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Deklice s sanjami postanejo ženske z vizijami.

Avtor neznan

OBČINSKE NOVICE
Spoštovane občanke in občani!

Neverjetno hitro sta minila prva dva meseca novega leta in že smo
na polovici marca, meseca posvečenega ženskam. Ko prebirate
te vrstice, je 8. marec že za nami in smo hkrati blizu prazniku mater, zato vsem predstavnicam nežnejšega spola čestitam ob dnevu žena in materinskem dnevu. Drage dame in gospodične, želim
vam, da bi uživale v življenju in cenjene dosegale visoke cilje na
vseh področjih in v vseh sredinah.
Občina Trebnje je kot najpomembnejši dokument uspešno sprejela popravek letošnjega proračuna, razpisi za letošnje leto pa so na
vse segmentih že zunaj. Investicije se bodo vrstile tudi v letošnjem
letu. Vse dele programa smo veliki meri izpolnili, pred nami so
volitve 18. novembra 2018, zato bo leto nekoliko bolj pestro. Eni
bodo zbirali podpise za to in ono, drugi bodo sklicevali tiskovne
konference in kritizirali. Čas volitev je čas, da se pogovorimo in
izdelamo programe za nadaljnji razvoj Občine Trebnje. Želim si, da
se čim več ljudi vključi in vsak prispeva svoj del za razvoj skupnosti. Nekoliko me skrbijo kandidatne liste za krajevne skupnosti. Že
na zadnjih volitvah smo imeli kar nekaj problemov zaradi premalo
kandidatov za svete KS, zato prosim, da v vsaki sredini najdete ter
spodbudite primerne in sposobne posameznike, ki so pripravljeni
konstruktivno razvijati svoje skupnosti.
Pa Slovenija in državnozborske volitve? Po katastrofalnem vodenju vlade v času SD-ja in Pahorja, ko so našo lepo domovino
zadolžili skoraj za 30 milijard, se stanje danes bistveno popravlja
in Slovenija danes zopet vzbuja verodostojnost in zaupanje. Državne obveznice kotirajo malenkost slabše kot nemške, kar kaže
popolnoma drugo sliko kot pred petimi leti. Imamo robustno gospodarsko rast, brezposelnost se zmanjšuje, tudi plače se počasi popravljajo in se še bodo. Najnižje pokojnine bi bilo potrebno
ustrezno povečati za 100 do 200 evrov vsem, ki zdaj prejemajo
pod 600 evrov.
Kaj pa Občina Trebnje v razmerju do države in volitev v DZ? Narobe ravnajo vsi, ki ne gredo na volitve, ravno tako tisti, ki volijo ljudi
iz drugih sredin. Občina Trebnje potrebuje poslanca, ki bo z vsem
srcem zastopal občino in konstruktivno sodeloval z občinskim
svetom in županom. Osebno mi je prav malo mar za ideološke
opredelitve, pomembno je samo, da je poslanec sposoben domačin, dovolj odločen, da ga ne bo strah udariti po poslanski mizi
za domači kraj. Upam, da se strinjate in boste podprli takšnega
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človeka. Zame je to kandidatka, ki jo bom podprl tudi sam, Vida
Šušterčič, sedanja urbanistka na Občini Trebnje, ki se je v zadnjih
letih zelo izkazala.
Snega smo imeli letos za kar lepo idilo, na vrata pa zdaj že trka
pomlad - predajte se uživanju v sončnih žarkih in pogledih na prve
spomladanske cvetlice. Življenje je lepo in dobro, naj ostane tako.
Hvala vam za vašo podporo v pismih, na ulici in po elektronski
pošti. Hvala ker ste opazili, da delamo dobro.
Vse dobro vam želim vaš župan
Alojzij Kastelic

Bog ni imel dovolj rok, da bi vlekel otroke iz težav,
zato je iznašel mame.
Alice Lumpkin

Vsem mamam iskrene čestitke
ob materinskem dnevu.

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

Uredniški odbor GO Trebnje

V Glasilu občanov se proti plačilu v skladu s sprejetim cenikom objavljajo tudi oglasi, ki so pripravljeni
za tisk, torej oblikovani in v primernih formatih: PDF
v kakovosti za tisk in CMYK-formatu. Če kakovost ni
ustrezna, se objavo oglasa zavrne. Naročnik oglasa
je dolžan spoštovati avtorske pravice glede uporabe
fotografij in besedila v oglasnih sporočilih. Oglasi
niso lektorirani.
Prispevke lahko pošljete po elektronski pošti na
naslov: glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com ali jih
v elektronski obliki (CD, DVD, USB) oddate v poštni
nabiralnik uredništva na naslovu: Glasilo občanov,
Goliev trg 4, 8210 Trebnje (prvi vhod desno za občinsko stavbo).
Rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko je
9. 4. 2018, predviden izid pa 18. 4. 2018. Prispevki, ki jih bomo v uredništvo prejeli po tem datumu,
bodo uvrščeni v naslednjo številko, če bodo še aktualni.
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OBČINSKE NOVICE
Prijat'lji letos
na Mirni

Prijatelji in prijateljice kulture so se na prireditvi Prijat'lji v počastitev slovenskega
kulturnega praznika, ki jo je kot že vrsto
let doslej pripravila trebanjska območna
izpostava Javnega sklada RS za kulturne
dejavnosti skupaj z ustvarjalci iz vseh štirih
občin, letos drugič zbrali na Mirni.
Občinski pihalni orkester Trebnje pod vodstvom Primoža Kravcarja in Trebanjske mažorete pod mentorstvom Darje Korelec in
trenerk so poskrbeli za dober prvi vtis.
Ženski pevski zbor Zimzelen pod vodstvom
Staneta Pečka je začel dogajanje v dvorani, kjer je zbrane v imenu vseh štirih županov pozdravil župan Občine Mirna Dušan
Skerbiš. Pihalna komorna zasedba Glasbene šole Trebnje, ki jo vodi profesor David
Kocijan, je s Štirimi starimi plesi v dvorano prinesla lahkotnost in nekaj nostalgije.
Med pregledom dosežkov preteklega leta,
ki so ga obiskovalci spremljali preko fotografij na platnu, so nastopili mlada literatka
iz Šentruperta Sara Krnc ter Polonca Bartolj
in Erik Staniša iz Lutkovne skupine Mokre
tačke, sekcija KUD Emil Adamič Mokronog.
Kustodinja Galerije likovnih samorastnikov
Trebnje Andrejka Vabič Nose je predstavila
Leto kulture in razstavo del, ki so plod likovnega natečaja za logotip in napis za pedagoške programe Galerije likovnih samorastnikov Trebnje.
Trebanjski oktet pod vodstvom Matevža
Sile je sklenil prireditev v dvorani, za prijetno druženje po dogodku pa so poskrbele
članice Društva podeželskih žena in deklet
Šentruperske Šmarnice.
Čeprav je kot podžupan Občine Trebnje
tudi politik, je letošnji slavnostni govornik
predvsem človek, ki je vse življenje tesno
povezan s kulturo. Petju na družinskih srečanjih so sledili glasbena šola, pevski zbor
in godba, pred več kot četrt stoletja pa je
bil eden od ustanovnih članov Okteta Lipa
Trebnje, v katerem poje še danes. Dr. Jože
Korbar se je v nagovoru najprej spomnil
Leta kulture Temeniške in Mirnske doline,
ki smo ga obeleževali v preteklem letu:
»Lani je bilo o kulturi moč več slišati in prebrati v lokalnem okolju. In če smo optimisti,
lahko verjamemo, da se je našel kdo, ki je
prav zaradi tega spet v roke vzel knjigo, napisal pesem, narisal sliko, posnel fotografijo, zaigral sebi in drugim. Namen je bil torej
dosežen.«
Predstavil je načrte za izgradnjo novega
kulturnega centra v Trebnjem, ki ga dolina
še kako potrebuje, potem pa se vprašal o
tem, kaj kultura prinaša v naša življenja.
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»Kultura ni pot do lahkega zaslužka. Tudi
tu se lahko učimo od Prešerna. Pa vendarle
naredi življenje lažje tako za ustvarjalca kot
za vse, ki uživajo v njegovih stvaritvah. In,
kot spet lahko vidimo pri Prešernu: kultura
je način, da nekdo lahko tudi po svoji smrti
še naprej živi in sporoča skozi svoje umetnine. Mar ni to tista večna mladost, o kateri
so razmišljali in si jo tako želeli že davni filozofi? In kaj kultura lahko daje danes nam,
tukaj in zdaj? Daje nam zavedanje, identiteto, pripadnost narodu, kulturnemu prostoru. Kultura nam veča samozavest in vliva
voljo za spopad z vsakdanjim življenjem.
Morda bi se komu lahko zdelo, da je čas, ki
ga ljubiteljski kulturnik porabi za pevske ali
igralske vaje, za slikanje ali za obiskovanje
prireditev, izgubljen. Ampak - ali ni prav zaradi tega sleherni dan lažji, lepši, napolnjen
z lepimi spomini ali pa z vznemirljivim pričakovanjem?«
Dodal je, da je umetniško delo univerzalna komunikacija in govor sklenil: »Kultura
ni le umetniško izražanje in poustvarjanje,
je tudi omika, bonton, spretnost obnašanja med ljudmi, umetnost sobivanja. Prava
umetnost gradi in nadgrajuje, spodbuja in
navdihuje. Uničevanje ni umetnost, čeprav
se tudi še danes vsake toliko časa pojavi
kak Neron, ki za svoje stvaritve potrebuje
ali z njimi celo povzroča gorečo bolečino in
nesrečo drugih. Tudi tu velja počakati, da
vetrovi časa odpihnejo vse, kar nima teže,
in da ostanejo le prave umetnine.
Čeprav je leto kulture minilo, je pred nami
novo, zaznamovano z obletnicami velikanov kulture in omike, kot sta Ivan Cankar
in Friderik Baraga. Pred nami je leto, ki nam
daje nove priložnosti, da smo ustvarjalni,
kulturni in da vsak po svojih močeh prispevamo k uresničitvi Prešernove želje in
napovedi, zapisane v Sonetnem vencu, da

»vremena bodo Kranjcem se zjasnile!«
Zamisel, scenarij in povezovanje ponedeljkove prireditve so bili v rokah Petre Krnc
Laznik, ki je na prireditvi med drugim dejala: »Kultura je vedno odvisna tudi od politike. V naših krajih so župani pogosti obiskovalci kulturnih prireditev, finančna pomoč
občin pa je pri izvedbah številnih dogodkov
nepogrešljiva. Zato hvala občinam Trebnje,
Mokronog-Trebelno, Šentrupert in Mirna,
da so omogočile to in številne druge prireditve. Hvala tudi vsem sodelujočim za
soustvarjanje dogodka in obiskovalcem za
čas.«
JSKD OI Trebnje

Obveščamo vas, da so v Uradnem listu RS št. 14/18 in na spletni
strani Občine Trebnje www.trebnje.si pod rubriko »Javni razpisi«
objavljeni razpisi s področja
•
•
•

SOCIALNEGA VARSTVA
KULTURE
MLADINSKE DEJAVNOSTI

Navodila in obrazci so na voljo na spletni strani in v sprejemni pisarni Občine Trebnje.
Rok za prijavo je 3. 4. 2018.
Predviden datum objave razpisa za področje ŠPORTA je 16. 3. 2018.
Za več informacij lahko pokličete: 07 34 81 133.
OBČINSKA UPRAVA
Oddelek za družbene in gospodarske dejavnosti
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OBČINSKE NOVICE
Na podlagi 13. člena Odloka o priznanjih Občine Trebnje
(Uradni list RS, štev. 18/06, 33/09 in 42/12) Komisija za
podelitev priznanj Občine Trebnje objavlja

Javni poziv za vložitev
predlogov za podelitev
priznanj Občine
Trebnje v letu 2018
I.

PREDMET POZIVA:

Vložitev pobud oz. predlogov za podelitev
priznanj Občine Trebnje v letu 2018.
II.

VRSTA PRIZNANJ:
1.
2.
3.

III.

Častni občan Občine Trebnje
Plaketa Občine Trebnje
Priznanja Občine Trebnje
VLAGATELJI IN VSEBINA POBUDE
ZA PODELITEV PRIZNANJ:

Pobude za podelitev priznanj lahko
komisiji predložijo občani, podjetja, zavodi,
organizacije in skupnosti, politične stranke
ter društva iz območja občine Trebnje.
Pobuda mora biti pisno utemeljena in mora
vsebovati:
– ime in priimek oz. naziv, točen
naslov pobudnika,
– ime in priimek oz. naziv, točen
naslov kandidata za priznanje,
– navedbo vrste priznanja, podrobno
utemeljitev pobude ter morebitna
mnenja organov in organizacij, ki
pobudo podpirajo.
IV.

POGOJI ZA PODELITEV PRIZNANJ

Priznanje častni občan Občine Trebnje se
podeljuje:
posamezniku, ki je s svojim dolgoletnim
delom pomembno prispeval k razvoju
družbe, utrjevanju miru, razvoju in dosežkom
na raznih področjih človekove ustvarjalnosti
oz. k ugledu in razvoju občine.

Naziv častnega občana Občine Trebnje se
lahko podeli tudi inovatorjem, izumiteljem,
znanstvenim in drugim delavcem, ki so
s svojim dolgoletnim delom prispevali k
napredku in razvoju ter ugledu občine.
Priznanje častni občan Občine Trebnje se
podeljuje izjemoma.
Plaketa Občine Trebnje se podeljuje:
• posameznikom za življenjsko delo in izjemne uspehe na posameznih področjih
življenja in dela, s katerim so pomembno
prispevali k razvoju in ugledu občine
• podjetjem, zavodom, organizacijam in
skupnostim ter društvom za izredne
uspehe in dosežene rezultate, ki so bistveno prispevali k razvoju, ugledu in
prepoznavnosti občine Trebnje.
Podeli se lahko največ tri plakete, in sicer dve
po prvi alinei in eno po drugi alinei prejšnjega
odstavka.
Priznanja Občine Trebnje se podeljuje:
• posameznikom, združenjem občanov ali
pravnim osebam iz občine Trebnje za enkratne dosežke na katerem koli področju, za posamezne vrhunske dosežke pri
delu v občinskem in drugem prostoru.
Podeli se lahko največ šest priznanj.
V kolikor na javni poziv ne bo prispelo
zadostno število predlogov, lahko člani
Komisije na sami seji Komisije predlagajo
kandidate za manjkajoča priznanja.
V.

ROK ZA ODDAJO POBUDE:

Rok za oddajo pobude je petek, 13. 4. 2018,
do 12. ure.
Za pravočasno oddano pobudo se šteje
pobuda, ki je na dan 13. 4. 2018 do 12. ure
oddana priporočeno na pošti ali osebno v
glavni pisarni občine do 12. ure.
VI.

NASLOV ZA ODDAJO POBUDE:

Pobudo oddajte priporočeno po pošti na
naslov ali dostavite osebno na:
Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje
– z oznako: NE ODPIRAJ – POBUDA ZA
PODELITEV PRIZNANJ.
Javni poziv se objavi v Glasilu občanov in na
spletni strani Občine Trebnje: www.trebnje.si.
ter pošlje krajevnim skupnostim in na sedeže
političnih strank v Občini Trebnje.
Številka: 094-1/2018-1
Datum: 20. 2. 2018
Alojzij Kastelic
župan
4
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OBČINSKE NOVICE
Razvoj Trebnjega se nadaljuje

Na zadnji seji Občinskega sveta so bili sprejeti kar štirje občinski podrobni prostorski načrti (OPPN). Investitorji si sedaj lahko pridobijo gradbena dovoljenja. Na osnovi sprejetih
OPPN-jev se bo selila Komunala Trebnje na novo lokacijo, nasproti obrtne cone ob cesti
proti Primštalu. Na Čatežu bo Vinogradniško-turistično društvo gradilo vinsko klet, Lidl pa
bo zgradil nov trgovski objekt. OPPN za sanacijo nelegalnih gradenj bo številnim lastnikom
zidanic omogočil, da si bodo pridobili gradbena dovoljenja, na kar so že komaj čakali.
Vida Šušterčič
Občinska uprava

Poročilo z 28. redne
seje Občinskega sveta
Občine Trebnje

Župan je sklical 28. redno sejo Občinskega
sveta Občine Trebnje, ki je potekala v sredo,
21. februarja 2018, od 16.00 do 20.15 v veliki sejni sobi Občine Trebnje. Na seji je bilo
prisotnih 21 članic in članov Občinskega sveta
Občine Trebnje.
Na dnevni red je bilo umeščenih 26 točk, od
katerih je župan uvodoma umaknil 2. točko
– t.j. Imenovanje članov v Svet zavoda CIK
Trebnje.
Občinski svet je na seji sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu
Občine Trebnje za leto 2018 – rebalans I, z
upoštevanjem sprejetih amandmajev št. 1.,
2. in 3. V povezavi s to točko je bil usklajen
in sprejet tudi Načrt ravnanja z nepremičnim
premoženjem Občine Trebnje za leto 2018.
Občinski svet je sprejel akte na področju urejanja prostora, in sicer: Odlok o Občinskem
podrobnem prostorskem načrtu za območje
objekta VTD na Čatežu, Odlok o Občinskem
podrobnem prostorskem načrtu za »Trgovski
objekt, pri katerem je bil sprejet tudi dodatni
sklep, da je investitor dolžan izgraditi krožišče skupaj z izgradnjo nakupovalnega centra,
sprejet je bil še Odlok o dopolnjenem osnutku Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Trgovsko – industrijsko cono Trebnje
(1. faza) in Odlok o Občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za »Sanacijo neskladnih
in nelegalnih gradenj na območju občine
Trebnje.
Občinski svet je potrdil Odlok o pokopališkem
redu v občini Trebnje in Odlok o spremembah
Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Trebnje.
S sprejetim Odlokom o pokopališkem redu v
občini Trebnje bo dosežena usklajenost občinskih predpisov z Zakonom o pogrebni in
pokopališki dejavnosti.
Poenotilo se bo upravljanje s pokopališči in
mrliškimi vežicami, kar bo posledično pripeljalo do poenotenja grobnin za vsa pokopališča v občini. Naročnikom pogrebov bo
omogočena prosta izbira izvajalca pogrebnih
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storitev. Ne nazadnje je z odlokom določena
tudi pogrebna pristojbina, ki se smatra kot
javnofinančni prihodek občinskega proračuna. Ta bo omogočala dodatna sredstva za bodoče urejanje premoženjskopravnih razmerij
in morebitnih ostalih investicij v pokopališko
infrastrukturo.
Namen sprejetja predlaganih sprememb Odloka o gospodarskih javnih službah v občini
Trebnje je v tem, da se bo sprejeti Odlok o
pokopališkem redu v občini Trebnje lahko izvajal v praksi.
Občinski svet je sprejel Obvezno razlago 157.
člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/13,
35/14 – popr. in 49/16), sprejel predlog Sporazuma o sofinanciranju plače delavca, zaposlenega na Gasilski zvezi Trebnje in sprejel
priporočilo, da se katalog urbane opreme
uporablja za mesto Trebnje, razen, če ni določeno drugače s prostorskimi akti ali drugimi
projekti.
Prav tako je bil sprejet Program oskrbe s pitno vodo iz javnih vodovodnih sistemov v
upravljanju Komunale Trebnje d.o.o. na območju občine Trebnje v obdobju 2018–2021,
ki ga mora izvajalec javne službe, tj. Komunala Trebnje d.o.o. pripraviti in ga posredovati
Občini v potrditev pred začetkom njegove
veljavnosti v skladu z Uredbo o oskrbi s pitno
vodo.
Občinski svet je potrdil predlagane Dokumente identifikacije investicijskega projekta
(DIIP):
• za »NOV KULTURNI DOM TREBNJE«, kjer
je bil sprejet še dodati sklep, da se pristopi k pripravi DIIP-a za preostalo gradnjo v enotah E-2d in E-2C, kjer se predvidi stavba Glasbene šole Trebnje,
• za investicijo »Rekonstrukcija kanalizacije – Jurčičeva ulica, Trebnje«,
• za »Ureditev krožnega križišča na Starem trgu pri zadrugi v Trebnjem«,
• za »Izgradnja pločnika in ureditev lokalne ceste LC 425001 Trebnje – Račje selo
(II. faza)«.
Prav tako se je Občinski svet Občine Trebnje
seznanil z:
• Novelacijo št. 1 Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za

»Zmanjšanje emisij v VT Temenica I«,
Dokumentom identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za Regionalno kolesarsko povezavo »Trebnje-Mirna-Mokronog«, ki ga je na podlagi pooblastila
Občinskega sveta Občine Trebnje z dne
20. 12. 2017 sprejel župan Občine Trebnje,
• Dokumentom identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za Regionalno kolesarsko povezavo »Trebnje-Mirna Peč-Novo
mesto«, ki ga je na podlagi pooblastila
Občinskega sveta Občine Trebnje z dne
20. 12. 2017 sprejel župan Občine Trebnje,
• Dokumentom identifikacije investicijskega projekta: Športni park Trebnje –
drsališče, kotalkališče, teniško igrišče in
igrišče za odbojko na mivki, januar 2018,
ki ga je po pooblastilu Občinskega sveta
Občine Trebnje št. 900-9/2017 z dne 21.
12. 2017 sprejel župan Občine Trebnje
Alojzij Kastelic s sklepom št. 430-4/2018
dne 22. 1. 2018,
• Novelacijo št. 1 Dokumenta identifikacije
investicijskega projekta »Obnova športnega igrišča OŠ Veliki Gaber – izvedba
tartan, januar 2018, ki jo je s sklepom št.
430-28/2017-27, dne 22. 1. 2018, potrdil
župan Občine Trebnje, Alojzij Kastelic.
Občinski svet je obravnaval tudi točke: Pregled in potrditev zapisnika 27. redne seje,
Odgovori na svetniška vprašanja, Seznanitev
z zapisniki sej delovnih teles Občinskega sveta in svetov zavodov ter Vprašanja in pobude
članov sveta.
Vse informacije glede sklica in vsebine sej
Občinskega sveta Občine Trebnje so na voljo
na spletni strani Občine Trebnje http://www.
trebnje.si/, na kateri si lahko ogledate posnetke sej in preberete gradiva in zapisnike
preteklih sej.
Občinska uprava
Oddelek za splošne zadeve
•
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KULTURA
Orgličarji
pri Megliču

Festival ustnih harmonik/orglic že tradicionalno poteka zadnjo februarsko soboto.
Tako se je zgodilo tudi letos. Vodja festivala Stane Peček je 19. festival povezal
v zgodbo: leta 1908 je blizu 19 km dolga
železniška proga povezala Mirnsko dolino
med Trebnjem in Krmeljem, 110 let kasneje
so na isti razdalji simbolno storile majhne
orglice. Medtem ko je vlak potnike pričakal na osmih vmesnih postajah, so zadnjo
februarsko soboto letošnjega leta orglice
ljubitelje glasbe razveseljevale na štirih prizoriščih. Popoldanski koncerti so potekali
na treh lokacijah: v Krmelju, na Rakovniku
pri Šentrupertu in v Trebnjem, večerni gala
koncert pa je potekal v Mokronogu.
Trebanjski gostilničar Martin Meglič je bil
prijazen gostitelj enega od treh popoldan-

Odprtje razstave
in pripoved
Krsta pri Savici

V petek, 16. februarja 2018, je v dvorani STIK
trebanjska območna izpostava pripravila
kulturni večer z odprtjem razstave črno-belih ilustracij, ki so jih ustvarili udeleženci na
delavnici K samorastnikom po navdih za inovativne likovne tehnike pod mentorstvom
ilustratorja Petra Škerla lani junija v okviru
50. mednarodnega tabora likovnih samorastnikov. V drugem delu večera je sledila pri-

skih koncertov, ko so zadnjo februarsko
soboto orglice zapele prvič tudi v prostorih
njegovega lokala.
Obiskovalcem koncerta in komisiji: Kristini
Gregorčič in Miru Dizdaru, ki je strokovno
spremljala in ocenjevala nastope orgličarjev, so zaigrali naslednji orgličarji: Oto Nemanič na ustni harmoniki ob spremljavi
kitarista Jurija Čemasa iz Metlike, Dušan
Šušteršič iz Malega Podljubna pri Novem
mestu, Matic Tičar iz Kranja, Iztok Bergant
iz Škofje Loke, Peter Thaller, Franz in Angelika Halper ter Ansambel ustnih harmonik
Vrbsko jezero - Mundharmonika ansambel
Wörthersee iz Celovca, Blueharp – Robert
Ivačič na orglicah ob spremljavi kitarista
Borisa Muževiča iz Krškega, Dradin – Dinko
Hrabrić in Drago Lisac s kitaro iz Volčje Drage in Sander Blues – Sandi Petrej iz Vojnika.
Orgličarje je z umetniško besedo v humornem tonu povezal Matej Mlakar.
Ob tej priložnosti v imenu vodje festivala

Staneta Pečka in organizatorja – trebanjske
območne izpostave Javnega sklada RS za
kulturne dejavnosti izrekamo iskreno zahvalo gostitelju koncerta Martinu Megliču,
vsem nastopajočim, povezovalcu, ozvočevalcu Studiu Mars in Mateju Barbo, video
snemalcu Francu Bartolju, fotografinji
Alenki Stražišar Lamovšek, Občini Trebnje
za finančno podporo ter vsem obiskovalcem, ker je bil zaradi njih dogodek še lepši.
					
			
JSKD OI Trebnje

poved Prešernove lirsko-epske pesnitve Krst
pri Savici v izvedbi gledališkega igralca Anatola Šterna.
Z nastalimi likovnimi deli so se na razstavi
predstavili: Zdravko ČERV, Nataša FRANKO,
Tomaž KOCUVAN, Nina MRĐENOVIĆ, Marija
PRAH in Tanja SMERKE MIŠMAŠ.
Dogodek so z glasbo prepletli člani Trebanjskega okteta z umetniškim vodjem Matevžem Silo, z umetniško besedo je prvi del
povezala in hkrati uvedla v epsko pripoved
drugega dela večera Kristina Gregorčič.
Projekt je potekal v tesnem sodelovanju z
Galerijo likovnih samorastnikov Trebnje in
CIK-om ter po finančni plati z Občino Trebnje.

Razstava bo v mesecu aprilu 2018 gostovala v
Knjižnici Mirana Jarca v Novem mestu.
JSKD OI Trebnje

Predstavitev knjige
o Ireneju Frideriku
Baragi

19. 2. 2018 nam je dr. Irena Marković predstavila najnovejšo knjigo o našem rojaku
Ireneju Frideriku Baragi, ki je bil rojen 28.
6. 1797 v Knežji vasi. Letos mineva 150 let,
odkar je Baraga umrl v Michiganu, v Združenih državah Amerike.
O misijonarskem delu Ireneja Friderika Barage je bilo že veliko napisanega, toda knjigo Irene Marković Irenej Friderik Baraga
– misijonar in škof med Otavci in Očipvejci
je avtoričin mentor dr. Matjaž Klemenčič
razglasil za »prvo knjigo v slovenskem prostoru, ki obravnava ta severnoameriška
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plemena na znanstveni način«. Njegovo
delovanje in delovanje drugih slovenskih
misijonarjev obravnava v okviru takratne
ameriške zgodovine.
V imenu Knjižnice Pavla Golie Trebnje je
zbrane nagovorila direktorica Tanja Cuder,
v imenu soorganizatorja Kulturnega društva Trebnje pa Marjan Zupančič. Prijeten
dogodek so popestrile učenke Glasbene
šole Trebnje s profesorico.
Patricija Tratar
Knjižnica Pavla Golie Trebnje
št. 136 / marec 2018

KULTURA
Jan Čibej in
Luka Poljanec –
zmagovalca mednarodnega tekmovanja tolkalnih duov

Med 10. in 18. februarjem 2018 se je Duo
Dendrocopos, ki ga sestavljata Trebanjec
Jan Čibej in Ljubljančan Luka Poljanec,
predstavil na mednarodnem tolkalnem
tekmovanju International Percussion
Competition Luxembourg. Mlada tolkalca sta prepričala tako strokovno komisijo
kot tudi občinstvo, saj sta osvojila 1. nagrado in posebno nagrado občinstva Jean
Gières.
Duo Dendrocopos sestavljata 19-letni Jan
Čibej, študent 1. letnika Akademije za glasbo v Ljubljani in dijak 4. letnika Gimnazije
Poljane, ter 18-letni Luka Poljanec, dijak 4.
letnika Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana. Mlada glasbenika sta se občinstvu v
Trebnjem predstavila še pred udeležbo na
luksemburškem tekmovanju: 26. januarja
letos sta v Kulturnem domu Trebnje navdušila s svojim tekmovalnim programom. Že
takrat je bilo povsem jasno, da sodita v sam
svetovni vrh tolkalnih zasedb.
Tekmovanje tolkalcev v Luksemburgu je
edino mednarodno tekmovanje za tolkalni

duo, trio in kvartet. Poteka vsaka tri leta,
ko je posvečeno eni izmed omenjenih komornih tolkalnih zasedb. Tekmovanje tolkalnih duov torej pride »na vrsto« le vsakih
devet let. Letos se je na njem predstavilo
21 najboljših duov z vsega sveta, med katerimi sta bila kar dva slovenska predstavnika: Duo Dendrocopos in Panduo. Mentor
obeh je priznani slovenski tolkalec prof. Simon Klavžar, ki je leta 2009 v Slovenskem
tolkalnem duu s prof. Jožetom Bogolinom
tudi sam zmagal na tolkalnem tekmovanju
v Luksemburgu.
Tudi letos je tekmovanje potekalo v treh
etapah, tako da je vsak duo moral pripraviti najmanj 85 minut raznolikega, predvsem pa reprezentativnega programa.
Tekmovalce je vseskozi ocenjevala 7-članska strokovna komisija, ki so jo sestavljali
svetovno priznani tolkalni mojstri Paul Mootz (Luksemburg), Boris Dinev (Bolgarija/
Luksemburg), Philippe Limoge (Francija),
Katarzyna Myćka (Poljska), Fumito Nunoya
(Japonska), Bart Quartier (Belgija) in Matthias Schmitt (Nemčija).
V prvi etapi se je z 20-minutnim programom predstavilo vseh 21 duov. V drugo
etapo se jih je uvrstilo devet – vsak je izvedel po 30 minut programa. V finalu so
s 35-minutnim programom nastopili trije
najboljši dui: Balkan Percussion Duo iz Bolgarije oz. Srbije, Te l Ling Percussion Duo s

št. 136 / marec 2018

Kristina Gregorčič
Vir fotografij: IPCL

Sobotno galerijsko
dopoldne:
Izdelovanje iz fimo
mase

Galerijska paleta

Mesec marec nam je v Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje prinesel prvo razstavo
v letošnjem letu. V četrtek, 1. marca 2018,
so si namreč naši obiskovalci ob 18. uri premierno ogledali novo razstavo Anton Plemelj, med življenjem in umetnostjo. Novo
postavitev del slovenskega klasika samorastniške umetnosti je zbranemu občinstvu
pobliže predstavil ddr. Damir Globočnik,
avtor razstave. Razstavo je odprl župan
Občine Mirna Dušan Skerbiš. Za glasbeni
program na otvoritvi je poskrbela Glasbena šola Trebnje.
Retrospektivna razstava podrobneje predstavlja dela enega od klasikov slovenske
umetnosti Antona Plemlja, ki je velik del
svojega življenja posvetil naivni umetnosti.
Razstavljena dela, ki prihajajo tako iz galerijske zbirke kot iz zasebnih zbirk, si bo mogoče ogledati vse do 6. maja 2018.
V galeriji se zopet odvijajo tudi priljubljeni
koncerti komorne glasbe Četrtkova sozvočja, ki jih organizira Glasbena šola Trebnje v
sodelovanju z galerijo. Za nami je prvi dobro obiskani koncert Večer učencev glasbe-

Tajvana in Duo Dendrocopos iz Slovenije.
Jan in Luka sta s svojim nastopom navdušila strokovno komisijo, ki jima je podelila
1. nagrado, obenem pa sta očarala tudi
občinstvo, ki ju je po finalnem nastopu izglasovalo za prejemnika posebne nagrade
Jean Gières. Slovenska tolkalca sta s tem
postala najmlajša zmagovalca v zgodovini
tega prestižnega tekmovanja.
Da so bili tekmovalni nastopi Jana in Luke v
Luksemburgu res vrhunski, se lahko prepričate tudi sami. Prireditelji tekmovanja so
tekmovalne nastope vseh duov posneli in
jih objavili na YouTubu, tako da lahko podoživite utrinke s tekmovanja in se prepustite
raznoliki glasbi za tolkalne due.
Janu in Luki za izjemen dosežek iskreno čestitamo in upamo, da ju bomo lahko kmalu
spet slišali v Trebnjem.

Direktorica CIK Trebnje Patricija Pavlič z
družino Antona Plemlja
(foto: Alenka S. Lamovšek)
ne šole Trebnje. Na naslednjem koncertu,
ki se bo odvijal 29. marca, pa se bo ob 18.
uri občinstvu predstavil Godalni kvartet Al
Fine. Vljudno vabljeni!
Galerijo likovnih samorastnikov lahko obiščete od torka do petka med 10. in 18. uro
in v soboto od 14. do 18. ure.
Simona Slak, Andrejka Vabič Nose

Niz sobotnih delavnic pod gornjim naslovom se odvija vsako prvo soboto v mesecu
v sodelovanju z Zvezo kulturnih društev in
Galerijo likovnih samorastnikov v galerijskih prostorih.
Marčevsko delavnico je vodila Silva Mežnar
iz Trebnjega ob pomoči hčere Tanje. Udeleženci so tokrat ustvarjali iz fimo mase.
Vsak si je pod vodstvom mentorice in njene
pomoči izdelal obesek in prstan, v času, ko
so se izdelki pekli, pa so prav tako iz fimo
izdelovali še simpatične rožice.
Mladi ustvarjalci, tudi v spremstvu odrasle
osebe, so z veliko vnemo delali in odmerjeni čas je kar prehitro minil. Domov so odšli
z izdelki za takojšnjo uporabo, nekaj materiala in polizdelkov pa so vzeli še za seboj,
da bodo ustvarjanje lahko nadaljevali še
doma.
JSKD OI Trebnje
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KULTURA / IZOBRAŽEVANJE
Večerna zarja

Folklorna skupina Večerna zarja DU Veliki Gaber uspešno sodeluje
z vrtcem Sončnica pri tukajšnji osnovni šoli. Pred kratkim so organizirali skupno druženje, ki je nastalo na pobudo vzgojiteljice Martine. Malčki in starčki so se zelo lepo ujeli v skupnem plesu in petju.
Druženju je dal največji pečat neumorni harmonikar Dušan, ki ne
kaže svojih 70 križev. Otroci so plesalce kljub veliki starostni razliki
zelo toplo sprejeli. Na koncu so jih povabili na prigrizek. Goste so
obdarili s svojim unikatnim izdelkom, tj. vazo, ki je njihov unikatni
izdelek. Druženje je potekalo zelo prijetno. V dokaz je podatek, da
je bila izražena skupna želja po čim prejšnjem ponovnem srečanju.
Slika Tanja Novak
Babi Štefka

Kakovost v vrtcu
Mavrica Trebnje

Vrtec Mavrica Trebnje je od šol. leta
2008/2009 vključen v projekt Kakovost za
prihodnost vzgoje in izobraževanja (KzP), ki
deluje pod okriljem Slovenskega instituta
za kakovost in meroslovje (SIQ). Decembra
2013 smo po uspešni certifikacijski presoji
pridobili certifikat KAKOVOST ZA PRIHODNOST vzgoje in izobraževanja ter pravico
do uporabe znaka in zastave KzP. Vsako šolsko leto na različnih področjih dela izvajamo notranje presoje. Enkrat letno imamo
s strani Instituta za kakovost in meroslovje
opravljeno zunanjo presojo, katere cilji so
ugotoviti skladnosti z zahtevami KzP:2016
in Certifikacijskega pravilnika ter ugotoviti
priložnosti za izboljšave. Z izpolnjevanjem
zahtev vsako leto znova potrjujemo, da

z nenehnimi izboljšavami dvigujemo kakovost našega vzgojno-izobraževalnega
procesa in s tem uresničujemo svoje poslanstvo in razvojne vizije. V vrtcu imamo
Poslovnik vodenja kakovosti, ki ga vsako
leto dopolnjujemo v skladu z zahtevami. V
njem je prikazan sistematičen in celovit pristop k vodenju kakovosti.
Skupina za kakovost za starše in zaposlene
pripravlja ankete o zadovoljstvu, na spletni
strani vrtca pa pod zavihkom »Vaše ideje,
pohvale, pripombe« starši lahko zapišejo
svoje misli.
Na ta način naš vrtec vse svoje dejavnosti
in udeležence usmerja v skupen cilj, to je
nenehno izboljševanje, ki vodi k povečanju
zadovoljstva otrok, staršev, zaposlenih in
širše družbe.
Mateja Kravcar,
pomočnica ravnateljice

Srečanje partnerjev SIQ na Brdu pri Kranju,
september 2017

Mednarodni razvojni projekt
YOUth START v OŠ Trebnje

OŠ Trebnje se je v šolskem letu 2015/2016 vključila v mednarodni
razvojni projekt YOUth START – Spodbujanje podjetnosti za mlade.
Temeljni namen projekta je spodbujanje razvoja transverzalnih veščin 21. stoletja s sodobnimi pristopi, v katerih sta izpostavljeni
samoiniciativnost in podjetnost.
V 3. in 7. razredu smo izvedli 5 vsebinskih izzivov, ki imajo inovativna poimenovanja: Ideja, Perspektive, Vrednost odpadkov, Empatija in Moj osebni izziv.
Ob spremljanju in podpori ravnatelja Rada Kostrevca smo pouk načrtovale in izvajale tako, da smo vanj vključevale veščine in znanja,
ki tvorijo ključni kompetenci samoiniciativnost in podjetnost.
Učenci so pridobili veliko novih izkušenj razvijanja podjetnostne
kulture. Nastali so inovativni izdelki, ki smo jih predstavili na zaključni evalvaciji projekta na MIZS v Ljubljani. Dosegli smo tudi
pričakovani cilj projekta, da se širok nabor primerov kakovostne
prakse uvaja pri pouku različnih predmetov ter da se primere kakovostne prakse razširi v kolektiv.
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V šolskem letu 2017/2018 smo kot razvojna OŠ vstopili v nov projekt Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega
prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah – POGUM.
Članice tima Youth Start:
Maja Gričar Škarja, Nataša Hribar, Barbara Hrovat, Ana Kastigar
št. 136 / marec 2018

IZOBRAŽEVANJE
Svetovni pokal
znanja

V soboto in nedeljo, 3. in 4. februarja, smo
se učenci OŠ Trebnje udeležili tekmovanja
World Scholar's Cup. Iz sedmega razreda so
sodelovali učenci Vid Koščak, Zala Perpar
in Gašper Ozimek, iz osmega razreda Urška
Koželj, Maj Trinko in Jaka Šteblaj, iz devetega razreda pa v junior skupini učenci Manca
Rajnar, Michael Valand ter Jakob Lavrič, v
senior skupini pa učenke Hana Knez, Meta
Kržan in Jona Šmalc Novak.
World Scholar's Cup (Svetovni pokal znanja) je tekmovanje, ki se odvija po celem
svetu in v njem sodeluje na tisoče učencev.
WSC je praznik učenja. Združuje veliko različnih tematik in daje skupinam izzive, da
delajo skupaj.
Na tekmovanju, ki je v celoti potekalo v angleškem jeziku, smo bili razdeljeni v dve kategoriji, senior in junior. Pomerili smo se na
področjih debatiranja, kvizih iz umetnosti,
glasbe, literature, zgodovine diplomacije,

znanja o spominu, človeških odnosih ter črnem trgu in pa tudi v pisanju eseja.
Naše štiri skupine so skupaj dosegle več kot
trideset odlikovanj in se vse uvrstile naprej
na globalno tekmovanje, ki bo junija v Kuala Lumpurju v Maleziji.
To je bila izmed nepozabnih izkušenj v na-

šem življenju. Naučili smo se veliko novih
reči in se med tem zelo zabavali. Vsi smo
zelo hvaležni, da smo dobili to priložnost in
si med tem širili naša obzorja in znanje o
svetu okoli nas.
Jona Šmalc Novak

Druženje z dedki in babicami

V Vrtcu Mavrica Trebnje iz oddelka MAVRIČNI PRIJATELJI smo preživeli dopoldanski čas v vrtcu malo drugače. Na obisk smo povabili
dedke, babice in našo prejšnjo deklico Tejo Fink. Skupaj smo odšli
na daljši pohod (Vrtec Mavrica-Merkator center-Kukenberk-GradKulturni dom-Vrtec Kekec-Jurčkov gozd-Vrtec Mavrica). V vrtcu
smo se posladkali s piškoti, toplim čajem in sadjem. V zahvalo za
lepo preživeto dopoldne smo vsem izročili majhne pozornosti, ki
so jih naredili otroci. Druženje smo zaključili s petjem pesmic.
Strokovna delavka Simona

Popek Knjigožer

V torek, 6. februarja 2018, se je z učenci 6. razreda na naši šoli
srečal pisatelj Primož Suhodolčan. Dogodek je bil organiziran v sodelovanju s CIK Trebnje v okviru Večgeneracijskega centra Marela.
Sprožil je uro smeha, ko je pripovedoval, da ga nekateri kličejo Popek, da je imel vedno prehiter jezik in prepočasno pamet. Učiteljice
so ga že v osnovni šoli opozarjale, da mora vklopiti možgane, preden zažene jezik. Skozi šalo je priznal, da se je kot učenec tudi dolgočasil. Vedno je veliko vedel, a če veliko veš, tudi veliko pozabiš.
Glavo si je razbil med spanjem. Kako? Več bi znali povedati učenci,
ki so se ob Suhodolčanovih zgodbah držali za trebuh (za glavo) in
bili navdušeni, saj jih je pisatelj skozi humor pripeljal do knjige, ki je
človekova prijateljica in s katero hodimo celo v posteljo.
Učenci so segli znova po Suhodolčanovih knjigah. Literarni junaki
iz knjig Peter Nos, živalske zgodbe, Košarkar naj bo, Kolesar naj bo,
Ranta vrača udarec so prav tako zabavni kot pisatelj, ki nam je prepihal možgane na svoj način.
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In če je pisatelj rekel KNJIGA JE MOJA PRIJATELJICA in je šestošolec
vzkliknil NIKOLI, lahko zaključimo, da je vse to res, lahko pa tudi ne.
Splača se tudi poskusiti!
Mojca Bahun, OŠ Trebnje
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IZOBRAŽEVANJE
Zaključen tečaj dirigiranja
I. stopnja

Od novembra lani od februarja letos je trebanjska območna izpostava JSKD organizirala v prostorih CIK 40-urno regijsko zborovodsko šolo – Dirigiranje I. stopnja pod mentorstvom mag. Alenke
Podpečan, ki je na Akademiji za glasbo v Ljubljani diplomirala iz
zborovskega dirigiranja in nato študij nadaljevala na magistrski
stopnji, ki ga je v septembru 2017 z vsemi možnimi točkami tudi
zaključila.
Na razpis se je odzvalo 8 kandidatov, eden je v drugem delu odstopil, sedem kandidatov iz različnih krajev od Ljubljane, Boštanja ter
z območja izpostave pa je tečaj redno obiskovalo.
Zaključni izpit je potekal 19. februarja letos na CIK-u, kjer je 6 tečajnikov pristopilo k izpitu in ga tudi uspešno opravilo pred komisijo:
Alenko Podpečan in Markom Vatovcem, slovenskim dirigentom in
zborovodjem, ena udeleženka pa je izpit iz objektivnih razlogov
opravila teden dni pozneje.
Tako se je 40-urno izobraževanje uspešno zaključilo za vseh sedem
tečajnikov, med njimi so tudi posamezniki z našega območja: Lidija
Benčnina, Barbara Oprčkal, Jernej Korbar in Simon Černe.
JSKD OI Trebnje

Pust nasmejanih ust

Tralala hopsasa pustne smo šeme, tralala hopsasa nič nismo lene.
Tudi romski otroci so preganjali zimo. Nekateri so se že en dan prej
našemili in se pokazali. Dopoldne so v vrtec prišle najrazličnejše
pustne šeme, nekatere bolj sramežljive, druge bolj pogumne. Skupaj smo rajali, plesali in peli. Izdelali in okrasili smo si tudi pustna
očala. Popoldne pa je v vrtcu potekala pustna delavnica. Obiskali
so nas otroci in starši. Na delavnici so starši pekli pustne miške,
otrokom pa smo poslikale obraze. Družili smo se ob glasbi in se
pogovarjali o različnih temah. Starše smo postregli s kavo, otroke
pa s sokom in piškoti.
Urška Pene

Blizu 350 udeležencev
uspešno zaključilo brezplačna
usposabljanja na CIK-u

V dobrem letu in pol brezplačnih izobraževanj za dvig splošnih in
poklicnih kompetenc s področja računalništva, tujih jezikov, osebnostne rasti in drugih je usposabljanje na CIK-u uspešno zaključilo
345 udeležencev. Pravkar smo zaključili tečaj poslovne angleščine,
na polovici izvedbe je začetni tečaj računalništva, sredi februarja 2018 smo pričeli z nadaljevalnim tečajem računalništva, konec
marca 2018 pa pričenjamo s tečajem Excela, nekaj mest je še prostih – vabljeni k prijavi.
Ponovno zbiramo prijave za 60-urni začetni tečaj računalništva, ki
se bo začel meseca marca 2018. Program je namenjen zaposlenim,
starejšim od 45 let, ki se z računalnikom še niso imeli priložnosti
spoznati. Na tečaju se boste lahko prepričali, da miška ni prav nič
strašljiva in da je računalniški ekran prav zares okno v nov svet!
Zadovoljne izjave naših tečajnikov nas navdajajo z optimizmom in
ponosom.
˝Majhna skupina smo, prijetno vzdušje, odlična predavateljica.˝
˝Na začetku tečaja smo na listke zapisali, kaj se želimo naučiti. Zadnjo uro tečaja smo listke pregledali in z veseljem ugotovili, da je
predavateljica upoštevala vse naše želje, naučila pa nas je še mnogo več. Komaj čakam, da bo nadaljevalni tečaj!˝
Programi računalništva in tujih jezikov so za vse udeležence brezplačni, saj jih financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega
sklada in Republika Slovenija.
Za več informacij in prijavo smo vam na voljo po elektronski pošti
jasmina.pakiz@ciktrebnje.si ali po telefonu 07 34 82 104.
Jasmina Pakiž
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ŠPORT
Po petih letih
oživela 'čateška
velikanka'

Prizadevni člani društva ŠRD Čatež so ob
obilni snežni pošiljki zavihali rokave in
skoraj dva tedna marljivo pripravljali skakalnico v domačem kraju za pravi skakalni
praznik. Na vrhu zaletišča tekme v skokih
na alpskih smučeh je bilo 18 najbolj pogumnih – med njimi je najbolj glasen aplavz
požel najmlajši, 10-letni Žiga Travnik; najbolj atraktiven po mnenju občinstva je bil

Silva druga
na novomeškem
turnirju

Standardna igralka trebanjske kegljaške
ekipe Silva Zupančič je nastopila v finalu 18.
mednarodnega odprtega prvenstva Kegljaškega društva Krka v Novem mestu in s 595
podrtimi keglji osvojila visoko drugo mesto. Zmagala je mlada Anja Forštnarič (Tri-
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Rok Rajar. Najdaljši skok, ki je meril kar 29
metrov, je uspel zmagovalcu Denisu Kramarju. Drugi je bil Matej Martinčič, tretji pa
Primož Zupanec. Organizatorji, ki so po tekmi skakalcev pripravili odmevno zabavo, so
nagradili tudi najboljšo navijaško skupino –
MDP Ponikve. Čatežani, ki so obiskovalcem
od blizu in daleč odstopili svoja dvorišča za
parkiranje jeklenih konjičkov, so dogodek
podprli z obiskom tekme in nakupom toplih
napitkov, s katerimi so ŠRD-jevci pomagali
omiliti pritisk mraza ob oblačni, a športno
bogati soboti.
Luka Bregar

Foto: Janja Končar

glav Kranj), letošnja državna prvakinja med
mladinkami, in sicer s petimi keglji naskoka.
Tretje mesto si je priborila Nemka Carmen
Vogel (Gut Holz Hausling) s 589 podrtimi
keglji. Katja Šribar je osvojila 6. mesto.
Po odlični organizaciji novomeškega društva je najboljšim na Portovalu izročil nagrade župan Mestne občine Novo mesto
Gregor Macedoni.
Mojca Smolič
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ŠPORT
Klara Smolič, strelski fenomen
iz Dobrniča

Klara Smolič je 19-letno dekle iz Artmanje vasi pri Dobrniču. Pred
tremi leti je po naključju stopila v strelske vode in dokazala, da
je med Slovenci in Slovenkami veliko športnega potenciala. V tem
času je osvojila kopico medalj in priznanj v strelski disciplini zračna
pištola in je v tej športni panogi tudi aktualna državna univerzitetna prvakinja. Velik prispevek je dala tudi v ekipni zmagi slovenske
reprezentance nad sosednjim Hrvati, ki so morali po 14-letni nadvladi tokrat priznati premoč naše ekipe. Klara v mesecu marcu odhaja na njeno najpomembnejšo tekmovanje oziroma tudi najlepše
tekmovanje, saj se je kot edina slovenska predstavnica uvrstila na
svetovno univerzitetno prvenstvo v Kuala Lumporju v Malezijo.
Verjamemo, da bo dala vse od sebe in da bo po najboljših močeh
zastopala našo Slovenijo. Več o mladi vrhunski strelki bomo izvedeli v naslednji številki, ko bomo imeli z njo intervju.
Strelski pozdrav do takrat!
Leon Lobe, Športna zveza TIM

Vrhunska strelca iz Trebnjega Peter Korelc (prvi z leve spredaj)
in Klara Smolič (tretja z leve spredaj) na skupinski sliki strelskega
kluba

U-11 selekcija osvojila turnir
v Zagorju

Tudi tokrat se je v mesecu februarju naša ekipa v Zagorju na močnem mednarodnem turnirju odrezala več kot odlično, saj je ostala
edina nepremagana ekipa na turnirju NK Zagorje in tako zasluženo
osvojila 1. mesto. Glede na to, da so naši fantje pričeli s tekmovanjem v najtežji skupini, saj so bile vse ekipe enakovredne in so
odločale samo napake nasprotnikov in večja motivacija za zmago.
Ekipa si s tovrstnim udejstvovanjem na turnirjih nabira novih športnih in tekmovalnih izkušenj. Njihov ponovni uspeh je edinstven
tudi zaradi predhodnega osvojenega turnirja v NK Rudar Trbovlje
in doseženega 3. mesta na turnirju za U-12 selekcijo. Čestitke si zasluži celotna ekipa s trenerjema na čelu in vsi njihovi starši, ki so jih
tudi tokrat podpirali in spodbujali skozi vse tekme turnirja. Bravo
naši in športni pozdrav vsem!
Leon Lobe, NK Bartog Trebnje

Šola zdravja v Trebnjem

17. februarja je minilo dve leti, odkar smo prvič telovadile na igrišču. Lahko rečemo, da smo se v tem času oblikovale v zelo pozitivno, vztrajno skupino, ki je željna druženja, vedno dobre volje in
odprtih rok. Poleg vsakodnevne telovadbe smo si pozitivno energijo nabirale na druženjih ob kavici, praznovanjih rojstnih dni, še
posebno pa ob jubilejih, letos so bili kar trije, ter krajših pohodih.
Med letom smo se večkrat odpravile tudi na kopanje v Šmarješke
Toplice. Spomladi smo na jutranji telovadbi presenetile mirnsko
skupino in se ji pridružile pri izvajanju vaj. Potem smo odšle na
pohod z ogledom gradu in njegove okolice. Poletje smo izkoristile
za enodnevne izlete na morje. Kar trikrat smo se podale na pot z
lokalnim prevoznikom. Prvič v Punat, drugič v Njivice in tretjič v
Strunjan. Povsod smo se imele zelo lepo, a Njivice so nam ostale v nepozabnem spominu. Kako smo bile presenečene, ko smo
na plaži zagledale oranžne ležalnike. So mar vedeli, da prihajamo
»oranževke«? Celodnevna druženja so bila polna zadovoljstva in
veselega razpoloženja. Udeležile smo se tudi vseslovenskih srečanj
skupin Šola zdravja v Šmarjeških Toplicah in v Piranu. Pred božičem
12

smo odšle na nekaj kilometrov oddaljeno turistično kmetijo, kjer
smo v prijetnem vzdušju preživele dve prekratki urici, se pogovorile o delu skupine minulega leta ter načrtovale za letošnje leto.
Med nami se je prebudila tudi nova pesnica. Za pesem Vabilo, ki
jo je spesnila Slavka, še iščemo melodijo in tedaj bo postala naša
nova himna.
Marija Šušteršič
št. 136 / marec 2018

ŠPORT
RK Trimo Trebnje pogumno
stopa v drugi del sezone

S prvimi štirimi letošnjimi tekmami je članska ekipa RK Trimo Trebnje zaključila tekmovanje v rednem delu in se uvrstila na šesto
mesto. S tem sicer nismo dosegli zastavljenega cilja in uvrstitve
med najboljših šest ekip v državi, a priložnosti za dokazovanje je še
veliko. Zdaj je pred nami nadaljevanje tekmovanja v skupini za obstanek, kjer zanimivih tekem ob izenačenosti ekip ne bo manjkalo.
Članska ekipa v prihodnji sezoni dobiva novega trenerja in z njim
novo vodstvo članske ekipe. Za glavnega trenerja je imenovan Celjan Mirko Toplak, ki je v Trebnjem že deloval kot glavni trener pred
20 leti. Člansko ekipo bo do konca sezone vodil dosedanji trener
Roman Šavrič.

Mladinska ekipa se letos bori za najvišja mesta v državi

Mladinci še v borbi za najvišja mesta

Mlajše selekcije RK Trimo Trebnje prav tako vstopajo v zaključni
del tekmovalne sezone. Uspešno smo letos izvedli že drugi turnir
v mini rokometu, ki je potekal v soboto, 17. 2. 2018, kjer so svoje
znanje staršem in ostalim obiskovalcem pokazali otroci tretjih in
četrtih razredov. Do konca sezone se nam obeta še nekaj podobnih turnirjev.
Tudi ostale mlade selekcije kluba uspešno tekmujejo. Trenutno
najbolje kaže naši mladinski ekipi, ki trenutno zaseda 3. mesto in
se bori za najvišja mesta v 1. rokometni ligi. Ponosni smo, da se
naši mladi igralci redno pojavljajo v mlajših reprezentančnih selekcijah (Kotar Marko, Kotar Miha, Horžen Kristjan, Rozman Tim,
Jerlah Amadej, Gole Gašper, Pangrc Matevž), kar kaže na dobro
delo z mladimi v klubu.
Vsem navijačem se zahvaljujemo za dosedanjo podporo in vas vabimo na tekme naših selekcij v športno dvorano OŠ Trebnje tudi v
prihodnje.

Pripravljeni na
sezono golfa 2018

Člani in otroci Golf @C.Cluba Trebnje smo
bili tudi v zimskem obdobju aktivni. Tečaji za otroke potekajo po osnovnih šolah:
Trebnje, Veliki Gaber, Dobrnič in Dol. Nemška vas. V telovadnici CIK Trebnje se izvaja
redna tedenska vadba za otroke, ki so že
obiskovali tečaj na igrišču golfa na Blatu.
Spomladi bodo učenci nadaljevali vadbo na
vadišču in igriščih za golf vsak torek in četrtek popoldne. Otroci, ki so že v preteklih
letih obiskovali tečaje, se bodo udeleževali
tekmovanj, ki jih organizira GOLF ZVEZA
SLOVENIJA(GZS) IN PITCH@PUTT ZVEZA
SLOVENIJE (PPZS). Člani in otroci so imeli
vsak mesec v zimskem obdobju organizirano vadbo v novem indor GOLYI centru v Novem mesu. V preteklem letu smo ustanovili
Čipin golf klub Trebnje.
Pridobili smo certifikat Golf igrišče za
kratko igro Blato˙(Pitchi@ putt igrišče).
Letos klub organizira 6 do 8 turnirjev, večina turnirjev bo medklubskih in Pitch@Putt
zveze Slovenije (PPZS). V juniju bo tradiciošt. 136 / marec 2018

Tudi drugi letošnji turnir mini rokometa je navdušil trenerje, starše in naše najmlajše
Športni pozdrav RK Trimo Trebnje

nalni 10. turnir Občine Trebnje na igrišču
golfa na Otočcu. Vsako nedeljo popoldne
bo klubsko druženje članov in tekma na 18
lukenj. Organizirali bomo začetni tečaj za
pridobitev dovoljenja za igri (DI) in za pridobitev dovoljenja za igranje PIČ IN PATA
(DIPI). Cena tečaja je enaka kot v preteklih
letih, in sicer za DI 99 evrov in 59 evrov za
pič in pat. Tečaj in vadba bosta potekala
pod vodstvom GOLF šole, poučeval pa bo
učitelj Omer Demirovič.
Klub bo v sklopu prireditve Iz trebanjskega koša organiziral dan odprtih vrat in 15.
tradicionalno tekmovanje Iz trebanjskega
koša na igrišču golfa Blato in se udeležili
parade društev. Za organizirane skupine
(razna praznovanja) bo možno po dogovoru
koristiti prostor in prikazati osnove igranja
golfa.
Za otroke bo organizirana redna tedenska
vadba z vaditeljem in profesionalnim učiteljem, za člane pa 2-krat mesečno. Med
počitnicami bomo organizirali Golf-camp
za otroke. Vadba članov in otrok je možna
tudi ob deževnem vremenu, saj je vadišče
za vadbo pokrito. O tem, kdaj bo možno vaditi ali igrati, boste obveščeni na oglasnih

Marn Janez je dosegel »holin wan« kot
prvi Slovenec na igrišču v Beleku v Turčiji
tablah kluba in na spletni strani. Člani kluba vabimo vse občane, ki jih zanima golf, da
se nam pridružijo.
Ob zaključku sezone 2018 bo organiziran
zaključni dvodnevni turnir za člane in otroke na golf igrišču Olimje.
Tone Zaletel
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DRUŠTVA
25. Valentinov
pohod po Vinski
gori Šmaver

Tradicionalnega 25. Valentinovega pohoda Društva vinogradnikov Trebnje po gori
Šmaver se je udeležilo preko 120 pohodnikov iz cele Slovenije, med njimi so bile tudi
izvirne maske, ker sta pust in Valentin letos
praznovala v istem tednu. Vremenske razmere so bile slabe, saj je bilo megleno in
veliko južnega snega. Zbrali smo se vsi, ki
nas vreme ni motilo, v vasi Rdeči Kal, plačali
startnino za dva topla obroka in degustacijski kozarček v vrečki Društva vinogradnikov
Trebnje, se okrepčali z Oparovim čajem in
kuhanim vinom.
Start pohoda je bil ob 9. uri, pohodnike je
po zasneženi cesti, ki se je spremenila v
gozdno pot po obronkih Ostrega Vrha do
Šmavra, vodil vinogradnik Franci Makše.

Po uri in pol hoje smo prispeli do zidanic
v Šmavru, kjer smo dobili domačo kuhano
klobaso. Cviček in ostala vina so ponudili
okoliški vinogradniki, gospodinje pa slastna
peciva in dobrote. Pot smo nadaljevali do
cerkve sv. Ane, po srednji vrsti proti vasi
Jordan Kal, nazaj po Jurjevem hribu na vrh
Šmavra čez vas Svetinje za hrami do Rajske doline mimo cerkve sv. Mavricij nazaj
v vas Rdeči Kal do okrepčevalnice Rogelj,
kjer smo imeli zaključek pohoda in odličen
bograč.
Ob poti pohoda so vinogradniki in vinogradnice, nekatere tudi našemljene v pustne maske, točili vino, predvsem cviček,
kuhano vino ali čaj ter postregli s pustnimi
dobrotami, ob vsem tem pa je v mnogih
zidanicah bilo slišati zvoke harmonike, ki
so še popestrile vzdušje pohodnikov tradicionalnega 25. Valentinovega pohoda DV
Trebnje.
Organizacijski odbor se zahvaljuje vsem, ki

so sodelovali pri organizaciji pohoda in odprli svoje kleti ter srčno sprejeli pohodnike
in jih povabili na naslednji 26. Valentinov
pohod.
Več na naši spletni strani www.vdt.si
Marjan Krmelj

Pregled uspešnega
delovanja PGD
Trebnje

V soboto, 3. marca 2018, smo se člani PGD
Trebnje v velikem številu zbrali na občnem
zboru, kjer smo pregledali opravljeno delo
v letu 2017. Ugotavljamo, da je usposobljenost naših operativnih članov na visokem
nivoju, znanje pa pride do izraza na intervencijah. V preteklem letu smo posredovali
na rekordnih 107 intervencijah! Imeli smo
tudi nekaj zelo zahtevnih večdnevnih posredovanj (požar gospodarskega poslopja
v Studencu, pomoč pri požaru v podjetju
Ekosistemi v Zalogu). V lanskem letu so se
aktivno začele udeleževati intervencij članice-operativke, ki so opravile več usposabljanj.
Gasilci PGD Trebnje smo v preteklem letu
sodelovali tudi z drugimi društvi, se udeleževali tekmovanj, ki jih organizira Gasilska
zveza Trebnje, tekmovanj, kot so Fire Combat, Alive Step Up … sodelovali na prireditvah na našem področju, se predstavili pred
Mercator centrom, na tradicionalnem dnevu odprtih vrat v našem gasilskem domu
ter v OŠ Trebnje ter delali kot inštruktorji in
predavatelji na izobraževanjih GZ Trebnje.
Domov smo prinesli lepo število pokalov,
saj smo bili v različnih kategorijah (mladina,
veterani, članice, starejše gasilke) uspešni
tudi na regijskem nivoju.
Večino prejšnjega leta je zaznamoval pose14

ben projekt: nabava nove avtolestve z zgibnim lestvenikom. Glede na stroške popravil
starega »bronta« je nabava novega vozila
bolj smotrna. Skozi leto je potekala priprava dokumentacije, novembra 2017 pa
smo podpisali pogodbo s podjetjem Webo
d.o.o., ki nam bo avtolestev dobavilo predvidoma novembra 2018.
Na občnem zboru smo podelili še priznanja
za največ opravljenih intervencij, napredovanja v čine ter za različna usposabljanja, ki
so jih uspešno opravili naši gasilci. Ponosni
smo, da sta sedanji predsednik in poveljnik
opravila zahtevno izobraževanje in bila povišana v čin »višji gasilski častnik«.

Leto 2018 je volilno leto, zato je kandidacijska komisija zbirala predloge za predsednika, poveljnika, nadzorni odbor in disciplinsko komisijo in sestavila listo kandidatov.
Vsi podani predlogi so bili potrjeni s strani
prisotnih na občnem zboru. Društvo ima
sedaj novega predsednika Lovra Hrena ter
novega poveljnika Urbana Hrena. Prepričani smo, da se bo z izbranim vodstvom raven
kvalitete dela v našem društvu uspešno nadaljevala, v svoje vrste pa vabimo tudi nove
člane, ki želijo pomagati drugim in so sposobni timskega dela.
Z gasilskim pozdravom »Na pomoč«!
PGD Trebnje
št. 136 / marec 2018

DRUŠTVA
Gasilska mladina –
Regijsko tekmovanje
v kvizu

V februarju je v Šentlovrencu potekalo tekmovanje v kvizu gasilske mladine GZ Trebnje. Prve tri ekipe posamezne kategorije so
tako dobile vstopnico za regijsko tekmovanje v kvizu gasilske mladine regije Dolenjska.
To tekmovanje je potekalo v Gasilski zvezi
Šentjernej, gostitelj pa je bilo Prostovoljno
gasilsko društvo Orehovica. Mladinska komisija GZ Trebnje je poleg ekip sodelovala
tudi s pomočniki – 6 članov je pomagalo pri
izvedbi od začetka do konca tekmovanja.
Tekmovanje na prvo marčevsko soboto bo
zagotovo ostalo v spominu kar štirih ekip iz
trebanjske gasilske zveze, ki so zasedle prva
tri mesta.
Pri pionirjih so se zableščale medalje in pokal v rokah ekipe PGD Štatenberk za 1. mesto in Občine za 2. mesto, ekipa pionirjev

PGD Šentlovrenc je dosegla 5. mesto. Pri
mladincih je ekipa Občine 1 dosegla 2. mesto, druga ekipa Občin je pristala na nehvaležnem 4. mestu, Štatenberk pa na 5. mestu. Pri gasilcih pripravnikih je tekmovalo 5
ekip. Od tega je prvo mesto dosegla ekipa
PGD Dobrnič, 3. mesto ekipa PGD Veliki Gaber in 4. mesto ekipa PGD Občine.
Po razpisnih pravilih državnega tekmovanja v kvizu, ki ga bo 17. marca 2018 izvedel

Mladinski svet GZS s soorganizatorji v Trbovljah, v tamkajšnji osnovni šoli, se bodo iz
naše zveze tega tekmovanja udeležile ekipe pionirjev PGD Štatenberk in Občine, od
mladincev ekipa Občine 1 in ekipa gasilcev
pripravnikov iz PGD Dobrnič.
Želimo jim zavzete priprave in uspešno tekmovanje.
					
MK GZ in GZ Trebnje

Pust krivih ust v Šentlovrencu

KUD Marije Kmetov v Šentlovrencu, tamkajšnje Športno društvo (in nekaj zagnanih posameznic) ter vodstvo KS že nekaj let zapored organizirata pustno povorko in rajanje za
najmlajše krajane. Na srečanje in preganjanje zime v ta kraj pa ne prihajajo samo otroci
in njihovi starši, ki se vezani na šentlovrenški šolski okoliš, temveč tudi drugi, tudi iz bolj
oddaljenih krajev, saj vedo, da je povorka res namenjena prvenstveno najmlajšim in tudi
zato, ker imajo na koncu za vse kakšen krof in lepo organiziran ples ter vodeno rajanje v
kulturnem domu.
Pustno rajanje v Šentlovrencu postopoma prerašča v pravi karneval za najmlajše, kar bi
bilo treba še bolj spodbuditi, predvsem pa nameniti za najmlajše kakšen evro več, kot ga
zmorejo društva in KS. Temu seveda prikimavajo žareči obrazi in široki nasmehi mladih
pustnih šem, ki se pokažejo v povorki skozi vas ali na plesišču kulturnega doma.
bp

Prvo tekmovanje v veleslalomu
v Žubini

Februar 2018 bo zapisan v zgodovino kot mesec poln snega in s
tem tudi prve žub'nske tekme v veleslalomu. Na koncu vasi na
Gmajni se je zbralo kar lepo število mladih in starih. Postavili smo
tomosovo vlečnico; na noge smo kot planiški teptači poteptali teren; postavili še fižolovke z zastavicami in čisto doma narejeno uro
za merjenje časa s fotocelicami. Tekmovanje se je lahko začelo.
Zagnanost in tekmovalnost. To sta bili odliki čisto vsakega udeleženca. Odločale so stotinke. Tudi spodbujanja ni manjkalo. Prisostvovalo je kar nekaj občinstva.
Na koncu tekmovanja smo najhitrejšim udeležencem podelili kolajne. Najbolj so se jih razveselili otroci; tudi tisti, ki so po srcu še
vedno mladi. Ni manjkalo jote z mesom, šilce za pregreto telo in
tudi ne kapljice dobrega.
Pa naj kdo reče, da se ne da.
(fr)
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DRUŠTVA
Pustni torek članov DU Trebnje

»Tako luštno pa še ni bilo,« so bili enotnega mnenja udeleženci pustnega rajanja in to prav na pustni torek. Lepo število upokojencev
se nas je zbralo v Gostilni Kavšek in bili smo opremljeni s takimi ali
drugačnimi pustnimi dodatki. Polni energije, dobre volje in poskočnih korakov smo se vrteli in zabavali ob zvokih harmonike mladega
muzikanta Dejana. Hvala ti! Za telesno kondicijo je poskrbela odlična kulinarična ponudba Kavškovih.
Razšli smo se v večernih urah, polni prijetnih vtisov in spominov.
Želimo si še takih srečanj.
Danica Sila
Za DU Trebnje

Srečanje vinogradnikov Goric
Trnič-Sajenice

Vinogradniško društvo Čatež pod Zaplazom, pododbor Trnič-Sajenice, je 19. januarja 2018 organiziralo 14. tradicionalno srečanje vinogradnikov tega območja. Srečanje je potekalo v vinski kleti Kresal
v Črnem Potoku. Namen vsakoletnega srečanja je seznanitev vinogradnikov z delom društva in ocena vina. Večina vinogradnikov je
prinesla vzorce vina, ki ga je ocenila komisija pod vodstvom Jožeta
Venclja. Pred potekom ocenjevanja smo bili seznanjeni z načinom
ocenjevanja. Večina vzorcev je bilo ocenjenih dobro. Najboljše je bil
ocenjen cviček družine Kresal. Predsednik društva g. Štepec Lado je
seznanil prisotne z delom društva v minulem letu in s programom
za letošnje leto. Predvsem je poudaril, da je društvo v preteklem
letu začelo z gradnjo vinske kleti, letošnje leto naj bi klet dokončali.
Prosil je člane, da bodo sodelovali pri gradnji. Cvičkarija je dobro
uspela, zato se vsem sodelujočim lepo zahvaljuje. Poudaril je, da je v
preteklem letu veliko vzorcev vina iz teh goric dosegalo dobre rezultate. Predsednik je tudi pohvalil dobro kvaliteto današnjih vzorcev
in povabil, da prinesemo čim več vzorcev na društveno ocenjevanje.

Po uradnem delu smo srečanje izkoristili, da smo se vinogradniki
spomnili našega dobrega vinogradnika Kresal Franceta, ki je v teh
dneh praznoval 60 let. Zaželeli smo mu še veliko zdravih let in dobrih letin v vinogradu. Ob dobri kapljici in pogostitvi je srečanje trajalo do jutranjih ur.
Tone Zaletel

Veterani v novo obdobje

Člani območnega veteranskega združenja Trebnje so se sestali v
začetku marca na rednem volilnem zboru v Domu starejših občanov Trebnje in potrdili novo (staro) vodstvo, za katerega so ocenili,
da je doslej opravilo načrtovane naloge ter jim nato z novo izvolitvijo zaupali, da bodo v novem obdobju uresničili vsaj toliko nalog, kot so jih v preteklem. OZVVS bo tudi v prihodnje vodil Matjaž
Malenšek, podpredsednika bosta Miro Resnik in Leopold Pungerčar (ki je tokrat zopet vodil volilni zbor), sekretar združenja pa bo
Marko Kotar. V predsedstvu je ustrezna zastopanost vseh občin, ki
sodelujejo v združenju.
Na uvodu volilnega zbora so v kulturnem programu sodelovali pristni Ljudski pevci iz Trebelnega. Za delo v veteranski organizaciji
je bilo nato podeljenih več priznanj za uspešno delo, kar je nedvomno dober kazalec prej zapisani trditvi o uspešnem delu.
Veteransko združenje je v preteklih letih za svoje člane organiziralo
številne izlete, srečanja, druženja in pohode. Skrbelo je za pomnike
in spominski park vojne za Slovenijo na Medvedjeku, izdalo zbornik o dogajanjih v Mirnski in Temeniški dolini in ga tudi ustrezno
predstavilo, predvsem pa so vse leto skrbeli za ohranjanje spomina
na dogodke leta 1991, največ med osnovnošolci. Ta prizadevanja
je posebej pohvalil podpredsednik ZVVS, brigadir Marjan Grabnar.
Tudi župan občine Mokronog-Trebelno in podžupanja Mirne Barica
Kraljevski sta spodbudno komentirala delo veteranov. Veteranke
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in veterani pa so tudi kritično ošvrknili razmere v družbi in na to
opozorili vodstvo, ki naj nasvete upošteva ob svojem delu.
Tudi načrti za naslednji mandat so spodbudni, v kar uvrščajo predvsem nadaljevanje zbiranje gradiva za nov zbornik o dogodkih na
našem območju; širjenje zavesti in domoljubja med najmlajšimi; z
veteransko organizacijo Sever pa bodo sodelovali na vseh skupnih
in sorodnih področjih delovanja.
bp
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DRUŠTVA
Februarske aktivnosti na klubu
študentov Občine Trebnje

Zasneženi februar smo aktivisti Kluba študentov občine Trebnje
preživeli na smučiščih; 10. 2. smo se skupaj s Klubom posavskih
študentov odpravili v Katschberg, 24.2. pa skupaj s Klubom belokranjskih študentov še v Bad Kleinkirchheim. V petek, 16.2., smo
se predstavniki KŠOT-a, TREMS-a, Občine Trebnje, KUI-a ter Roda
sivih jelš oglasili v Velenju, kjer nam je direktor Mladinskega centra Velenje Marko Pritržnik predstavil delovanje njihovega zavoda,
zgodovino ter potek ustanovitve MC-ja in razvoja mladinske politike. Naslednji dan smo v prostorih mladinskega centra aktivisti
KŠOT-a izvedli tudi delovni vikend. Pripravljamo tudi letnega načrta za prihajajoče dogodke in če bi želel kdo podati svoj predlog za
morebitni dogodek, se nam lahko pridruži na sestanku ali pa nam
piše na info@ksot.si.
Natalija Bevc, UO KŠOT

Ko kvorum ni problem

Društvo upokojencev Veliki Gaber je še vedno mlado, kajti do desetletnice delovanja jim manjka še kakšno leto, šteje skupaj 240
članic in članov. Društvo se nedvomno ponaša z bolj aktivnim članstvom (v primerjavi s podobnimi društvi v širši okolici) na številnih
področjih: od kulturnih pa do športnih skupin, ki prinašajo iz različnih tekmovanj in sodelovanj z drugimi številna priznanja.
V tako množičnih društvih je običajno težko doseči kvorum za
sklepčnost, še posebej takrat, ko so na vrsti volitve v organe. Tudi
v gabrovškem društvu so imeli v februarju volitve novega vodstva,
toda s sklepčnostjo niso imeli nikakršnih problemov, saj je na zbor
prišlo precej več kot polovica članstva.
V vodstvu in sekcijah je bilo po kandidacijskih postopkih in nato na
volitvah nekaj menjav. Slišati je bilo tudi pripombe na dosedanje
vodenje, vendar se je na tajnih volitvah izkazalo, da članstvo zaupa dosedanji predsednici DU Jožici Štrempfelj, ki jih bo vodila še
naslednja štiri leta. Prav udeležba članstva na volilni seji in volitve
same pa so tisti kazalec zaupanja, ki pritrjuje ugotovitvam, da gre
res za zelo dobro društvo. To so potrdili tudi gostje na volilno programski seji. Na seji je zastopnica župana ga. Vida Šušterčič predstavila vizijo razvoja vsestranske pomoči za starostnike.
bp

Kurentovanje
v KS Knežja vas

Kurentovanje je ljudski običaj, ki je značilen za Ptuj. Kurenti naj bi v pustnem času
odganjali zimo, odganjali vse slabo in privabljali pomlad. Čeprav jim pri nas to ni
dobro uspelo, saj je zima šele pokazala
zobe, pa upamo, da so odgnali vsaj kaj slabega.
V KS Knežja vas so prišli 7. 2. 2018. Zbrali
smo se pred Vaškim središčem v Dolenjih
Selcah. Komaj smo jih čakali, predvsem
otroci. Njihove zvonce smo slišali že od
daleč. Nekateri smo z njimi zaplesali, si
nadeli njihovo masko ali jim privezali rutko na ježevko. Z nami so se poveselili, nato
št. 136 / marec 2018

pa jih je Tone Kek odpeljal na pogostitev
k sebi domov. Zahvala gre tudi njemu, da
so kurenti prišli v našo vas. Želimo si, da bi

našo krajevno skupnost s svojim obiskom
razveselili tudi naslednje leto.
Anita Barle
17

DRUŠTVA
Skoki na Hudejah 2018

V nedeljo, 11. februarja, so v vasi Hudeje pripravili tradicionalno
prireditev v smučarskih skokih. Po petih letih zatišja je bilo vreme
naklonjeno organizatorjem, da so lahko pripravili tekmo na Griški
letalnici. Tekme v smučarskih skokih se je udeležilo 26 tekmovalcev, ki so nastopili v štirih starostnih kategorijah. Vaška skupnost
Hudeje skoke organizira že od leta 1972. Vsako zimo vaščani upajo,
da bo dovolj snega in ne prenizkih temperatur, lepo vreme in razpoloženi skakalci, ki znajo postreči tudi s kakšnim skakalnim rekordom. Tudi letos so se pričakovanja uresničila. Kakšnih štirinajst
dni je celotna skupnost sodelovala pri pripravah, da je okoli 500
obiskovalcev prireditve, nedeljsko popoldne preživelo v športnonavijaškem duhu. Skoki so potekali na lastno odgovornost, prireditelji so si na koncu oddahnili, da ni nihče utrpel hujše poškodbe.
Poskrbljeno je bilo za jedačo in pijačo, ki je bila zastonj ter za dolge
smučarske polete, s katerimi so navduševali tekmovalci.
Za konec se Hujani zahvaljujejo vsem tekmovalcem, obiskovalcem,
sponzorjem ter vsem, ki ste kakorkoli pomagali ali prispevali, da so
smučarski skoki uspeli.
Petra Smolič

Sive jelše ob Črnem
jezeru

Obeti snega in prave polarne zime so tabornike Rodu Sivih jelš že v začetku februarja tako močno navdušili, da smo nestrpno
pričakovali odhod z vlakom iz Trebnjega na
Šmartno na Pohorju. Vsi smo bili že spakirani, pripravljali smo še zadnje malenkosti,
ko smo dve uri pred odhodom prejeli klic,
da se je oskrbnik koče zmotil pri rezervacijah in dvojno oddal kočo v istem terminu. V
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trenutku se nam je srce ustavilo: kam s tridesetimi otroki in mladimi? Začelo se je mrzlično klicarjenje za nadomestne prostore.
Na koncu smo se uspeli dogovoriti z rodom
Črnega jezera iz Slovenske Bistrice, ki so že
bili v koči, da poskusimo sobivati.
Po začetnem previdnem preizkušanju, kakšne cimre smo dobili, smo se odlično ujeli
in izpeljali nepozabno doživetje za vse. Poleg ločenih programov smo izvedli skupne
Olimpijske igre (seveda poletne, ker je bilo
zunaj vsaj meter snega), krst in prejem
rutic ter večer s Taborniško kroniko. Zelo

pomemben del je bilo tudi druženje in spoznavanje lokalnih navad. Ali kot so povedali
MČji: »Če bi bili skupaj še en teden, bi jih
skoraj že razumeli!.« Vsekakor smo pridobili
nove prijatelje in na koncu smo se poslovili
z obljubo, da se kmalu spet vidimo.
Naš program že dolgo podpirajo Spar, Dana,
Mercator, Koš in drugi, za kar se jim iskreno
zahvaljujemo. Zahvalil bi se rad tudi organizacijski ekipi, ki svoj prosti čas vlaga v vzgojo in aktivnosti za mlade. Mmmmmmmmm
Starešina RSJ
Jernej Uhan
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DOGODKI
AED pri vulkanizerju

Trebanjski vulkanizer Boštjan Vovk je nabavil avtomatski defibrilator in ga postavil
na zunanjo steno svoje delavnice. S tem je
omogočil, da bodo lahko z njim reševali življenja ob srčnem zastoju tudi ponoči in med
prazniki, ko je vulkanizerstvo zaprto. Na območju Upravne enote Trebnje je to že 45.
stalno javno dostopni AED, v občini Trebnje
pa 27. Imamo najgostejšo mrežo stalno javno dostopnih AED v Sloveniji. Mrežo nadzira
Zdravstveni dom Trebnje, ki tudi poskrbi za
zamenjavo elektrod, če jih kje uporabijo.
Če želimo z AED rešiti življenje, je zelo pomembno, da ga uporabimo takoj. Vsaka
minuta zamude pomeni za deset odstot-

kov zmanjšano možnost, da bo človek srčni
zastoj preživel. Nov AED leži na pomembni strateški točki v trikotniku stalno javno
dostopnih AED pri DSO Trebnje, Galaksiji in
Trimu, zato lepo dopolnjuje mrežo.
Boštjan je naredil še korak več. Za svoje
delavce je organiziral tečaj temeljnih postopkov oživljanja z uporabo AED. V sklopu
projekta Milijon srčnih točk ga je izvedla
kar njegova nečakinja, mlada zdravnica iz
Zdravstvenega doma Trebnje, Maša Vovk.
Lahko se zgodi, da vam vulkanizerji ne bodo
samo zamenjali gume na avtu, ampak z defibrilatorjem ponovno »zagnali« srce, če se
bo ustavilo.
Zdenko Šalda, dr. med.
Zdravstveni dom Trebnje

Kurenti ponovno v Trebnjem

Že nekaj let zapovrstjo prihajajo v Trebnje Kurenti Petovia Ptuj,
ki vedno odženejo zimo. Ker se v Trebnje vedno radi vračajo, ni
bilo nič drugače tudi letos. Ponovno smo lahko skupaj z njimi na
»tadebeli četrtek«, 8. 2. 2018, odganjali zimo, ali pa jo vsaj omilili.
Obenem naj omenimo še, da kurenti Petovio Ptuj delujejo že 35 let
ter da jim je pred kratkim uspelo priti na Unescov seznam žive kulturne dediščine. Ker pa v pustnem času ne sme manjkati pustnih
dobrot, so se obiskovalci lahko posladkali s krofi slaščičarne Julija.
Zbrane je pozdravil tudi podžupan občine Trebnje g. dr. Jože Korbar. Za člane Turističnega društva Trebnje se kurentovanje z odhodom kurentov iz Trebnjega ni zaključilo. Skupaj s kurenti smo odšli
preganjat zimo še v Stražo in Žužemberk. Na koncu se zahvaljujemo vsem vam, ki ste prišli in smo skupaj s kurenti odganjali zimo.
Hvala tudi slaščičarni Julija, gospe Mojci Femec iz JSKD Trebnje in
gospe Martini Kastelic iz KS Trebnje.
TD Trebnje

Društvo
Downow
sindrom
Slovenija
in številni slovenski
glasbeniki
pripravljajo
dobrodelni koncert
v podporo otrokom

Novomeška sekcija Društva Downov sindrom Slovenija in številni slovenski glasbeniki so združili moči pri pripravi dobrodelnega koncerta v pomoč otrokom z Downovim
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sindromom. Dogodek bo v nedeljo, 25.
marca 2018, ob 16. uri v Športni dvorani
Marof v Novem mestu.
Pobudi društva se je odzvalo lepo število
priznanih slovenskih glasbenikov, ki bodo
obogatili dogajanje tega prav posebnega
popoldneva.
Med nastopajočimi glasbeniki, ki otrokom
in zbranim gostom pripravljajo pravi praznik, bodo Mladi Dolenjci, Azalea, Novi
spomini, Marijan Novina, DMP (Društvo
mrtvih pesnikov), Vokalna skupina Mezzo,
Bort Ross, Lamai, Jerica Steklasa in Klemen
Klemen. Prireditev bo povezoval Robert Erjavec.
Na dogodku bo sodelovalo tudi osem malčkov iz Novega mesta, Trebnjega in Suhorja,

ki so vključeni v delovanje društva. Predstavili se bodo s plesno točko.
S koncertom želijo pobudniki dogodka
ozaveščati javnost o otrocih z Downovim
sindromom, njihovih posebnostih in značilnostih. Z zbranimi sredstvi želijo otrokom z
Downovim sindromom, ki obiskujejo Center
za zgodnjo obravnavo Novo mesto, omogočiti fizioterapijo in delovno terapijo otrok.
Novomeški dogodek na lep način obeležuje tudi svetovni dan Downovega sindroma,
ki ga po določilu generalne skupščine OZN
praznujemo 21. marca.
Vabljeni, da s svojo udeležbo in prispevkom
podprete aktivnosti za dobrobit malčkov z
Downovim sindromom, ki obiskujejo Center
za zgodnjo obravnavo Novo mesto.
19

OGLASI
Vabilo na 3 predavanja v sklopu »Celostne
priprave na porod in starševstvo«
1. POROD V VODI
2. NAČINI LAJŠANJA PORODNE BOLEČINE
3. UMETNOST DOJENJA
Predavanja bodo potekala pod okriljem Zavoda INDO ANAI (Hiša žensk)
ŠPELA URBANC je certificirana dula ter svetovalka za dojenje in nosilke,
predvsem pa mamica dvema otrokoma. Resnični pomen babištva je
dojela šele s svojim drugim porodom, saj je rodila z izbrano babico v lastni
dnevni sobi. To si želi početi, to je njen klic! Stremi h kontinuirani oskrbi,
saj ženska potrebuje vir opore in strokovne pomoči ves čas nosečnosti,
poroda in poporodnega obdobja. Iz tega razloga se ves čas izobražuje,
hodi na vse dostopne konference in izobraževanja ter širi svoja znanja,
kolikor le zmore. Zagovarja z dokazi podprt pristop k obporodni oskrbi,
ker so varnost in dobri rezultati pogoj za zadovoljstvo žensk. Verjame, da
je kvalitetna obporodna oskrba pravica vsake ženske.

ali morje. Zato si vedno večji odstotek nosečnic želi imeti vodo na voljo
tudi med porodom. Na delavnici bomo govorili o tem, kakšne so možnosti
v Sloveniji, o varnosti poroda v vodi, o prednostih in slabostih poroda v
vodi, naslovili pa bomo seveda tudi vsa vprašanja in pomisleke. Dotaknili
se bomo tudi teme poroda na pručki in naravnega poroda doma.
2. NAČINI LAJŠANJA PORODNE BOLEČINE (27. marec 2018)
Porodna bolečina je najbolj intenzivna stvar, ki jo ženska doživi v
življenju. Iz tega razloga se je tudi bojimo in dvomimo v svojo zmožnost
premagovanja. Na delavnici bomo zato pogledali, kaj je njen namen
in kaj se med porodom dogaja v telesu, saj bomo tako lažje razumeli,
kako si porod lahko olajšamo. Govorili bomo o naravnih ukrepih in tudi
o protibolečinskih sredstvih, da se bo vsaka ženska lahko odločila, kaj je
zanjo najboljša izbira.

3. UMETNOST DOJENJA (3. april 2018, lokacijo bomo sporočili naknadno)
Premalo ali preveč mleka, mastitis in zamašeni vodi, neuspešno črpanje,
premalo ali preveč pridobljene teže, nastavki, bolečina, rane, mazati ali
ne mazati ... kako bi lahko ob vseh teh problemih ženska dojenje opisala
Srečevali se bomo tri zaporedne torke
kot pravljično in čudovito? Ker res je! ... Ko premagaš začetne probleme.
ob 17. uri, in sicer:
Če si zagotoviš ustrezne informacije ter pomoč, je lahko čudovito in
- 20. marca 2018 v dvorani STIK v Trebnjem (bivši DM)
pravljično dosti prej, še preden povsem izgubiš voljo in živce zaradi
- 27. marca 2018 v dvorani STIK v Trebnjem (bivši DM)
nasprotujočih si nasvetov družine, znancev in zdravstvenega osebja.
- 3. aprila 2018 (lokacija bo znana naknadno)
Verjamemo v to, da lahko dojiš. Pridruži se nam, da boš to verjela tudi
sama! Izvedela boš: - Kako vem, da imam dovolj mleka? - Kaj lahko jem
OPIS PREDAVANJ:
kot doječa mama? - Kako preprečevati in reševati dojilne težave? - So
1. POROD V VODI (20. marec 2018)
moje bradavice primerne za dojenje? - Kaj lahko že v nosečnosti naredim
Porod v vodi ni novodobna modna muha, temveč poznamo tudi preko za uspeh? - … in še mnogo drugega, česar morda nisi slišala še nikjer.
2000 let stare zgodovinske zapise o tem, da so se rojevajoče ženske
Toplo vabljeni, vstop je prost.
namakale z namenom lajšanja poroda. Dandanes večina nosečnic že med
Info: 031/228-514 (Taja)
nosečnostjo ugotovi, da jim voda zelo ustreza, pa naj bo to tuš, kad, bazen
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DRUGO
Nove storitve
v lekarnah

V Dolenjskih lekarnah smo z marcem 2018 vpeljali dve novi lekarniški storitvi. Osebna kartica
zdravil je podroben zapis vseh bolnikovih zdravil z navodili glede
načina uporabe in drugimi pomembnimi opozorili. Bolniku omogoča varne nakupe v lekarni, priporočljivo pa je, da jo predložite
tudi ob zdravniškem pregledu pri osebnem zdravniku ali specialistu. V obliki mobilne izkaznice zdravja si jo lahko shranite tudi na
vaš mobilni telefon. Pregled uporabe zdravil poteka kot poglobljen
individualen pogovor z magistrom farmacije, v katerem magister
bolniku odgovori na vprašanja povezana z zdravili in poskusi razrešiti morebitne neželene učinke. Storitev je še posebej namenjena
kroničnim bolnikom ter tistim, ki uporabljajo več zdravil, tistim, ki
so dobili novo zdravilo ali pa jih skrbijo neželeni učinki zdravil. Ker
omenjene storitve ne sodijo v obvezno zdravstveno zavarovanje,
je plačilo zaenkrat v domeni bolnika. Za več informacij vprašajte v
najbližji lekarni.

Sanacija starejše
stavbe – celostna
prenova

Subvencije Ekosklada za celostno prenovo starejših stavb so izredno zanimive, saj višina subvencij dosega 50 % upravičenih stroškov investicije, do 200 EUR/m2 neto ogrevane površine stavbe
za največ 200 m2 neto ogrevane površine stavbe. To pomeni, da
pri investiciji 80.000 EUR dobimo 40.000 EUR subvencije.
Višina subvencije je odvisna od velikosti hiše in tudi od vrste
toplotne izolacije, ki bo vgrajena. Za stavbe, ki bodo pretežno
izolirane z materiali naravnega in mineralnega izvora (kot so kamena in steklena volna, kokosova vlakna, celulozni kosmiči in podobno), je subvencija višja, 200 EUR/m2 neto ogrevane površine.
Če pa nameravate vgraditi pretežno izolacijo sintetičnega izvora
(ekspandirani in ekstrudirani polistiren), pa boste dobili le 165
EUR/m2 neto ogrevane površine.
Višina subvencije se lahko zviša za 10 EUR /m2, če je vsaj 50 %
fasade obložene z masivno leseno oblogo.
Če gre za res celovito prenovo (okna, streha, fasada, menjava
ogrevalnega sistema, nova vodovodna in elektro inštalacija,
morda celo podiranje ali prestavljanje sten ter večanje okenskih odprtin), potem so ti zneski zelo realni, na koncu prenove
pa imamo stavbo, ki je praktično nova in celo bolj energetsko
učinkovita od marsikatere novogradnje.
Za pridobitev subvencije je potrebna izdelava PZI načrtov električnih in strojnih inštalacij, in če je potrebno seveda tudi novega gradbenega dovoljenja. Poleg tega je potrebno priložiti PHPP
izračun toplotnih karakteristik stavbe, ki dokazuje, da bo stavba
po predlagani prenovi za ogrevanje porabila manj kot 25 W/m2
letno, oziroma da se bo uvrstila v B1 razred po energetski izkaznici.
PHPP je nemška metodologija izračuna toplotnih karakteristik,
posebej razvita za pasivne hiše in se nekoliko razlikuje od metodologije, ki je pri nas predpisana s Pravilnikom o učinkoviti rabi
energije v stavbah in je podlaga za izdelavo tako Izkaza energijskih karakteristik stavbe kot tudi računskih Energetskih izkaznic
stavbe.
št. 136 / marec 2018

Ugotovitve inšpekcijskega
nadzora o odlaganju
komunalnih odpadkov
pri gospodinjstvih

Medobčinski inšpektorat je v sodelovanju s Komunalo Trebnje
d.o.o. v januarju 2018 opravil 254 pregledov glede pravilnega prepuščanja komunalnih odpadkov v zabojnikih na prevzemnih mestih pri gospodinjstvih na dan prevzema odpadkov s strani Komunale Trebnje d.o.o.
Največ nepravilnosti je bilo ugotovljenih v zabojnikih za preostanek komunalnih odpadkov, še vedno je največja težava odlaganje
bioloških odpadkov (olupkov sadja, zelenjave, ostanki hrane) ter
papirja in kartona. Pri pregledu je bilo tako ugotovljenih 89 kršitev,
zoper kršitelje je bil uveden postopek o prekršku.
Kam kakšen odpadek odložiti, je navedeno na nalepkah na zabojnikih. Če ste pa v dilemi, pa lahko pogledate na spletno stran Komunale Trebnje d.o.o., kjer se nahajajo navodila ali pa jih pokličite.
Hkrati vas seznanjamo, da bomo v letošnjem letu še izvajali preglede glede prepuščanja komunalnih odpadkov pri gospodinjstvih na
dan odvoza komunalnih odpadkov.
Medobčinski inšpektorat
Komunala Trebnje d.o.o.

V stavbo boste morali vgraditi stavbno pohištvo s toplotno prehodnostjo U ≤ 1,1W/m2K, ki je lahko tudi plastično, je pa za vgradnjo lesenega stavbnega pohištva predvidena dodatna subvencija v višini 50 EUR / m2 zasteklitve.
Obvezno morata biti vgrajena centralni sistem prezračevanja z
rekuperacijo ter generator toplote, ki sta skladna s pogoji razpisa
(sta na seznamu Ekosklada). Stavba mora po prenovi pridobivati
vsaj 50 % energije iz obnovljivih virov, ki so na ali v bližini stavbe – elektrika iz obnovljivih virov preko distributerja ni ustrezna,
šteje pa lastna elektrarna, toplotna črpalka in lesna biomasa.
Po izvedeni gradnji je potrebno izvesti tudi test zrakotesnosti
stavbe (Blower door test), s katerim se dokaže primerna zrakotesnost stavbe in je lep pokazatelj kvalitete izvedbe.
Kot pri vseh subvencijah Ekosklada morate vlogo oddati pred začetkom gradnje, rok za dokončanje pa je 24 mesecev.
Za podrobnejše informacije o obnovljivih virih energije, učinkoviti rabi energije in subvencijah ter kreditih Ekosklada se
lahko oglasite tudi v brezplačni energetsko svetovalni pisarni
mreže Ensvet v Trebnjem, na Golievem trgu 5 (občinska stavba, pisarna številka 10) vsako sredo med 15.00 in 19.00.
Na svetovanje se predhodno obvezno prijavite na 07 348 11 12
ali na ensvettrebnje@gmail.com
Marjeta Zupančič Meglič
Neodvisna energetska svetovalka mreže Ensvet*
* Več o mreži ENSVET, spodbudah in kreditih Eko sklada za
okoljske naložbe
tudi na www.ekosklad.si.
21

22

št. 136 / marec 2018

DRUGO
Otvoritev nove sirarne

Ekološka kmetija Kukenberger iz Gorenjih Ponikev je v soboto, 20.
januarja, imela slovesno otvoritev nove sirarne. Danes ima kmetijstvo povsem drugačen pomen, kot so ga poznali v preteklosti.
Samo obdelati zemljo, imeti živali za potrebe lastne družine dan
danes ni dovolj. Kmetija je postala malo podjetje, kjer vsi stremijo
k pridelavi najkakovostnejših izdelkov. Gospodar Toni je v preteklosti že dokazal, da se je sposoben prilagajati trgu na samosvoj,
inovativen način. Strmi k nenehnemu napredku in posodobitvam.
Tako je tudi stara sirarna postala za predelavo senenega mleka
premajhna in Kukenbergerejevi so postavili novo, sodobnejšo.
Stari hlev so porušili in naredili novo gradnjo, kjer so poleg predelovalnih prostorov, trgovine in shrambe tudi soba za degustacijo
mlečnih dobrot. Slogan kmetije »Živeti v slogi in sožitju« z ljudmi,
naravo in živalmi so upoštevali tudi pri gradnji. Za gradnjo so uporabili naravne materiale, zgradili so ogrevanje sirarne na lesne sekance ter sodelovali in si medsebojno pomagali s sorodniki, prijatelji in znanci.

številni ljudje in predstavniki medijev izvedeli, da sta Tonijeva vizija in uspeh tista, ki dodajata kakovost in vplivata na prihodnost
ter pomen slovenskega kmetijstva na lokalni, državni, evropski in
globalni ravni. Za pogostitev s kulinaričnimi dobrotami iz mlečnih
izdelkov sta poskrbeli gostilni Rakar in Repovž.
Družini Kukenberger želimo še naprej veliko uspeha in novih idej za
uresničevanje izzivov, ki jih v kmetijskem sektorju ne primanjkuje.
Petra Smolič

V sobotnem dopoldnevu je objekt uradno dobil svojo namembnost. Pripravljen je bil krajši kulturni program, ki ga je s pesmijo
obogatil Trebanjski oktet, s harmoniko Matic Zoran, objekt je blagoslovil duhovni pomočnik g. Slavko Kimovec. S pozdravnimi nagovori predstavnikov občine (podžupan dr. Jože Korbar), KGZS (g.
Cvetko Zupančič) in evropskega poslanca Franca Bogoviča pa so

Pobuda o razširitvi ceste
v vas Studenec

Studenec je vas, ki se je v dvajsetih letih povečala za več kot petkrat. Je naselje, ki se je v zadnjih letih (upamo si trditi) najbolj povečalo v občini Trebnje. Po zadnjih uradnih podatkih ima vas 139
prebivalcev in se še povečuje, kar je vzpodbudna novica. Ni pa
vzpodbudno, da se na cesti v vas (od Silatovih) ne dogaja kaj dosti,
čeprav se je promet močno povečal. Cesta z neutrjenimi bankinami je preozka in na več mestih nepregledna. Ob močnješih nalivih
v useku hudourniška voda vsakokrat odnese gramoz ob asfaltu.
Spodjede so tako globoke, da so nevarne za poškodbe tako pešcev
kot vozil. Večkrat se je na omenjeno cesto zgodil tudi zdrs zemlje.
Nevarna je tudi z vidika okoliških sprehajalcelv, ki jih ni malo. To so
večinoma mlade družine z dojenčki v otroških vozičkih in starejši
krajani. Cesta je bila ocenjena kot nevarna tudi s strani komisije
za varnost v prometu. Posledično je bil zaradi varnosti več kot 20
šoloobveznih otrok uveden šolski avtobus. Veliko šolarjev hodi domov pred sedmo šolsko uro, ko jih šele lahko odpelje avtobus po
voznem redu. Prav je, da hodijo peš, saj se že tako premalo gibajo.
Ni pa prav, da so pri tem ogroženi s strani vse večjega prometa na
ozki in na več mestih nepregledni oz. že kar enosmerni cesti. Pobudniki širitve ceste Sašo Kolar, Igor Mlakar, Tomaž Kukenberger,
Jože Marolt, Leon Lobe smo zbrali 102 podpisa podpore krajanov,
ki smo jih priložili ob vložitvi na KS Trebnje. Pristojne pozivamo,
da z vso resnostjo in odgovornostjo pristopijo k izvedbi razširitve
ceste, ki mora imeti vso pripadajočo infrastrukturo, ki jo nalaga sodobna gradnja cest (pločnik, odvodnjavanje meteornih voda, javna
razsvetljava, cevi za elektriko, optiko, vodovod ...). Pričakuje se, da
bo cesta zgrajena do sredine mandata naslednjega sklica sveta KS
2018–2022 oziroma do konca leta 2020.
Tomaž Kukenberger
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STRANKE
Sprejeti prvi letošnji
rebalans proračuna

Na zadnji seji smo svetniki potrdili predlog rebalansa proračuna za leto 2018. Rebalans
proračuna je kar precej optimistično zastavljen, zato bo najverjetneje v roku nekaj mesecev potreben še dodaten rebalans.
Načrtovanih je veliko projektov in gradbenih del, kar naznanja,
da smo v letu lokalnih volitev. Žal pa se bojimo, da bodo nekateri projekti zaradi preoptimistično sprejetega proračuna ostali
nerealizirani. Sprejetih je bilo kar nekaj amandmajev. Več sredstev bo namenjenih sofinanciranju programov za podjetnike in
programom glasbenih šol. Sprejel se je tudi amandma, ki zagotavlja 10.000 € več sredstev za štipendije za nadarjene dijake in
študente. Višina štipendije bo ostala enaka, medtem ko se bo
povečala masa štipendij. Dodatna sredstva so bila namenjena
tudi rokometnemu klubu ter izgradnji pločnikov.
Občinski odbor SD Trebnje

Na zadnji občinski seji je bil
z veliko večino sprejet rebalans proračuna. V njem
so ostali bistveni projekti,
ki smo jih podpirali pri sprejemanju osnovnega proračuna, med drugim tudi izgradnja
mrliške vežice Sela pri Šumberku. V proračun so na novo
vključeni projekti za načrtovanje osnovne šole, za delovanje
gasilcev, športnikov. Župan je upošteval večino predlogov,
ki so bi izpostavljeni na odborih, zato smo proračun podprli tudi svetniki SLS. Žal se niso dodatno povečala sredstva
za vzdrževanje in izgradnjo krajevnih in občinskih cest. To
bo ostala ena izmed prioritet delovanja SLS pri sprejemanju
naslednjega proračuna, saj so se zaradi izgradnje novih stanovanjskih in industrijskih con spremenili vsakodnevni prometni tokovi, ki zahtevajo razširitve cest in izgradnjo novih
pločnikov.
OO SLS Trebnje

Poskrbimo za
starejše!
Stranka SMC ustvarja pogoje, da bo za starejše dobro poskrbljeno. Pri Ministrstvu za zdravje je
bil pred dobrim letom ustanovljen Direktorat za dolgotrajno oskrbo,
ki pripravlja ukrepe za boljšo oskrbo starejših in pridobiva evropska
sredstva za nove oblike izboljšanja življenja starejših. V preteklem
letu je tudi Ministrstvo za delo začelo z intenzivnimi pripravami za
sofinanciranje manjših bivalnih skupnosti za starejše. Na Ministrstvu
za okolje in prostor pa so v okviru Stanovanjskega sklada RS pripravili
projekt sofinanciranja oskrbovanih stanovanj kar do 50 %.
Občina Trebnje sledi vsem novim aktivnostim na državni ravni in pripravlja pogoje za črpanje sredstev ter si prizadeva, da se bodo v našem okolju zgradili novi objekti, namenjeni različnim skupinam starejših. LO SMC Trebnje se aktivno vključuje v politiko izboljšanja pogojev
za starejše, tako na občinski kot na državni ravni.
Še naprej si bomo prizadevali, da bo za vse starejše dobro poskrbljeno!
Vida Šušterčič LO Trebnje

SPOŠTOVANE OBČANKE
Za že minuli praznik – DAN ŽENA,
in za bližajoči se MATERINSKI DAN
vam iskreno čestitamo in želimo lepo
praznovanje.
DESUS
Predvolilni bombončki
– NE, HVALA!

Spoštovane občanke! V mesecu marcu praznujete.
Ob tem vam v imenu DROT-a želimo povedati, da vas cenimo, da vas
spoštujemo, da smo vam hvaležni za neprecenljivo vlogo. Povedati,
da se zavedamo, da kljub napredku in razvoju tudi danes ne moremo
govoriti o popolni enakopravnosti. Da se kljub razvoju, napredku v
družbi tudi v naši skupnosti še vedno soočamo s prastarimi predsodki
in stereotipi in morda prav zaradi njih se soočamo težavami in nesporazumi. Obljubljamo vam, da bomo nosili te misli v sebi vsak dan v
letu in se trudili, da bo vaš trud spoštovan in cenjen in da bodo vaše
ideje našle pot k realizaciji. Da se bomo trudili biti racionalni, a hkrati
čuteči, socialno občutljivi, povezovalni, prodorni in drzni, da si bomo
postavljali visoke cilje, ubirali prave poti in se ne ustrašili ovir – vse
tako, kot to počnete in živite iz dneva v dan ve, spoštovane občanke.
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Že pri sprejetju proračuna 2017/18 smo
povedali, da je dokument skropocalo.
Zadnji rebalans je bil namenjen prodajanju predvolilnih bombončkov, ki se po
večini ne bodo uresničili. O prioritetah in
načrtih, ki se niso izvedli 2015/16, ne duha ne sluha: reševanju
problema osnovne šole, vrtec v Šentlovrencu, cest na Repče
in Grmado, pozabljena je knjižnica … Zato smo edini glasovali
proti.
Še več: pod taktirko prve urbanistke Občine Trebnje se načrtuje
»več« za mlade družine, kot da na občini ne vedo, da ima prav
ta kategorija otroke. Ker nam ni vseeno, smo se lotili zbiranja
podpisov za izgradnjo druge osnovne šole v občini Trebnje, saj je
vladajoča politika skupaj s pomagači očitno pozabila na osnove.
Dnevi red februarske seje bi pričakoval 2015 in ne na koncu
mandata, ko se zgolj postavlja predvolilne figurice na šahovnico.
ZL-DSD Trebnje
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ZAHVALE
TIHO SEDAJ SI ODŠEL,
KOT LEPA MISEL, KI MINE
IN NAM PUSTL LE SPOMINE.

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 88. letu starosti se je poslovil
od nas dragi oče, dedi, pradedi, brat in stric

ALOJZIJ MAROLT

ZAHVALA
V 63. letu starosti nas je nepričakovano zapustil
naš dragi mož, oče in dedi

MATKO DRAGAN

4.10.1930 – 8.2.2018
po domače Martinov Alojz iz Velikega Gabra 37
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom in znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče, darovane svete maše in darove za dober namen.
Prisrčna hvala župniku Janezu Jeromnu za molitev, tolažilne besede in za sočutno opravljen poslovilni obred. Hvala ga.Štrempfelj Jožici za lep poslovilni govor, Šentviškim pevcem, trobentaču za zaigrano tišino, pevcem cerkvenega pevskega zbora ter pogrebnemu
zavodu Perpar za vso organizacijo. Hvala osebju Bolnišnice Novo Mesto Travmatološki
oddelek.
Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti in ga ohranjate v lepem spominu.
Žalujoči: vsi njegovi

Iz Studenca 7 pri Trebnjem.
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem, bivšim
sodelavcem Pionirja, CGP-ja, Upravnemu oboru DU Trebnje, Slavku Podboju
za ganljive besede slovesa. Hvala župniku Jožetu Piberniku za lepo opravljen
obred, pevcem za zapete pesmi in pogrebni službi Oklešen.
Hvala vsem, ki ste nam stali ob strani v teh težkih trenutkih in ste nam še zadnjič izkazali spoštovanje in ga pospremili na zadnjo pot.
Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Si veliko sledi lepih pustila,
se od nas poslovila,

V 86. letu starosti je odšla iz sveta tišine v svet večnega miru naša
draga mama, babica, prababica, sestra, teta, tašča in svakinja

si zdaj k Bogu odšla
in naj te v nebesih rad ima.

MARIJA ŠUŠTARŠIČ

iz Gorenjega Vrha pri Dobrniču 4

ZAHVALA
V 87. letu starosti nas je za vedno zapustila naša draga mama, sestra, babica
in prababica ter vaščanka

VIDA VAVTAR
stanujoča na Veliki Loki št. 4.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, vaščanom,
znancem, sodelavcem TPV Velika Loka, vaščanom Hrastnega iz Šentruperta, sodelavcem ZZPKZ Dob in sindikatu TPV Velika Loka - Novo
mesto, gospodu župniku Jožetu Erjavcu in pogrebni službi Perpar za
lepo opravljen obred ter spremstvo na njeni zadnji poti.
Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA
V 81. letu starosti nas je zapustil dragi mož, oči, ata, tast, brat in stric

JOŽE PANGRC
iz Gorenjih Ponikev 14, Trebnje

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem,

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem,
ki ste nam v težkih trenutkih nudili pomoč in oporo. Hvala za vsa izrečena sožalja, podarjene sveče in darove za sv. maše.
Hvala dr. Bogomirju Humarju in patronažni sestri Majdi Gačnik iz ZD
Trebnje za dolgoletno pomoč ob njeni bolezni. Iskrena zahvala tudi župniku g. Milošu za vse obiske na njenem domu in lepo opravljen obred.
Hvala pogrebni službi Novak iz Žužemberka za korektno opravljeno
delo ob zadnjem slovesu, pevcem, govornici in izvajalcu na trobenti.
Posebna zahvala velja g. Jožetu za ganljiv oris osebnosti in življenja
naše mame.
Hvala vsem, ki ste ji v tako velikem številu še zadnjič izkazali spoštovanje in jo pospremili na njeni zadnji poti.
Žalujoči vsi njeni

Srce je omagalo,
dih je zastal,
a nate oče,
spomin bo večno ostal.

ZAHVALA
V 89. letu starosti se je poslovil naš dragi mož, oče,
stari ata, pradedek in brat

FRANC NOVAK

sosedom in znancem za izrečeno sožalje, darovane sve-

Iz Čateža 5

če in maše. Posebna zahvala SB Novo mesto, duhovnemu

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetja in sveče. Hvala gasilcem, pogrebni službi Saša in
Mateja Novak, g. Marku Japlju za pogrebno sveto mašo in pogrebni obred ter
pevcem za zapete pesmi in sodelovanje pri sveti maši. Hvala za darovane svete
maše in za darove v dobre namene. Iskrena hvala vsem, ki ste nam kakor koli
pomagali, nam stali ob strani in nas tolažili v času slovesa.
Hvala vsem, ki ste našega očeta pospremili k večnemu počitku, in vsem, ki se
ga boste radi spominjali.
Žalujoči: žena Marija, sin Ivan in hčerka Zdenka z družinama

pomočniku Slavku Kimovcu za molitev in lepo opravljen
obred, Branku Megliču za lep poslovilni govor, pevcem in
pogrebni službi Sonja Novak.
Žalujoči vsi njegovi
št. 136 / marec 2018
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RAZVEDRILO

Tokratni sponzor križanke je TIKA Vrtni center, prodaja in
storitve d.o.o., Stari trg 31 8210 Trebnje
V vrtnem centru Tika Trebnje dobite semena (paprike, paradižniki, čiliji …),
semenski krompir, zemlje, gnojila, sadike sadnega drevja, jagodičevja … Če
pa si želite urediti zelenico okoli hiše, pa lahko dobite semena trav, okrasno
drevje in grmovnice, lubje, okrasne kamne …
Obiščite jih, kjer vas pričakujejo prijazne in vedno nasmejane prodajalke.

Geslo križanke in svoj naslov pošljite na Glasilo občanov, Goliev trg 4, 8210 Trebnje ali na
elektronski naslov: glasilo.obcanov.trebnje@
gmail.com najkasneje do ponedeljka, 9. 4.
2018. Gesel po tem datumu ne bomo upoštevali.
Pravilno geslo križanke iz februarske številke
Glasila je: IST ELEKTROTRGOVINA. Prejeli smo
89 pravilnih rešitev in eno nepravilno.
Na seji 6. 3. 2018 smo izžrebali 3 nagrajence:
1.

Za vas so pripravili nagrade, in sicer:
1.
2.
3.

nagrajeni dobi izdelke v vrednosti 25,00 €
nagrajeni dobi izdelke v vrednosti 15,00 € in
nagrajeni dobi izdelke v vrednosti 10,00 €.

št. 136 / marec 2018

2.
3.

nagrajeni: Igor Jerman,
Stari trg 28a, 8210 Trebnje;
nagrajeni: Matjaž Ambrožič,
Hudeje 5, 8210 Trebnje;
nagrajeni: Slavka Murn,
Gorenje Selce, 8211 Dobrnič.

Za dvig nagrad se oglasite v trgovini IST d.o.o.
Štefan pri Trebnjem 28, 8210 Trebnje
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NAPOVEDNIK
Napovednik dogodkov v občini Trebnje v marcu in aprilu 2018
DATUM
petek, 16. marec
sobota, 17. marec

ponedeljek, 19. marec

URA
16.00

9.00

Zdrava rekreacija
Predstava Poštna prevara
Kmečka in rokodelska tržnica
Eko tržnica
Zdrava rekreacija
Ure pravljic
Strokovno predavanje: Visoke grede,
predava Vanes Hušić
Predavanje UTŽO: Defibrilator – Mojca Mihevc

15.00

Nordijska hoja

17.00
17.00

8.00
8.30
16.00
17.00
19.00

torek, 20. marec

sreda, 21. marec

DOGODEK

ORGANIZATOR/
INFORMACIJE

LOKACJA
CIK Trebnje
KD Trebnje
Mestni park Trebnje
Mercator center Trebnje
CIK Trebnje
Knjižnica Pavla Golie Trebnje

CIK Trebnje

Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Knjižnica Pavla Golie Trebnje

CIK Trebnje

CIK Trebnje, UTŽO Trebnje

CIK Trebnje

CIK Trebnje

Bralni klub: Čarobni svet besed

Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Porod v vodi

Dvorana Stik, Trebnje
CIK Trebnje
CIK Trebnje

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

CIK Trebnje

CIK Trebnje

CIK Trebnje
CIK Trebnje
KD Trebnje
CIK Trebnje
KD Catež
Knjižnica Pavla Golie Trebnje
Mestni park Trebnje
Mercator center Trebnje
KD Trebnje
CIK Trebnje
Knjižnica Pavla Golie Trebnje
Knjižnica Pavla Golie Trebnje
CIK Trebnje
CIK Trebnje
CIK Trebnje

CIK Trebnje
CIK Trebnje

9.00
9.00

Digitalna doba naš izziv
Medgeneracijsko sodelovanje
Predavanje CikoFirbci: Varni internet –
17.00
ali smo ogroženi na internetu?
četrtek, 22. marec
9.00
Medgeneracijsko sodelovanje
9.00
Digitalna doba naš izziv
17.00
Lutkovna predstava Rusalka (gostovanje lutkarjev iz Češke)
petek, 23. marec
9.00
Zdrava rekreacija
19.00
Koncert MoPZ vinogradnikov Čatež
19.00–9.00 Noč z Andersenom
sobota, 24. marec
8.00
Kmečka in rokodelska tržnica
8.30
Eko tržnica
19.00
Materinski dan
ponedeljek, 26. marec
16.00
Zdrava rekreacija
17.00
Ure pravljic
19.00
Konoplja v medicinski in kozmetični industriji
torek, 27. marec
9.00
Predavanje UTŽO: Potovanje po Jeruzalemu – Janko Božič
14.00
Pomoč starejšim in družinskim članom
15.00
Nordijska hoja

DROT
CIK Trebnje
Knjižnica Pavla Golie Trebnje

CIK Trebnje
Knjižnica Pavla Golie Trebnje
DROT
Jskd
CIK Trebnje
Knjižnica Pavla Golie Trebnje
Knjižnica Pavla Golie Trebnje
CIK Trebnje in UTŽO Trebnje
CIK Trebnje
CIK Trebnje
Društvo za zdravje in sožitje
v družinah Trebnje
Knjižnica Pavla Golie Trebnje
CIK Trebnje
Galerija likovnih samorastnikov
Trebnje
CIK Trebnje
DROT

17.00

Načini lajšanja porodne bolečine

Dvorana Stik, Trebnje

sreda, 28. marec

15.00
14.00

Ure pravljic
Pomoč starejšim in družinskim članom

četrtek, 29. marec

18.00

Četrtkova sozvočja: Koncert godalnega kvarteta Al fine

petek, 30. marec
sobota, 31. marec

ponedeljek, 2. april

16.00
8.00
8.30
19.00
9.00

torek, 3. april

9.00

Zdrava rekreacija
Kmečka in rokodelska tržnica
Eko tržnica
13. Lunin pohod na Vrhtrebnje
pohod 10. Šentlovrenski krog
Noč z Andersenom
Predavanje UTŽO: Naravna pomoč v času prehlada –
Barbara Fortuna

Veliki Gaber
CIK Trebnje
Galerija likovnih samorastnikov
Trebnje
CIK Trebnje
Mestni park Trebnje
Mercator center Trebnje
Zbor na avtobusni postaji v Trebnjem Anlr
Krtina
TKD Krtina
Knjižnica Pavla Golie Trebnje
Knjižnica Pavla Golie Trebnje

četrtek, 05. april
petek, 6. april
sobota, 7. april

CIK Trebnje

17.00

Umetnost dojenja

sporočena naknadno

9.00

Predavanje UTŽO: Plečnik 3

CIK Trebnje

Beremo s tačkami

Knjižnica Pavla Golie Trebnje
Park v centru mesta pri
Občini Trebnje
Galerija likovnih samorastnikov
Trebnje
OŠ Trebnje
KD Trebnje
KNjižnica Pavla Golie Trebnje

17.00

7.00–19.00 8. Dobrodelno 12-urno kolesarjenje po občini Trebnje
10.00

Sobotno galerijsko dopoldne

torek, 10. april

11.00
9.00
19.00

petek, 13. april

17.00

sobota, 14. april

10.00

sreda, 18. april

17.00

petek, 20. april

19.00

Projekt Rastoča knjiga
20-letnica UTŽO
Osrednje prireditev Golievi dnevi
Zaključek Jurčkovega nahrbtnika in ur pravljic.
DAMJANA GOLAVŠEK. Mojca Pokrajculja
Film za otroke
Soreline - koncert ob 10. obletnici delovanja
Predavanje CikoFirbci: Zmigajmo se skupaj –
Veronika L. Dolenc
Noč knjige

CIK Trebnje, UTŽO Trebnje
Društvo za zdravje in sožitje
v družinah Trebnje
CIK Trebnje, UTŽO Trebnje,
Galerija likovnih samorastnikov
Knjižnica Pavla Golie Trebnje
KD Gorenje Ponikve
in ŠD Adventure.si
Galerija likovnih samorastnikov
Trebnje, JSKD OI Trebnje
CIK Trebnje, UTŽO Trebnje
Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Telovadnica PŠ Dolenja Nemška vas Knjižnica Pavla Golie Trebnje
Dvorana Stik, Trebnje
KD Trebnje
CIK Trebnje

CIK Trebnje

Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Knjižnica Pavla Golie Trebnje

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

