v notranjosti 
zgradbe. Prelomna točka za pričetek ob-
nove se je zgodila, ko je KS Velika Loka 
odkupila prostore stare pošte in pri-
dobila gradbeno dovoljene za obnovo. 
V dvorani so uredili strop in oder, leta 
2015 pa se je pričela tudi sanacija celot-
ne zgradbe. Društvo je imelo do tedaj 
veliko prostorsko stisko. Za delovanje so 
uporabljali prostore krajevne skupnosti, 
hodnik v zgradbi pa so med igrami upo-
rabili kot garderobo za preoblačenje. Ob 
jubileju, ki bo ob koncu letošnjega leta, 
bo KUD tako lahko pridobil obnovljene 
prostore bivše pošte. Obnova je zajema-
la združitev treh prostorov v večji pros-
tor, namenjen vaji in garderobi, sanacijo 
zidov proti vlagi, nove strope, novo elek-
trično instalacijo, ogrevanje, vodovodno 
napeljavo ter urejen hodnik s sanita-
rijami. Dom je dobil tudi nova okna in 
vrata. Obnova bo prinesla veliko nove-
ga tudi za velikološko mladino, ki ja bila 

ena ključnih dejavnikov tudi pri izgra-
dnji doma leta 1946. Z letošnjim letom 
bo dom bogatejši za mladinsko sobo, ki 
bo imela dostop z igrišča ob domu. Po 
vseh teh letih truda bo mladina končno 
dobila urejene prostore za druženje in 
ustvarjanje. V domu uspešno delujeta 
še Društvo upokojencev in KORK Velika 
Loka.  

Na 13. redni seji Občinskega sveta Ob-
čine Trebnje so svetniki sprejeli predlog 
na pobudo KS Velika Loka za dodatna 
sredstva za celovito sanacijo doma. KD 
bo tako še v letošnjem letu dobil novo 
fasado. Obnovljen dom bo tako pri-
merna zahvala za dolgoletno delovanje 
KUD-u, mlajšim generacijam pa spodbu-
da za druženje in ustvarjanje. 

PS: Več o obnovi in nekaj slik si lahko 
ogledate na FB skupini Velika Loka.

Predsednik KS Velika Loka
Simon Erjavec

Šmarnice 
na Račjem selu
Drugo leto zapored potekajo šmarnice v cerkvi sv. Flo-
rijana na Račjem selu. Otroci spoznavajo sv. patra Pija, 
glasnika Božjega usmiljenja, papež Frančišek mu celo 
pravi služabnik usmiljenja. Poleg spoznavanja njego-
vega življenjepisa dobijo otroci vsak dan eno nalogo. 
Šmarnice na Račjem selu so dobro obiskane. Starši se 
trudimo, da bi otroci preko molitve, pesmi in igre ob 
koncu srečanja  spoznali, da je življenje lepo, čudovito, 
enkratno in neponovljivo.

Anita Hribar

                                       

                                     …VABI NA DOBRODELNO PRIREDITEV 

 

KREPIMO DRUŽINE 

Z EKO POGOSTITVIJO 
   

 
 

   

    *Urškina vadba*     *Sprostitvena delavnica*      *Naravoslovna delavnica*      

          *Izdelovanje zmajev iz papirja*        *Izdelovanje verižic iz slamic*    

 *Frizerska delavnica*       *Poslikava obraza*       *Delavnica s taborniki*    

                     *Mažoretna delavnica*         *Glasbena delavnica* 

                                        *Delavnica s slanim testom*                                
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Čistilna akcija 
v KS Knežja 
vas
Vsako leto spomladi poteka čistil-
na akcija. Letos smo jo imeli v so-
boto, 9. aprila, na območju celotne KS Knežja vas.
Zbrali smo se pri Vaškem središču v Selcah. Razdelili smo se po skupi-
nah, po vseh vaseh  krajevne skupnosti. Dobili smo rokavice, vrečke 
in ostale pripomočke in se odpravili na pot.  Smeti smo začeli pobira-
ti ob poteh in cestah, nekateri tudi širše. Ozaveščenost o skrbi za čis-
točo v naravi se je pokazala z veliko udeležbo otrok, lovcev in ostalih 
krajanov. Kljub slabemu vremenu smo okolico očistili. Po končanem 
delu smo se vrnili na zbirna mesta, kjer smo zbrali odpadke in jih 
razvrstili. Na koncu smo se okrepčali z malico in pijačo.
Opaziti je, da so odpadki predvsem ob cestah, ki vodijo iz vasi in 
skozi  gozd. Z vsakoletno čistilno akcijo prispevamo velik del k oza-
veščanju o ravnanju z naravo.

 Anita Barle

Očistimo 
Dobrniško 
dolino 2016
Pod tem geslom je v soboto, 
9. aprila 2016, od 9. do 12. ure 
potekala tradicionalna okolijska akcija KS Dobrnič. Kljub slabemu 
vremenu so se zbrale ekipe iz vseh vasi KS Dobrnič in predstavniki 
vseh društev v kraju. Najštevilčnejši so bili zopet člani Lovske druži-
ne Dobrnič. Med njimi je bil Stane Kovačič, najstarejši udeleženec. 
Najmlajša udeleženka je bila Zoja Avbar, ki se je akcije udeležila 
dvakrat, saj so učenci PŠ Dobrnič s svojimi učiteljicami pobirali 
smeti že v četrtek.
»Lepo bi bilo, če take akcije ne bi bile več potrebne,« je dejal pred-
sednik Sveta KS Dobrnič Darko Glivar, ki je skupaj s sodelavci poskr-
bel za organizacijo in tudi za prijeten zaključek pri gasilskem domu. 
Zahvalil se je vsem udeležencem in jih povabil na naslednjo akcijo 
– če pa ne bo smeti, pa le na zaključek.

L. P.

Tudi na Cesti so čistili
Vas Cesta je najbolj zahodno naselje v občini Trebnje. Marsikate-
ri občan sploh ne ve, da obstaja. Je ena izmed redkih vasi, ki ne 
pozna razprtij. Čistilno akcijo organizirajo že več kot desetletje. Na 
pobudo predstavnice KS so se zbrali na že znani lokaciji. Organiza-
torica je bila presenečena, da so se na letošnjem zbornem mestu 
pojavili v glavnem sami mladi obrazi. Gotovo se zavedajo pomena 
akcije. Ni jim vseeno, v kakšnem okolju bodo živeli jutri. Verjetno 
je zasedbi mladih botrovala ugotovitev, da je letos manj nesnage 
kot minula leta. Do zob oboroženi z nepriljubljenimi rekviziti, ki jih 
lahko vidite tudi na sliki, so se lotili dela. Zavedajo se, da na mladih 
svet stoji. Velika želja pobudnice akcije je,  da bi se prihodnje leto 
akcije udeležili prav vsi, pa tudi če ne bo smeti.

Mirko Gliha

2. srečanje 
vinogradniških pevskih 
zborov Dolenjske
V Kulturnem domu Trebnje je bilo 22. 4. 2016 nadvse veselo. 
Vinogradniške pevske zbore, ki jih je bilo poleg gostiteljev še 
osem, so pred Domom pričakale stojnice, na katerih se je po 
prireditvi predstavljalo in točilo najbolje nagrajeno vino Vino-
gradniškega društva Čatež pod Zaplazom.
Na prireditvi, ki jo je tako kot lani organiziral Pevski zbor vino-
gradnikov Čatež pod Zaplazom, povezovala pa jo je 16. cvičkova 
princesa in domačinka Maja Žibert, so se predstavili tudi pevci 
DV Šentjanž, vokalno instrumentalna skupina VTKD Cerklje ob 
Krki, Fantje z Raških gričev, pevska skupina Slavček DV Dolina Je-
senice, pevci DV Malkovec, Trškogorske ljudske pevke, pevci DV 
Suha krajina, pevci DV Lisec ter Pevski zbor vinogradnikov Čatež 
pod Zaplazom. Za popestritev med nastopi je poskrbela folklor-
na skupina Večerna zarja Društva upokojencev Veliki Gaber.
Podpredsednik Zveze društev vinogradnikov Dolenjske Miran 
Jurak je povedal, da so organizatorji zadovoljni tako z obiskom, 
saj je bil kulturni dom poln, kot tudi s številom udeleženih vi-
nogradniških pevskih zborov. Poleg podpredsednika ZDVD je 
zbrane pozdravil tudi predsednik organizacijskega odbora 44. 
Tedna cvička, trebanjski župan Alojzij Kastelic, ki je vse skupaj 
še enkrat prijazno povabil na osrednjo prireditev 6., 7. in 8. maja 
v Trebnje.
Z verzi, ki so se pojavljali na predstavitveni diaprojekciji srečanja 
vinogradniških pevskih zborov, in so bili vsebinsko povezani s 
hrami v naši bližini ter njihovo podobo od preteklosti do sedan-
josti, vam kličemo na svidenje do prihodnjega leta:

»Sezidal sem si vinski hram tam gori, kjer vinograd ‘mam …
… če kdo prijat‘ljev ima čas, naj pride k meni v vas.«

Vabljeni k nam v vas, vabljeni v občino Trebnje!
Občina Trebnje

Foto: Daniel Barle

Na Veliki Loki obnavljajo 
kulturni in gasilski dom
Na Veliki Loki so se lotili obnavljanja kar dveh domov; kulturnega, 
v katerem je najbolj dejavna gledališka skupina KUD Ivan Cankar in 
so doslej že obnovili dobršen del notranjosti, in gasilskega doma, 
ki ga bodo gasilci prilagodili za hranjenje sodobne gasilske tehnike.  
Obnavljanje domov temelji na prostovoljnem delu, ki je zelo po-
membno in seveda znatno vpliva ne ceno obnove. Prostovoljcev je 
zelo veliko, kar lahko opazijo tudi mimoidoči, saj ni prostega dneva, 
ko ne bi bilo okoli obeh objektov skupine ljudi, ki opravi, kar zmore.

bp
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DRUŠTVA / KRAJEVNE SKUPNOSTI

Poti po Dobrniški dolini
Ljubitelji narave, pohodov in naše lepe Dobrniške doline smo se 
kljub deževnemu vremenu podali v nedeljo, 24. aprila 2016, na jur-
jevo, ko je farno žegnanje, na 2. pohod po Dobrniški dolini.
Zbrali smo se pred Kulturnim domom Friderika Ireneja Barage v 
Dobrniču in odšli do cerkvice Sv. Križa na Liscu, ki smo si jo tudi 
ogledali. Po krajšem postanku smo se povzpeli  še na najvišji vrh 
Lisca (Piramida, 565 m). Preko Kovnic, kjer smo si ogledali ruševine 
cerkvice, smo prišli na zahodno stran Lisca, kjer so vinogradi. Odprl 
se nam je pogled  na žužemberško cerkev, Dobravo, Ostri vrh, Vrbo-
vec, Cvinger, Šahovec in Šmaver. Mimo Preske smo se vrnili v  Dobr-
nič. Pri gasilskem domu smo se okrepčali  in v prijetnem vzdušju 
zaključili pohod.
Hvala vsem, ki ste sodelovali pri pripravi pohoda in pogostitve ter 
vsem, ki ste se z dobro voljo udeležili pohoda.

Lojzka Prpar, KS Dobrnič

Pohodniki pred cerkvijo Sv. Križa na Liscu (Foto: dr. Ana Murn)

Osnovni tečaj za gasilca v sektorju 
Velika Loka
V PGD Šentlovrenc, ki sodi v sektor Velika Loka Gasilske zveze 
Trebnje, so imeli konec aprila osnovni tečaj za gasilce/gasilke. Ko 
se mladi odločajo za vstop v gasilsko organizacijo kot prostovolj-
ni gasilci, morajo v skladu z Zakonom o gasilstvu opraviti osnovni 
gasilski tečaj za opravljanje nalog gašenja in reševanja v primeru 
požarov, naravnih ter drugih nesreč. 
Tečaj je hkrati priprava gasilskih pripravnikov za opravljanje operativ-
nih nalog v gasilskih enotah. V ta namen se udeleženci seznanijo z de-

Volilna seja zbora članov OZRK 
Trebnje
V četrtek, 21. 4. 2016, so se v Galaksiji Trebnje sestali zastopniki 
krajevnih organizacij RK, člani organov in drugi povabljeni na volilni 
seji in Zboru članov Območnega združenja RK Trebnje. Obravnava-
li so poročila verifikacijske komisije, nadzornega odbora, poročilo 
o delu in Finančno poročilo za leto 2015, načrt dela ter Finančni 
načrt za leto 2016. Razrešili so dosedanje člane organov in izvolili 
nove, vključno s predsednico OZRK Trebnje. 
Še en mandat je potrdila že dosedanja predsednica ga. Mojca Mi-
hevc, ki je tudi zastopnica za Zbor članov RKS.
Po slavnostnem uvodu nekdanje in tudi sedanje predsednice ga. 
Mojce Mihevc so spregovorili tudi predstavniki Občinske uprave 
Trebnje, ga. Majda Šalehar, Mokronog-Trebelno ga. Mojca Pekolj, 
podžupan Občine Šentrupert g. Robi Jereb, podžupanja Občine 
Mirna ga. Barica Kraljevski in gen. sekretarka RKS Renata Brun-
skole. Vsi govorniki so pohvalili delo in kakovost programov OZRK 
Trebnje v letu 2015. Obseg dela RK se iz leta v leto povečuje, ker 
so potrebe ljudi večje, socialne stiske večje, zato so poudarili, da se 
RK Trebnje izredno trudi narediti kar največ za vse ranljive skupine 
ljudi. 
Poleg razrešnice starih in novo izvoljenih članov so sejo popestrili 
tudi s podelitvijo zahval vsem občinam za pomoč, posluh in tudi fi-
nančne prispevke. Zasluženim aktivistkam in predstavnicam KORK, 
ki so s svojim nesebičnim življenjskim delom in posluhom za sočlo-
veka zaslužile vse pohvale, pa so podelili znake RKS. Za svoj trud in 
delo so znake prejele: Mojca Mihevc – zlati znak, Ruža Brcar, Slavka 
Čeh in Kamin Marjana pa bronasti znak. Irena Hočevar je za svoje 
delo prejela priznanje OZRK Trebnje.
Zbor članov se je končal v prijetnem vzdušju in ob druženju pro-
stovoljcev so se že tkale nove pobude in ideje za boljši jutri naših 
sokrajanov.

Mojca Smolič

lovanjem gasilskega društva, veščinami gašenja in reševanja, delova-
njem in uporabo gasilnega vozila, s katerim razpolaga gasilsko društvo, 
ter z območjem, ki ga enota gasilskega društva pokriva. Osnovnega 
tečaja za gasilca se lahko udeleži pripravnik, ko dopolni 16 let starosti. 
Kandidati/kandidatke morajo biti psihofizično in zdravstveno sposobni 
za opravljanje operativnih nalog v gasilstvu.

V Šentlovrencu se je tečaja udeležilo okoli 30 tečajnic in tečajnikov. 
Usposabljanje traja 62 ur, od tega je 21 ur teoretičnega in 41 ur 
praktičnega pouka.

bp
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ZAHVALE

Ljubila svojo si družino,
ljubila zemljo si in dom,
ostala je grenka bolečina,
ko odšla si v večni dom.

ZAHVALA

V 88. letu nas je zapustila naša draga mama, stara mama, sestra in 
teta MARIJA FORTUNA z Gombišč.

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prija-
teljem, znancem in sosedom za Izrečena sožalja, tolažilne besede, 
darovano cvetje, sveče in svete maše. Hvala Pogrebni službi Novak z 
Rebri, pevcem in gospodu župniku Janezu Jeromnu za lepo opravljen 
obred. Zahvaljujemo se tudi dr. Bogomirju Humarju in patronažni 
sestri Mateji Zajc, osebju DSO Trebnje in Društvu upokojencev Veli-
ki Gaber, še posebej gospe Jožici Štremfelj za lepe besede slovesa.  
Hvala vsem, ki ste pokojno pospremili k večnemu počitku.

Žalujoči: Vsi njeni

Kogar imaš rad, nikoli ne umre …
Le nekje daleč, daleč je ...

V 91. letu starosti nas je za vedno zapustila naša 
draga mama, stara mama in prababica

ROZALIJA GLAVAN 

                iz Dolenjega Kamenja 2, Dobrnič.

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem in znancem za izrečeno 
sožalje, podarjene sveče in cvetje ter darovane svete maše.
Posebna hvala g. župniku Florijanu Božnarju za lepo opravljeni obred in 
mesečne obiske na domu, Pogrebni službi Novak iz Rebri za organizacijo 
pogreba, osebju internega oddelka SB Novo mesto, zdravnici dr. Mariji 
Petek Šter in patronažni sestri Mateji Zajc iz ZD Trebnje za vso skrb in 
pomoč. Hvala vsem, ki ste nam v težkih trenutkih slovesa kakorkoli po-
magali, in vas nismo posebej imenovali.

Žalujoči: Vsi njeni.

 Za delo tvojih pridnih rok 
dal ti bo plačilo Bog.
 

V 83. letu se je za vedno od nas poslovila 
naša draga ANA PEKOLJ iz Zagorice pri Dobrniču
 
Ni tako velikega lista papirja, da bi lahko našteli vse, ki se 
vam moramo zahvaliti za vse dobro, kar ste naredili za našo 
drago mamo in se v tako velikem številu poslovili od nje.
Hvala vsem za vse.
 

Žalujoči: Mož in otroci z družinami

Pojdem, ko pride moj maj,
pojdem na rožne poljane,
kjer najdem vse svoje zbrane
od včeraj od kdo ve kdaj.
Pojdem v kraj vseh krajev,
pojdem v maj vseh majev ...
ne kličite me nazaj!
(T. Kuntner)

ZAHVALA
Mirno in spokojno je v 93. letu starosti zaspala in v večni sen odpotovala 
naša draga mama, stara mama, prababica, tašča in teta MARIJA NOVAK iz 
Trdinove ulice 7, Trebnje
Ob boleči izgubi se zahvaljujemo gospodu duhovniku Romanu Globokarju in 
gospodu kaplanu Slavku Kimovcu, Pogrebni službi Marije Novak iz Žužem-
berka za lepo organiziran obred, trobentaču  in pevcem za zapete žalostinke. 
Hvala Komunali Trebnje in gospodu Lojzetu Patetu za prijaznost in ustrežlji-
vost. Hvala OŠ Trebnje in drugim za izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče 
ter darovane maše. Posebna zahvala izred. prof. Mariji Petek Šter, dr. med., 
spec. druž. med in drugemu osebju Zdravstvenega doma Trebnje za vso nu-
deno pomoč. Iskrena hvala sosedom, sorodnikom, prijateljem in znancem 
ter vsem, ki ste nam v teh trenutkih tudi kakor koli drugače pomagali.

Vsi njeni

Ni te na pragu,
ni te v hiši,
tvojega glasu se več ne sliši.
Ni več tvojega smehljaja,
le delo tvojih rok ostaja.

ZAHVALA

V 82. letu starosti nas je zapustila naša draga žena, mama, stara 
mama, tašča, sestrična, vaščanka in prijateljica  FRANČIŠKA ŠTEPEC, 
rojena  Bon, Breza 4, Trebnje.
Beseda zahvale je namenjena vam, dragi sorodniki, vaščani, znanci 
in prijatelji za vsa izrečena sožalja, darovane sveče, cvetje in svete 
maše. Posebna zahvala sodelavcem Trima in OŠ Trebnje. Najlepša 
hvala tudi Splošni bolnišnici Novo mesto. Prisrčna hvala g. Slavku 
Kimovcu in Pogrebni službi Marije Novak za lepo opravljen pogrebni 
obred. Vsem imenovanim in neimenovanim iskrena HVALA.
Mama, za vedno boš ostala v naših srcih.

Mož Alojz, sin Lojze in hči Marinka z družinami in drugi

ZAHVALA

Na veliki petek, 25. marca, 
smo se v Trebnjem mnogo 

prezgodaj poslovili od našega 
dragega VINKOTA REBOLA 

iz Benečije 2.

Iskrena hvala vsem, ki ste nam v tistih dneh kakorkoli 
pomagali, bili sočutni v naši žalosti in našega »dedota« 
v tolikšnem številu pospremili na njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi 
Benečija, Hrvatini, Bari 
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V mesecu marcu smo se zbrali in čestita-
li našemu najstarejšemu članu stranke,  
g. Jožetu Sinurju. Ob visokem jubileju 
85-let nici rojstva mu želimo še mnogo 
zdravja. 

Veseli smo njegove odkritosti in hudomušnosti. 
OO SDS Trebnje

ZAHVALA / POLITIČNE STRANKE

Pri rebalansu proračuna smo bili z našimi predlogi  
osredotočeni na življenje

Po dolgoletnih prizadevanjih in vztrajnosti svetnika Gregorja Kaplana 
smo le uspeli zagotoviti minimalna sredstva za meritev čistosti naše 
reke Temenice. 
Končno smo uspeli zagotoviti tudi sredstva za aditiv za gnojnico. Tako 
le-ta v naši občini ne bo več povzročala slabe volje zaradi vonja, posle-
dično pa se ne bo izcejala v vodotoke in podtalnico. Iskreno upamo, da 
se bodo kmetje poslužili subvencije. S tem, ko smo si izborili sredstva 
za defriblirator na Rihpovcu, smo prispevali delček v zdravstveno os-
krbo naših občanov. Občinska uprava je v rabalansu namenila tudi 
sredstva za izgradnjo vrtca v Šentlovrencu in za izgradnjo prizidka vrtca 
v Dobrniču, kar nas veseli, saj so bili v reševanje problematike predšol-
ske vzgoje aktivno vključeni tudi naši člani. 

ZL-DSD Trebnje

Skladen razvoj občine v kar najbolj optimalnem tempu je eden izmed 
temeljnih  programskih ciljev DROT-a. 13. seja Občinskega sveta je bila 
med drugim namenjena sprejemu rebalansa proračuna Občine za leto 
2016. Svetniki DROT-a smo se zavzeli za: kvalitetno prenovo kulturne-
ga doma na Veliki Loki (predlagali smo povečanje sredstev na 65.000 
€); za izgradnjo dodatne športne infrastrukture ob športnem igrišču v 
Dol. Nemški vasi (15.000 €); za nadaljevanje že začetih aktivnosti pri 
izgradnji pločnika na Čatežu z dodatnimi 50.000 € sredstev. Za naštete 
cilje smo pripravili amandmaje k rebalansu proračuna. Ti so bili skupaj 
z amandmaji drugih svetniških skupin  tudi v celoti in soglasno sprejeti. 
Med drugim smo podprli tudi finančna sredstva, namenjena izgradnji 
pločnika od Nemške vasi proti Ponikvam, sredstva, namenjena za re-
konstrukcijo ceste Blato−Račje Selo. Zelo nas  veseli, da se bo tudi z 
našo pomočjo še letos dokončala izgradnja Športnega parka v Treb-
njem itd. Sedaj si bomo prizadevali, da bodo vsi ti cilji tudi izvedeni.

V NEDELJO, 29. MAJA, SE UDELEŽIMO  
VOLITEV V KGZS IN OBKROŽIMO LISTO IN 
KANDIDATE KMEČKEGA DRUŠTVA NOVA 
SLOVENIJA.

ČAS JE ZA NOVO KMETIJSKO POLITIKO!

Naši kandidati v omočni enoti Novo mesto: 

Globevnik Jože (Škocjan)

Starašinič Peter (Krasinec)

Papež Jože (Žužemberk)

Smolič Damjan (Knežja vas)

Jaki Stanko (Brinje)

Murn Marko (Korita)

Absec Marko (Črnomelj)
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V NEDELJO, 29. MAJA, SE UDELEŽIMO VOLITEV 
V KGZS IN OBKROŽIMO LISTO IN KANDIDATE 
KMEČKEGA DRUŠTVA NOVA SLOVENIJA.

V ponedeljek, 30. maja 2016, bo ob 18.30 uri v Ze-
leni dvorani Doma starejših občanov Trebnje pre-

davanje z naslovom PROCES ŽALOVANJA POMAGA. 

Predavala bo gospa Mojca Pavšič, univ. dipl. soc. 
del., vodja programa HOSPIC – spremljanje umirajo-
čih bolnikov in njihovih svojcev na domu.

Veš, da je vse tako, kot je bilo,
v vsaki stvari si, ki je v hiši,
v mislih si, besedah naših,
da, celo v sanjah,
le, da korak se tvoj nič več ne sliši …
(J. Medvešek)

JOŽE GORIŠEK, Iz Malega Vidma 11, Šentlovrenc  
(27. 7. 1948–4. 4. 2016)

Ni jih besed, s katerimi bi lahko opisali vso hvaležnost, ki jo občutimo, ker ste nam 
stali ob strani ob kruti izgubi moža, najinega atija, dragega dedija Jožeta, našega 
Goriška. Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vsem prijateljem 
in vsem vam, ki ste ga poznali in mu še zadnjič izkazali spoštovanje. Posebna 
zahvala gre Prostovoljnemu gasilskemu društvu Šentlovrenc, dr. Žlajpahovi iz ZD 
Trebnje, Društvu vinogradnikov Čatež pod Zaplazom, Društvu rejcev drobnice, 
Zagriškim fantom za spontano odpeti pesmi, gospodu Andreju Bajuku, direktorju 
TEM Čatež, za osebno obarvane besede slovesa, kot tudi predsedniku Društva 
upokojencev Velika Loka in gospodu Mateju Mlakarju za prebrane besede slove-
sa. Hvala tudi gospodu župniku Jožetu Erjavcu iz Šentlovrenca za lepo opravljen 
obred ter župnikoma Slavku Kimovcu iz Trebnjega in Marku Japlju s Čateža za 
izkazano spoštovanje. Hvala Pogrebni službi Novak in pevcem za ganljivo odpete 
pesmi. Iskrena hvala vsem za pomoč, izraženo sočutje, vse darovano cvetje, sveče 
in svete maše, predvsem pa za vse lepe trenutke in misli, ki ste mu jih podarili v 
njegovem plodnem in polnem življenju. Hvala prav vsem in vsakomur.

Vsi njegovi dragi
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Življenjski jubilej Angelce Dremelj
V četrtek, 7. 4. 2016, je praznovala svoj osebni praznik – 90 let – 
gospa Angelca Dremelj iz Rdečega Kala 24 pri Dobrniču. Sedaj živi v 
oskrbovanem stanovanju na Režunovi ulici v Trebnjem. 
Ob praznovanju smo jo obiskali predsednica KORK Svetinje Anica 
Makše, sekretarka RKS-OZ Trebnje Tea Radelj in predsednik KS Sve-
tinje Silvo Zupančič. Pričakala nas je še vedno vitalna in nasmeja-

na gospa, ki svoja leta prav 
lepo skriva. Razveselili smo 
jo s skromnim darilom, naj-
bolj vesela pa je bila naše-
ga obiska.
Gospa Angelca, želimo vam 
še veliko zdravja in vam vo-
ščimo še na mnoga leta.

Anica Makše,
predsednica KORK Svetinje

POLITIČNE STRANKE

Za nami je nadvse uspešno pripravljena prireditev Teden cvička, 
ki jo je Trebnje gostilo že leta 1983. Za organizacijo so poskrbeli: 
Občina Trebnje, vodstvo ZDVD, trebanjska vinogradniška društva 
Lisec, Trebnje in Čatež pod Zaplazom, kjer je bil tudi v gostilni Rav-
nikar uvod v Teden cvička z ocenjevanjem žlahtne kapljice. Komisi-
ja je izbrala novo cvičkovo princeso, Čatežanko Anjo Mrhar, med-
tem ko je kralj cvička postal Marjan Medle iz Dolenjega Suhadola 
nad Brusnicami. Ta dogodek je velik in dober pokazatelj, da znamo 
in zmoremo izvajati številne kulturne programe, ki so potem tudi 
dobro obiskani. Kultura si zasluži  primerne prostore, ki jih vidimo v 
čimprejšnji ureditvi stanja in zagotovitvi osnovnih pogojev za delo-
vanje kulturnih dejavnosti v občini Trebnje. Z investicijo v prenovo 
že obstoječega kulturnega doma bomo lažje in s ponosom dočakali 
nov kulturni center.

Prvi maj, cviček in kulturni dom
Ali nas socialne demokrate moti, da je kulturni dom v objektu, ki je 
last cerkve? Seveda ne. Moti nas stanje, v katerem je kulturni dom. 
Trebanjci si zaslužimo boljšega. V Trebnjem bi se morali usesti skupaj 
in se dogovoriti, kaj želimo in to potem tudi uresničiti. Javna razprava 
o kulturnem domu je prava smer.
Ob 44. Tednu cvička je potrebno izreči priznanje vsem, ki jim je uspelo 
to prireditev pripeljati v Trebnje in s tem omogočiti dodaten zaslužek 
našim podjetnikom, ob tem pa seveda ne smemo pozabiti na prispe-
vek našega ministra Dejana Židana in državne sekretarke Tanje Strniša.
Za 1. maj vreme ni bilo ravno praznično, pa vendar si želimo, da ste 
praznike praznovali in si nabrali moči za nadaljnje delo. Pri tem želimo 
z veseljem spomniti na upadanje brezposelnosti.

Občinski odbor SD Trebnje

Pohvalno je, da si je Trebnje pridobilo možnost, da se je pri nas 
odvijala prireditev Teden cvička. Še posebej pa velja pohvala pri-
rediteljem osrednje prireditve za njihovo uspešno organizacijo. 
Ob tako množični in zanimivi prireditvi, ko smo lahko opazovali 
tako veliko število aktivnih in uspešnih društev vinogradnikov, 
spet lahko potrdimo občutek, da Dolenjci znamo držati skupaj 
in da je v vseh teh aktivnih članih velika moč napredka in novih 
priložnosti. Vinogradništvo nam ohranja tipično dolenjsko kra-
jino vinskih goric in nam omogoča pridelavo odličnega cvička, 
predvsem pa priložnost za razvoj turizma, da ljudje spoznajo 
našo pokrajino in se poveselijo v naših vinskih goricah.

Stranka modernega centra SMC

Ana Murn je praznovala okrogli 
jubilej 90 let
Ana Murn iz Vrbovca pri Dobrniču je v četrtek, 31. 3. 2016, v krogu 
svoje družine praznovala okrogli jubilej 90 let. Na Dobravi pri Dobrniču 
je preživela lepo otroštvo. Njena sestra Marija je lani praznovala 91. 
let, mama pa je dočakala 98. let. Zaradi vojne ni mogla dokončati šole. 
Po vojni je bila ena redkih, ki ji je uspelo dokončati popolno osemletko. 
Doma ni bilo zaslužka. Odšla je na Gorenjsko, bila kuharica v LIP Bled, 
vabili so jo za glavno kuharico v ŠPORT hotel na Pokljuki, a je zaradi 
domotožja ponudbo zavrnila in se spet vrnila v domači kraj.
Z možem Tonetom sta ustvarila ljubeč in topel dom za njune 3 otroke. 
Kot je povedala najstarejša hčerka Ana, dr. ekonomskih znanosti, so 
bili srečni, čeprav so imeli na začetku le 1 vola in 1 kravo in veliko dela, 
saj jih je povezovala nevidna vez medsebojnega spoštovanja in skrbi 
drug za drugega. »Oče je mamo vedno hvalil, kako dobra gospodinja 
je, čeprav je ona najraje delala na njivi in v vinogradu, kjer se je kaj 
poznalo.« je povedala hčerka Olga, ki se pri mami velikokrat oglasi in 
kot šivilja poskrbi, da je mama vedno elegantno oblečena. Mama je, 
dokler je še lahko, za vse napletla jopice, šale in rokavice. Ko je mož 
Tone pred 14-leti umrl, mama ni ostala sama, saj je na doma ostal sin 
Andrej, sicer strojni tehnik in delovodja v Litostroju. Mama Ana je ve-
sela, da je izbral za ženo Andrejko, s snaho se dobro razumeta, saj sta 
obe zgovorni, delovni in prijazni.
Povedala je, ker se rada pošali, da so morali včasih drugi ubogati njo, 
zdaj pa mora ona ubogati druge. Pa ni čisto tako, saj vsi do mame čuti-
jo globoko spoštovanje in so ji hvaležni za ves trud, vloženo delo, zgle-
de, ki jim jih je dala in vrednote, ki sta jim jih skupaj z možem privzgo-
jila. Na njivo več ne more. Zato pa prebere vse novice, veliko posluša 
radio in gleda TV. Veseli se uspehov svojih vnukov in vnukinj: Primoža, 
Brigite, Aleša, Urške, Matica in Anite. Zelo se je razveselila svoje 1. 
pravnukinje Neže.
Za rojstni dan so ji poleg sorodnikov voščile njene prijateljice, predse-
dnik Sveta KS Dobrnič Darko Glivar, predsednica KORK Dobrnič Francka 
Kužnik, Melita Jarc in jaz, zvečer so njen jubilej počastili še vsi vaščani 
in vaščanke.

Spoštovana gospa Tišlarjeva Ani,
še enkrat iskrene čestitke za Vaš visoki jubilej, želimo Vam, da ostanite 
čili in zdravi in še na mnoga leta v krogu vaših najdražjih.

Lojzka Prpar, KS Dobrnič
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RAZVEDRILO

Tokratni sponzor križanke je  Mestno kopališče Višnja Gora. Za vas so pripra-

vili nagrade, in sicer 1. nagrajenec prejme vstopnico za mesečno rekreativno 

plavanje 2 uri na dan, vsak dan od 8.00 do 11.00 in med tednom od 19.00 do 

20.00 v vrednosti 40,00 €, 2. nagrajenec prejme 2-krat posamezno dnevno 

vstopnico – za odrasle ali otroke,  vsak dan od 10.00 do 19.00 v vrednosti 

16,00 €  in 3. nagrajenec prejme 1-krat posamezno dnevno vstopnico – za 

odrasle ali otroke od 10.00 do 19.00 vsak dan v vrednosti za 8 €.

Geslo križanke in svoj naslov pošljite na Glasilo občanov, Goliev trg 4, 8210 

Trebnje ali na elektronski naslov: glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com naj-

kasneje do torka, 7. 6. 2016. Gesel, prejetih po tem datumu, ne bomo mogli 

upoštevati.

Pravilno geslo križanke iz aprilske številke 
Glasila je: FRIZERSTVO TRIM

Prejeli smo 22 pravilnih rešitev. Na seji 
10. 5. 2016 smo izžrebali 3 nagrajence. 

1. nagrado, bon v višini 25,00 €, prejme 
Jaka Perpar, Svetinje 3 8211 Dobrnič;
2. nagrado, bon v višini 15,00 €, prejme 
Tina Vodišek, Pionirska cesta 7 8350 Do-
lenjske Toplice in
3. nagrado, bon v višini 10,00 €, prejme Ju-
stina Kamin, Češnjevek 13 a, 8210 Trebnje.

Nagrade dvignete v Frizerskem studiu 
TRIM, Glavni trg 14, Novo mesto, (tel. št. 
040 305 304) z osebnim dokumentom.



Datum Ura Prireditev Lokacija

20. 5.–21. 5. 2016 18.00 Petkova pumpa & DJ. Boštjan  
ter ansambel Nemir Bar hram, Trebnje

20. 5. 2016 10.00

V korak (z)godbo: KUD Občinski pihalni 
orkester Trebnje praznuje 90. obletnico 
delovanja: predstavitev rezultatov natečaja 
V korak (z)godbo in otvoritev razstave 
prispelih izdelkov, vabijo JSKD OI Trebnje, 
KUD OPO Trebnje, Vrtec Mavrica Trebnje in 
CIK Trebnje

Avla CIK Trebnje

20. 5. 2016 19.00 Odprta vaja KUD Občinski pihalni orkester 
Trebnje

Društveni prostori KUD OPO 
Trebnje

21. 5. 2016 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje
21. 5. 2016 8.30–12.00 Eko tržnica Mercator center Trebnje

25. 5. 2016  15.00–19.00 Brezplačno energetsko svetovalna pisarna 
ENSVET Občina Trebnje

26. 5. 2016 18.00 Odprtje razstave:  
Lucijan Reščič Ko se vračam domov ...

Galerija likovnih 
samorastnikov Trebnje

28. 5. 2016 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park trebnje 
28. 5. 2016 8.30–12.00 Eko tržnica Mercator center Trebnje
28. 5. 2016 9.00 SLIKARSKI EX TEMPORE RIHPOVEC 2016 Vaško igrišče, Trebnje
29. 5. 2016  9.30 Košnja Jurjevega vrta na star način Jurjeva domačija, Dobrnič

30. 5. 2016 18.30 Predavanje: Proces žalovanja pomaga Dom starejših občanov 
Trebnje

1. 6. 2016 15.00–19.00 Brezplačno energetsko svetovalna pisarna 
ENSVET Občina Trebnje

2. 6. 2016 14.00 Dobrodelna prireditev:  
Krepimo družine z eko pogostitvijo Vrtec Mavrica, Trebnje

4. 6. 2016  8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje
4. 6. 2016 8.30–12.00 Eko tržnica Mercator center Trebnje

8. 6. 2016 15.00–19.00 Brezplačno enegetsko svetovalna pisarna 
ENSVET Občina Trebnje

11. 6. 2016 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje
11. 6. 2016 8.30–12.00 Eko tržnica Mercator center Trebnje

11. 6.–18. 6. 2016 18.00 49. Mednarodni tabor likovnih 
samorastnikov Trebnje

Galerija likovnih 
samorastnikov Trebnje

15. 6. 2016 15.00–19.00 Brezplačno energetsko svetovalna pisarna 
ENSVET e Občina Trebnje

18. 6.–19. 6. 2016 8.00  »Iz Trebanjskega koša: Dan Keltov in Ri-
mljanov« Goliev trg, Trebnje

19. 6. 2016 10.00 »Iz Trebanjskega koša:   
12. Trebanjski kolesarski maraton Dana« Goliev trg, Trebnje

Napovednik dogodkov v občini Trebnje v maju in juniju 2016

NAPOVEDNIK

Prireditelji si pridržujejo pravico do sprememb.

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


