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Uredništvo Glasila občanov občine Trebnje, Goliev 
trg 4, 8210 Trebnje
Ustanovitelj in izdajatelj: Občina Trebnje, Goliev 
trg 5, 8210 Trebnje
Odgovorna urednica: Zdenka Candellari
Uredniški svet: Bogdana Brilj, Zdenka Candellari, 
Mirko Gliha, Vida Hočevar, Mateja Kozlevčar, Da-
rinka Krevs, Leon Lobe, Marija Mežnaršič, Franc 
Brane Praznik, Petra Smolič, Mateja Zupančič
Lektorica: Silva Kastelic
Grafična realizacija: Tiskarna Januš, Ljubljana
Naklada: 4200 izvodov, ki se razdelijo brezplačno 
vsem gospodinjstvom in podjetjem v občini Trebnje.

Uredništvo si pridržuje pravico do objave, neobjave, 
delne objave ali krajšanja nenaročenih prispevkov v 
skladu s prostorskimi možnostmi in uredniško poli-
tiko. Priporočamo, da posamezni prispevki ne obse-
gajo več kot 1000 znakov s presledki ter fotografijo v 
formatu JPG ali podobno. Fotografij, pripetih v pro-
gramu Word, zaradi slabe resolucije ne bomo obja-
vili. Fotografij neprimerne kakovosti za tisk ravno 
tako ne bomo objavili. Prispevki političnih strank in 
neodvisnih list ne smejo presegati 750 znakov s pre-
sledki. Prispevkov, ki ne bodo podpisani s polnimi 
imeni avtorjev, ne bomo objavili. Priporočamo, da 
ob prispevku vedno navedete tudi avtorja fotografi-
je. 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 obja-
vlja. Poslanih slik za objavo ne vračamo.

V Glasilu občanov se proti plačilu v skladu s spreje-
tim cenikom objavljajo tudi oglasi, ki so pripravljeni 
za tisk, torej oblikovani in v primernih formatih: 
PDF v kakovosti za tisk in CMYK-formatu. Če 
kakovost ni ustrezna, se objavo oglasa zavrne. Na-
ročnik oglasa je dolžan spoštovati avtorske pravice 
glede uporabe fotografij in tekstov v oglasnih spo-
ročilih. Oglasi niso lektorirani.
Prispevke lahko pošljete po elektronski pošti na na-
slov: glasilo.obcanov@trebnje.si ali 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 
30. oktober, izid pa 11. novembra. Prispevki, ki jih 
bomo v uredništvo prejeli po tem datumu, bodo uvr-
ščeni v naslednjo številko, če bodo še aktualni.

OBČINSKE NOVICE

občanov občine Trebnje

Poročilo z 8. redne in 2. izredne seje 
Občinskega sveta Občine Trebnje
27. 5. 2015 je potekala 7. redna seja Občinskega sveta Občine 
Trebnje (v nadaljevanju OS), o kateri sicer nismo poročali, si pa 
lahko vse podrobnosti in videoposnetek te (in vseh ostalih sej) 
ogledate in preberete na spletni strani Občine Trebnje pod razdel-
kom Seje in zapisniki OS ter Videoposnetki sej.

V sredo, 4. 9. 2015, je potekala 2. izredna seja OS, na kateri sta 
bili obravnavani dve točki, in sicer Predlog Dokumenta identifi-
kacije investicijskega projekta: Obnova in ureditev atletske steze v 
športnem parku Trebnje – novelacija, september 2015 ter Predlog 
sklepa o prerazporeditvi pravic porabe in uskladitvi projekta iz na-
črta razvojnih programov. Na projektu Obnova in ureditev atlet-
ske steze v Trebnjem so bila predhodno izvedena že dela: izvedba 
predpripravljalnih del v okvirni vrednosti 30.000,00 € in izvedba 
asfaltiranja v okvirni vrednosti 31.760,75 €. Ocenjena vrednost 
del za dobavo in polaganje tartana je znašala 46.774,80 €, skupna 
vrednost vseh del po Načrtu razvojnih programov pa po novem 
108.535,55 €. OS je oba predloga potrdil.

Na 8. redni seji OS, ki je potekala 30. 9. 2015, je bilo na dnevnem 
redu predvidenih kar 24 točk, od katerih so točke: Pregled in po-
trditev zapisnika prejšnje seje, Sodelovanje javnosti – vprašanja, 
predlogi, pobude, Odgovori na svetniška vprašanja, Seznanitev z 
zapisniki sej delovnih teles Občinskega sveta in svetov zavodov 
ter Vprašanja in pobude članov sveta, stalne. Z umikom točk 8., 
9. in 10. ter točke 20. a) je na dnevnem redu za obravnavo ostalo 
še 21. točk. 

Na 8. redni seji je bil kot novi član Skupščine javnega podjetja 
Komunala Trebnje d.o.o. imenovan gospod Janez Zakrajšek, kot 
nova odgovorna urednica Glasila občanov občine Trebnje pa go-
spa Zdenka Candellari. Kot je v prejšnji številki Glasila občanov 
javnosti sporočil že Občinski odbor SLS, je gospod Matija Miklič 
zaradi nastopa službe na stalni slovenski misiji v Bruslju odsto-
pil z mesta člana Občinskega sveta. Nadalje so člani OS za sana-
cijo posledic plazu na Čatežu potrdili Predlog Odloka o porabi 
sredstev iz proračunske rezerve za leto 2015, potrdili pa so tudi 
Predlog Odloka o načinu opravljanja izbirne lokalne gospodarske 

javne službe daljinskega ogrevanja v občini Trebnje v 1. obravnavi 
z upoštevanjem vseh podanih pripomb, ki bo omogočil javnemu 
podjetju Komunala Trebnje izvajanje omenjene službe. Projekt za-
jema zamenjave obstoječih kotlovnic v javnih objektih v centru 
Trebnjega s sodobno centralno kotlovnico na lesno biomaso, na 
katero bodo preko toplovodnega omrežja priklopljeni javni objekti 
(DOLB Trebnje Center) ter tudi nekateri večstanovanjski in drugi 
objekti. Namen projekta je ustvariti prihranek pri stroških ogreva-
nja javnih objektov, izboljšati ekološko stanje v občini Trebnje, za-
gotoviti čim višjo stopnjo izrabe lokalno pridelanih lesnih sekan-
cev, ustvariti prihodek v lokalnem okolju, iz mesta izločiti ekološko 
problematične kurilne naprave in dolgoročno gledano vzpostaviti 
infrastrukturo, ki bo zagotavljala možnost prihrankov pri stroških 
ogrevanja tudi ostalim prebivalcem v centru Trebnjega. 

O Predlogu Pravilnika o subvencioniranju izgradnje malih komu-
nalnih čistilnih naprav na območju občine Trebnje se bo po uskla-
ditvi pripomb s strani Komisije, Odbora in OS z pravilnikom, od-
ločalo na naslednji seji. 

Med drugim je OS na svoji redi seji s potrditvijo predlogov podalj-
šal delovanje dveh začasnih oddelkov Vrtca Sončnica Veliki Ga-
ber, sprejel Lokalni program kulture Občine Trebnje 2015 – 2018, 
potrdil odprtje 33. oddelka in odprtje razvojnega oddelka oz. 34. 
oddelka v Vrtcu Mavrica Trebnje in v zvezi s tem podal soglasje 
za porabo presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2014 in iz pre-
teklih let za Vrtec Mavrica Trebnje, nato podal podporo vinogra-
dniškim društvom pri kandidiranju za organizacijo Tedna cvička 
v Trebnjem v letu 2016 in izrazil strinjanje z obnovo listine o po-
bratenju med Mestno občino Velika Gorica in Občino Trebnje.

OS se je v določenih točkah med drugim seznanil tudi s Poročilom 
o izvrševanju proračuna Občine Trebnje v prvem polletju leta 2015 
in z Dokumentom identifikacije investicijskega projekta (DIIP) 
ter investicijskim programom (IP) za Investicijsko vzdrževanje 
lokalnih cest v letu 2015 ter odločal o premoženjsko-pravnih za-
devah, odločbe o teh zadevah pa si lahko ogledate na spletni strani 
Občine Trebnje pod razdelkom Razpisi in Arhiv razpisov.
Za informacije glede sklica naslednje seje Občinskega sveta Obči-
ne Trebnje spremljajte spletno stran Občine Trebnje, http://www.
trebnje.si/.

Občinska uprava, Oddelek za splošne zadeve
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Sprejem zlatih maturantov
pri županu Občine Trebnje
Župan Alojzij Kastelic je v petek, 25. septembra 2015, svečano 
sprejel zlate maturante in njihove starše. Letos so maturo z zlato 
odliko opravili trije maturanti poklicne mature: Andrej Kastelic, 
Klavdija Oven in Žiga Gros. 

Župan je nagovoril vse zbrane in povedal, da mu je vsakoletni 
sprejem zlatih maturantov v veliko veselje, saj ti predstavljajo 
zgled tako svoji kot naslednjim generacijam. Povedal je, da je izje-
men uspeh maturantov tudi uspeh njihovih staršev, ki so mladim 
z zgledom doprinesli delovne navade. Župan je izrazil upanje, da 
bodo mladi nadaljevali študij na področjih, ki jih veselijo, in bodo 
v kasnejših letih opravljali delo, ki jih bo izpolnjevalo in jim lepša-
lo dneve. Obenem pa jim je zaželel, da izkoristijo vse možnosti, ki 
jih ponuja mladost in si naberejo čim več lepih izkušenj. 

Župan je zlatim maturantom čestital in jim podaril Veliko knjigo 
o sreči. Zaželel jim je veliko uspeha tudi v prihodnje. S kratkim 
nagovorom je zlate maturante pozdravil tudi direktor Občinske 
uprave Janez Pirc, čestitala jim je tudi vodja oddelka za družbene 
dejavnosti Darinka Trdina. Sprejem se je nadaljeval ob pogostitvi 
in prijetnem pogovoru.

Iskrene čestitke zlatim maturantom!

Občinska uprava
Oddelek za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo

Foto: Arhiv Občine Trebnje

Dan brez avtomobila
v Trebnjem
V torek, 22. septembra 2015, so se na zaprtem delu občinske ceste 
skozi center Trebnjega odvijale različne zanimive predstavitve in 
aktivnosti, povezane z letošnjim sloganom Evropskega tedna mo-
bilnosti Izbiraj. Spreminjaj. Združuj. V okviru predmetnega tedna 
je Občina Trebnje letos prvič pristopila k izvedbi Dneva brez av-
tomobila, ki je bil uspešno izveden tudi po zaslugi aktivnega so-
delovanja PGD Trebnje, Policijske postaje Trebnje, Zdravstvenega 
doma Trebnje, Turističnega društva Trebnje, Kolesarskega društva 
Gorenje Ponikve, ZŠAM Trebnje ter OŠ Trebnje in Vrtca Ma-
vrica. Na prireditvenem prostoru so se lahko obiskovalci udeležili 
krajšega sprehoda s turističnim Levčkom, preizkusili v spretnostni 
vožnji s kolesom na poligonu, ogledali opremo in vozila policistov 
ter gasilcev, ki so se v sodelovanju z zdravstvenim osebjem pred-
stavili tudi s prikazno vajo – pomoč v primeru prometne nesreče, 
testirali avtomobile na električni pogon, se seznanili s ponudbo ko-
lesarske opreme in koles, risali s cestnimi kredami ter se posladkali 
z jabolki in hruškami. Najlepši utrinki s prireditve ostanejo v naših 
mislih skozi celo leto, predvsem pa naj vsakdo izmed nas prispeva 
k temu, da bodo v prihodnje naše poti prijaznejše do narave, mesta 
in človeka.

Nastja Podržaj,
Oddelek za okolje, prostor in  infrastrukturo

Foto: Arhiv Občine Trebnje

Dela na vodovodnem omrežju 
Belšinja Vas
V mesecu septembru smo začeli z nadaljevalnimi deli na vodo-
vodnem omrežju Belšinja vas. Celotna investicija izgradnje vodo-
voda od konca naselja Belšinja vas do vodohrana v skupni dolžini 
320 metrov je 60.292, 25 € brez DDV, izvajalec pa je podjetje 
Korbar Gradnje d..o.o. Poleg trase vodovodnega omrežja je bilo 
na lokaciji starega vodohrana umeščeno črpališče. Vsa večja grad-
bena in zemeljska dela so zaključena, tako da se pričakuje, da bo 
projekt zaključen v tem tednu. 

Občinska uprava, 
Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo

Preplastitve lokalnih cest 
v letu 2015
V mesecu septembru in oktobru se bodo izvajale preplastitve lo-
kalnih cest: LC 425031 Dolenje Ponikve – Dečja vas, LC 425011 
Trebnje – Grmada, križišče v Šentlovrencu ter asfaltiranje parki-
rišča ob podružnični šoli v Dolenji Nemški vasi.

Izvajalec del, izbran na podlagi javnega razpisa, je podjetje CGP, 
d.d. Novo mesto. Dela se bodo zaključila oktobra

Vse udeležence v prometu prosimo za razumevanje in dosledno 
upoštevanje spremenjene prometne signalizacije v času izvajanja 
del.

Občinska uprava, Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo
Foto: Arhiv Občine Trebnje
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Brezplačno pravno svetovanje
za občane občine Trebnje
V občini Trebnje bo konec leta 2015 ponovno na voljo mo-
žnost brezplačnega svetovanja v obliki prvega pravnega nasveta. 
Osnovni namen projekta, ki ga financira Občina Trebnje, je nu-
denje pravne pomoči občanom v občini Trebnje s ciljem odpra-
ve socialnih stisk, urejanja najpomembnejših življenjskih situacij 
in preprečevanja poglabljanja težav s pravočasnim zavarovanjem 
pravic.

Svetovanje bo potekalo dvakrat, in sicer v mesecu novembru in 
decembru in bo brezplačno za vse občane. Svetovanje glede do-
ločenega pravnega problema bo načeloma trajalo do pol ure in bo 
obsegalo svetovalni razgovor in podajanje osnovnih informacij o 
pravnem položaju (kakšna pravna sredstva ima občan na voljo, 
kako potekajo določeni postopki, možnosti izvensodnega reševa-
nja sporov in pridobivanja brezplačne pravne pomoči ...). Projekt 
je zastavljen kot prvi pravni nasvet občanom s področij pravdnih 
in nepravdnih postopkov, družinskega prava, dedovanja, upravnih 
zadev, stvarnega prava, stanovanjske problematike, delovnega pra-
va, pravic iz invalidskega in pokojninskega zavarovanja, socialnih 
pravic, obligacijskega prava.

Rekonstrukcija lokalnih cest: 
Vrhtrebnje – Repče in Železno 
– Volčja Jama
Izvajalec CGP, d. d. Novo mesto je v začetku meseca septembra 
pričel z deli na rekonstrukciji lokalnih cest LC 425021 Vrhtreb-
nje – Repče v dolžini cca. 750 m in LC 425801 Železno Volčja 
Jama v dolžini cca. 500 m. Dela zajemajo nadgradnjo in razširitev 
lokalnih cest na širino 4,0 m + 2 x 0,5 m bankine. Dela se bodo 
zaključila oktobra. 

Vse udeležence v prometu prosimo za razumevanje in dosledno 
upoštevanje spremenjene prometne signalizacije v času izvajanja 
del.

Občinska uprava 
Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo

Foto: Arhiv Občine Trebnje 

ŠZ Tim in Občina Trebnje
prvič pristopili k izvedbi
projekta SIMBIOZA GIBA
Občina Trebnje in Športna zveza občin Trebnje in Mirna sta letos 
prvič združili moči pri izvedbi prostovoljnega projekta Simbioza 
Giba 2015, ki je pod sloganom »Gibanje je življenje in življenje 
je gibanje!« povezal celotno Slovenijo v gibanju. Občinska uprava 
in s strani ŠZ ‒ TIM ‒ izbrani občinski koordinator projekta, 
evropski prvak v K1 do 72 kg po MTA verziji, Alen Štritof so s 
pomočjo različnih ponudnikov pripravili pester, brezplačen pro-
gram gibanja, plesa, rekreacije, športne rekreacije in športa. 

                                                                 

                  

                                                                 

                  

                                                                 

                  

Termini za svetovanje so 
• sreda, 4.11.2015, od 12.00 do 16.00
• sreda, 9. 12. 2015, od 12.00 do 16.00 

Svetovanje pa bo potekalo v pisarni Glasila občanov, Goliev trg 4 
(stavba za Občino Trebnje).

Na svetovanje se je potrebno predhodno naročiti pri izvajalcu bo-
disi po elektronski pošti ali telefonu:
• 01/521-18-88 
• 051/681-181
• pic@pic.si

Pravno svetovanje bo izvajal Pravno-informacijski center nevla-
dnih organizacij – PIC, Pravni center za varstvo človekovih pra-
vic in okolja, ki je nevladna, neprofitna organizacija, ki pomaga 
posameznikom in ranljivim skupinam (invalidi, žrtve družinskega 
nasilja, žrtve trgovine z ljudmi, starejši …) pri varstvu in uresni-
čevanju temeljnih pravic skozi pravno svetovanje, informiranje, 
zagovorništvo, izobraževanje, sestavo pravnih mnenj in analiz 
ter skozi javno participacijo vpliva na procese odločanja v državi. 
PIC pogodbeno sodeluje z različnimi društvi, ki delujejo v jav-
nem interesu in združujejo marginalizirane skupine in prav tako 
v nekaterih občinah nudi brezplačno pravno svetovanje občanom 
v obliki prvega pravnega nasveta. S svojo dolgoletno prakso in 
prepoznavnostjo se PIC zavzema za varovanje temeljnih člove-
kovih pravic in svoboščin ter za pravno in socialno državo v de-
mokratični ureditvi. Pri vsakodnevnem delu se pravniki srečujejo 
z najrazličnejšimi kršitvami pravic, pri čemer se ugotavlja, da je 
dostop do brezplačne pravne pomoči v državi neustrezno urejen. 
Postopek odločanja traja predolgo, pri učinkovitem varstvu pra-
vic pa sta ravno ažurnost in pravočasnost temeljna predpostavka 
uspeha, zato si PIC prizadeva razširiti dostop do brezplačnega 
prvega pravnega nasveta, ki je celo s spremembo Zakona o brez-
plačni pravni pomoči ukinjen kot samostojna oblika brezplačne 
pravne pomoči. 

Sanja Jablanović, univ.dipl.prav. 
Strokovna sodelavka 
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V okviru projekta
SIMBIOZA GIBA OŠ Veliki 
Gaber in DSO Trebnje obiskala 
tudi Brigita Bukovec
Poleg pestrega petkovega popoldneva je bilo v sklopu že omenjene-
ga projekta Simbioza Giba pestro tudi petkovo dopoldne. Obiskala 
nas je namreč znana slovenska atletinja, državna rekorderka v teku 
na 100 m z ovirami, gospa Brigita Bukovec. Vrhunsko športnico 
smo poleg župana, Alojzija Kastelica, direktorja občinske uprave, 
Janeza Pirca in nekaterih uslužbencev OU na Občini sprejeli še 
Dejan Smuk, predsednik Športne zveze občin Trebnje in Mirna, 
Mitja Svet, član slovenske veteranske atletske reprezentance ter 
Alan Štritof, občinski koordinator projekta Simbioza Giba iz Klu-
ba borilnih veščin Fearless Fighters. 

Brigita je povedala, da Trebnje z okolico zelo dobro pozna, saj tu-
kaj živijo nekateri njeni družinski člani ter dodala, da se v te kraje 
vedno rada vrača. Po sproščenem klepetu na občini smo se odpra-
vili v DSO Trebnje, kjer nas je pričakala Mateja Vidmar z ekipo. 
Takoj smo začeli z jutranjo telovadbo skupaj z uporabniki doma, 
ki jo je s terapevtkama iz DSO vodila tudi Brigita. Telovadba je 
trajala slabo uro in priznati moramo, da smo se kar dobro utrudili. 
Po obisku DSO-ja pa smo odšli na sprejem na OŠ Veliki Gaber, 
kjer so nas, še posebej pa Brigito, vsi učenci in učitelji pričakali 
z glasnim aplavzom in vzkliki. Kratek program je obsegal uvodni 
pozdrav ravnateljice šole, mag. Barbare Brezigar, športno delo na 
OŠ Veliki Gaber nam je predstavil učitelj športne vzgoje Marko 
Mežnaršič, nekaj besed o nameri Športne zveze TIM, Občine in 
KS Trebnje glede ustanovitve in razvoja atletskega kluba v Treb-
njem pa je dodal še atletski trener Mitja Svet in razodel, da bo 
ravno on v prihodnje vodil krožek in treninge atletike v Trebnjem v 
sodelovanju z AK Novo mesto. 

Za vmesno glasbeno popestritev je poskrbel harmonikaš Simon 
Ceglar, ki  se je pred leti že srečal z Brigito, po nasmehu in navdu-
šenju sodeč, pa je naši gostji glasbeno presenečenje zelo ugajalo. Za 
konec je učence navdušila tudi Brigita sama, ki je najprej odgovori-
la na njihova zares številna vprašanja, za konec pa na njihovo željo 
demonstrirala tek čez ovire. Čeprav se je sprejem zaključil, smo na 
obisku ostali še kar nekaj časa, in sicer zato, ker je morala Brigita 
podeliti še nešteto avtogramov.

Spoštovana Brigita, hvala za vaš obisk in vabljeni kmalu spet!

Občinska uprava in ŠZ TIM
Foto: Arhiv Občine Trebnje

Teden Simbioze Giba je trajal od 21. 9. do 27. 9. 2015, vanj pa se 
je vključilo veliko ponudnikov iz naših krajev. Za sodelovanje pri 
projektu in s tem brezplačno nudenje različnih aktivnosti ljudem 
se na tem mestu tako Občina kot ŠZ TIM iskreno zahvaljujemo 
sledečim: Društvu Joga v vsakdanjem življenju, Galaksiji Trebnje, 
ŠD Trimko, DU Veliki Gaber, KBV Fearless Fighters, NK Bartog 
Trebnje, TD Trebnje, ZD Trebnje, KD Gor. Ponikve, DSO Treb-
nje, Strelskemu društvu Trebnje, DPM Jurček, DSD Trebnje, BK 
Mirna, Plesnemu centru Dolenjske, RK Trimo, OŠ Veliki Gaber, 
OK SEP Mokronog, ŠD Step, DU Veliki Gaber, ŠD Duos, Pasji 
šoli Smrček, Plesni skupini AJDA in otroški plesni skupini po 
vodstvom Tanje Korošec, Folklorni skupini Nasmeh, Trebanjskim 
mažoretam, Domačiji Marn, Društvu tabornikov Rod sivih jelš, 
Športnemu društvu Veliki Gaber, KS Veliki Gaber, OŠ Trebnje, 
Leo klub Trebnje in PD Trebnje. Še posebej lepo pa se zahva-
ljujemo gledališki skupini P.L.i.N. za posnetek in za nov slogan 
Simbioze Giba v občini Trebnje: »Bodi Fitko, zmigaj ritko!«

Čeprav je projekt potekal vse do nedelje, smo simbolični zaklju-
ček projekta izvedli že v petek pod šotorom v mestnem parku v 
Trebnjem. Sicer nam jo je malce zagodlo deževno in hladno vre-
me, vendar pa najbolj pogumnih to ni odvrnilo od popoldanskega 
ogleda nastopov plesne skupine Ajda z otroško plesno skupino, 
folklorne skupine Nasmeh in Trebanjskih mažoret, kasnejšega 
sodelovanja pri športnih igrah in večerne zabave s skupinami Zi-
daniški kvintet, Ice on Fire z gosti in Eni od sedmih miljard. 

Za osvežitev med prireditvijo je poskrbel Zavod za trajnostni 
razvoj Temeniške in Mirnske doline, za nagrade zmagovalcem 
športnih iger pa Občina Trebnje, Gostilna in pizzerija Šeligo ter 
Avtohiša Pan Jan. 

Naj še enkrat poudarimo, da gre za prostovoljni projekt; pri pet-
kovem zaključnem dogodku so vsi sodelovali prostovoljno, tj. 
brezplačno. Še enkrat torej iskrena hvala vsem, drugo leto pa zo-
pet združimo moči in naredimo teden Simbioze Giba še boljši.
  

Občinska uprava in ŠZ TIM
Foto: Arhiv Občine Trebnje
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Gasilci opozarjamo: 
ČE ZAGORI,
NAJ SE TI VEN MUDI!

Oktober - mesec požarne varnosti v letu 2015 - je na-
menjen evakuaciji s poudarkom na njenem praktičnem 
izvajanju. Naj vas opozorimo na način reševanja v primeru 
požara v stavbi.

Evakuacija je umik iz objekta na varno. Umikamo se po 
najhitrejši varni poti na zbirno mesto. Poteka po evakua-
cijski poti, ki je narisana v načrtu evakuacije. Evakuacijska 
pot je označena z znaki, ki kažejo smer evakuacije do zbir-
nega mesta izven objekta, ki je prav tako označeno.

Preverite, ali so evakuacijske poti proste. Če niso, odprite 
okno in ostanite ob njem, saj vas bo tako lažje opaziti, v 
prostor pa bo dotekal svež zrak. Če se dim širi v prostor 
skozi odprtine na vratih, jih skušajte zamašiti z vlažnimi 
brisačami, posteljnino ali drugim blagom, da preprečite 
širjenje dima v prostor. Nikoli ne skačite skozi okno, tem-
več zlezite skozenj in se spustite na tla. Še prej vrzite skozi 
okno vzmetnice in blazino, ki lahko ublažijo morebiten 
padec.

Če so evakuacijske poti proste, preverite, ali so vrata topla, 
preden jih odprete. V tem primeru jih ne odpirajte, saj 
je na drugi strani verjetno požar. Če je v prostoru veliko 
dima, se plazite po tleh, ker je tam zrak čistejši. Usta in nos 
si pokrite z vlažnim robčkom ali krpo. Izhod iz zadimlje-
nega prostora lažje najdete, če se gibate ob stenah.

Ob reševanju iz visokih stavb nikoli ne uporabljajte dvi-
gala, umikajte se po stopnicah. V dvigalu bi lahko obtičali. 
Če je za vašo stavbo že narejen načrt evakuacije, seznanite 
z njim vse družinske člane, sicer priporočamo, da pripravi-
te svoj načrt evakuacije, pri čemer naj sodeluje vsa družina.

Pričakajte gasilce na bližnjem križišču ali ob hiši in jih 
usmerite na točno lokacijo požara. Še pred prihodom ga-
silcev umaknite parkirana vozila, odprite dvoriščna vrata 
ali zapornico in tako ustrezno sprostite dovozno pot.

Ob klicu na številko 112 povejte ali sporočite: kdo kliče, 
kaj se je zgodilo, kje se je zgodilo, kdaj se je zgodilo, koliko 
je ponesrečencev, kakšne so poškodbe, kakšne so okolišči-
ne na kraju nesreče, kakšna pomoč je potrebna.

Za gasilce je pomembno, da pregledamo urejenost dovo-
znih in dostopnih poti ter delovnih in postavitvenih povr-
šin, urejenost zunanjega hidrantnega omrežja, ustreznost 
oziroma uporabnost požarnega načrta ter se z osebjem 
pogovorimo o različnih načinih izvajanja evakuacije ozi-
roma o medsebojnem sodelovanju ob izrednem dogodku.

NOSILCI IZVEDBE EVAKUACIJE SO OSEBE, 
ODGOVORNE ZA IZVAJANJE EVAKUACIJE V 
ORGANIZACIJI! GASILCI LAHKO PRI EVAKU-
ACIJI LE POMAGAMO, SAJ SO NAŠE NALOGE 
VEZANE PREDVSEM NA GAŠENJE IN REŠEVA-
NJE.

Svetujemo, da v družini ali stanovanjskem bloku redno 
pregledujete, ali so evakuacijske poti proste. Skupaj pri-
pravite načrt evakuacije ter pri tem upoštevajte zmožnosti 
vseh družinskih članov, posebej otrok, starejših ali funkci-
onalno oviranih oseb. Ključe glavnih vrat hranite vedno na 
istem mestu, da vsi člani družine vedo, kje so. Priporoča-
mo, da enkrat na leto izvedete vajo evakuacije, kjer lahko 
ugotovite nepravilnosti in poiščete ustrezne rešitve.

V mesecu oktobru si lahko pobližje ogledate opremljenost 
in delovanje gasilske enote PGD Trebnje s poudarkom na 
evakuaciji.

Vabimo vas na dan odprtih vrat v nedeljo, 18. 10. 2015, 
med 14. in 18. uro. Svoje dejavnosti bomo predstavili tudi 
pred trgovskim centrom Mercator, in sicer v nedeljo, 25. 
10. 2015, med 8. in 12. uro. Pripravili bomo zanimive 
predstavitve za odrasle in otroke. 

V svoje vrste pa vabimo tudi nove člane. Uvodni sestanek 
za gasilsko mladino (osnovnošolce) bo 23. 10. ob 17.00. 
Na vajah mentorji poskrbimo, da otroci kvalitetno pre-
življajo svoj prosti čas, se družijo in učijo medsebojnega 
sodelovanja. Letos smo dosegli že zelo lepe rezultate ne 
samo na občinski, pač pa tudi na regijski in državni rav-
ni! Mlade med 16. in 18. letom (pripravnike), ki se želijo 
izobraževati in aktivno sodelovati pri reševanju in pomoči 
sokrajanom, vabimo na predstavitev in vpis v naše društvo 
v nedeljo, 18. 10. 2015, med 14. in 18. uro.

NA POMOČ! 
gasilci PGD Trebnje 
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Renault priporoča

*Velja ob nakupu preko Renault Financiranja. Več informacij o ponudbi in pogojih nakupa je na voljo na www.renault.si. 5 let jamstva obsega 2 leti tovarniške garancije in podaljšano 
jamstvo za 3., 4. in 5. leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej.

Poraba pri mešanem ciklu 3,3 - 5,8 l/100 km. Emisije CO2 85 - 129 g/km. Emisijska stopnja: Euro 6b. Emisija NOx: 0,0137 – 0,0653 g/km. Emisija 
trdih delcev: 0,00006 – 0,0021 g/km. Število delcev (x1011): 0,01 – 39,97. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno 
segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno 
povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. 

Z nizkim štartom
do novega Renaulta!
Do 6 obrokov in zimske gume vam plačamo mi, 
zato pohitite in odpeljite svojega.*

Vaš trgovec v Trebnjem
AVTO CENTER VOVK d.o.o.
Podjetniška ulica 7, SI-8210 Trebnje

avto-vovk.si

Pionirke PGD Občine
zasedle 4. mesto na državnem 
tekmovanju v gasilski orientaciji
V soboto, 12. septembra 2015, je v Mokronogu potekalo tekmo-
vanje dolenjske regije v gasilski orientaciji. Iz PGD Občine so se 
ga udeležile mladinke Larisa Barle, Saša Gorc in Patricija Lah 
pod mentorstvom Vesne Smolič ter pionirke Kaja Barle, Katja 
Anžlovar in Katarina Primc pod mentorstvom Uroša Primca. 
Mladinke so na regijskem tekmovanju osvojile 4. mesto, pionirke 
pa 2. mesto. Prav slednje so si z 2. mestom zagotovile nastop na 
državnem gasilskem tekmovanju v orientaciji za leto 2015, ki je 
tokrat potekalo v Dolah pri Litiji. V soboto, 19. septembra 2015, 
je tako v hudi konkurenci nastopilo 33 najboljših pionirskih ekip s 
celotne Slovenije in med vsemi ekipami so pionirke PGD Občine 
dosegle odlično 4. mesto, saj jih je od medalje ločilo bore malo. 
Kljub temu našim trem udeleženkam državnega tekmovanja in 
njihovem mentorju Urošu Primcu iskreno čestitamo za odlične 
uspehe ter njihovo vztrajnost na vajah in tekmovanjih. Dobrih 
rezultatov jim želimo tudi v prihodnje. Obenem se zahvaljujemo 
tudi mentorjem Nejcu Trlepu, Karmen Smolič in Barbari Primc, 
ki so pomagali pri pripravi deklet na vsa ta tekmovanja. 

Organizatorji državnega tekmovanja so odlično pripravili in iz-
vedli državno tekmovanje v gasilski orientaciji, saj so hkrati po-

skrbeli za pester spremljevalni program. Udeleženci so si lahko 
ogledali oglarske domačijo Brinovec, podjetje ROTAL JV, pred-
stavitev dela Slovenske vojske in policije, gasilsko opremo in tudi 
sodelovali v športnih igrah.

Leon Lobe, PGD Občine
Foto: Barbara Primc
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Novo krožišče
na Starem Trgu v Trebnjem
V ponedeljek, 21. septembra 2015, je mesto Trebnje v sklopu 
Tedna mobilnosti bogatejše za novo krožišče na Starem trgu pri 
Kmetijski zadrugi Trebnje. Postavitev predmetnega križišča je 
trajni ukrep za umirjanje prometa. Trenutna postavitev krožišča 
je začasne narave, in sicer vse do izgradnje novega krožišča, ki 
bo obsegalo tudi rekonstrukcijo obstoječih poveznih površin in 
površin za pešce v širšem območju križišča.

Nastja Podržaj,
Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo

Dan dejavnosti
z lutkovno igro
in policisti

Na OŠ Veliki Gaber smo 16. 9. 2015 organizirali dan dejavnosti 
za otroke iz vrtca in učence od 1. do 5. razreda na temo prometa 
v sklopu Evropskega tedna mobilnosti. 

Ker so pravila v prometu in tudi v življenju tako pomembna in 
včasih otrokom, učencem težko razumljiva, smo se odločili, da 
skozi lutkovno igro 113 - Mali ojoj pisateljice Svetlane Maka-
rovič v izvedbi lutkovne skupine Jožeta Zajca popestrimo de-
javnosti. V tem sklopu smo pridobili tudi sodelovanje Policijske 
postaje Novo mesto s policisti, ki so bili dodatni motivacijski mo-
ment pri razširjanju spoznanj o prometu in prometnih pravilih za 
naše učence – udeležence v vsakodnevnem prometu. Policisti so 
po postajah predstavili učencem nevarnosti in načine, kako in kje 
poiskati pomoč, kako varno s kolesom v prometu ter predstavili 
so nevarne točke v okolici šole in kako pravilno ravnati. Otroci so 
spoznali tudi policijskega pomočnika psa in njegove naloge, pred-
stavil pa se je tudi policist motorist. Policisti so izvedli in pred-
stavili vsak svoje področje, in sicer nazorno za otroke in tudi nas 
učiteljice ter ravnateljico zanimivo. Učenci so si veliko zapomnili 
in bili so navdušeni.

Učiteljica športa in športna kolesarka Vida Ceglar, ki v zadnjem 
času dosega zelo visoke rezultate in se je že uvrstila v državno 
reprezentanco amaterjev, pa je otrokom predstavila kolo kot sred-
stvo, ki je zelo priporočljivo za rekreacijo in tudi kot sredstvo za 
premagovanje krajših vsakodnevnih poti. Učenci so skozi plakate 
spregovorili tudi o vlogi učenca kot pešca in kolesarja v prometu. 

Zahvaljujemo se Občini Trebnje za finančno podporo projekta.

Justina Zupančič 
Foto: Justina Zupančič

Trebanjci bogatejši
še za eno krožišče
Ob tednu mobilnosti brez avtomobila smo Trebanjci pridobili že 
drugo krožišče. Njegov namen je prispevek k delni umiritvi pro-
meta. Omogočeno bo tudi lažje in predvsem varnejše vključevanje 
v promet. Ta naložba je pomembna tudi z vidika manjšega one-
snaževanja okolja, zato je upravičena.
Tudi pretok prometa se bo na ta način povečal. Iz vrst slabših 
poznavalcev prometne ureditve Trebnjega so slišati očitki, da je 
krožišče premajhnega obsega. Ne smemo pozabiti, da je za tovor-
njake prepovedana vožnja skozi mesto. Naj pohvalim, da je zelo 
razumljivo označeno tudi za tiste voznike, ki niso vešči uporabe 
takih krožišč.

Mirko Gliha, SPV Trebnje
Foto: Mirko Gliha
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Družno smo 22. septembra zavrteli pedala za več varnosti in 
kak kilometer varnih kolesarskih poti in stez. Sodelovali so 
tako kolesarji iz Mokronoga in Trebelnega – Mitja Sluga, tre-
banjski ljubitelji kolesarstva – Tomaž Šijanec, Božo Kodrič …, 
KD Ponikve, KS Trebnje – ki jo je zastopal Marko Šalehar, 
prijatelji in znanci, Danijel, Karmen, Ivica … in vsi, ki uživajo 
v varni vožnji na dveh kolesih. Žarko, hvala vam vsem, da ste 
si vzeli čas.

Iskrena hvala tudi Urški Bajc, ki nas je pospremila na samem 
startu in nas v objektiv ujela kar nekajkrat, zato ji ob tej priliki 
želim hiter povratek na kolo. 

Ker so bili med nami tudi zelo mladi kolesarji, smo dolžino 
prilagodili. Odpeljali smo lepih 10 km v prekrasnem vremenu 
in primernem tempu. Brez padcev ali nezgod in brez tehnič-
nih težav s kolesi smo se vsi srečni vrnili na izhodišče. Kljub 
vsemu pa se je pokazalo tudi tokrat, da nekateri vozniki (v tem 
primeru voznica osebnega kombiniranega vozila zlato rumene 
barve z registracijo NM in trebanjskim grbom na tablicah - 

Tudi ZŠAM Trebnje dejavno 
ob „Tednu mobilnosti
brez avtomobila“  
Občina Trebnje je letos prvič pristopila k projektu Teden mobil-
nosti brez avtomobila. Za en dan smo zaprli glavno cesto, ki pelje 
skozi mesto Trebnje. Ker je bilo to za voznike nekaj povsem no-
vega, so mnogi naleteli na težave. K reševanju le-teh so pristopili 
člani ZŠAM Trebnje. Voznik na sliki je prepeljal kar dva prome-
tna znaka, ki sta mu prepovedovala vožnjo do te točke. Mogoče 
mu bo ta dan ostal še toliko bolj v spominu. Istočasno je to dokaz, 
da imamo še vedno voznike kamionov, ki vozijo na pamet. To ni 
bil edini primer neupoštevanja prometnih znakov, ki prepovedu-
jejo vožnjo skozi center. 

Mirko Gliha,  predsednik SPV Trebnje
Foto: Mirko Gliha 

bodi dovolj) v samem centru pri prehitevanju cele kolone kole-
sarjev hladnokrvno poreže del kolone. Le prisebnost kolesarja 
– OTROKA, ki je rešil situacijo z odmikanjem in zaviranjem, 
je povzročilo, da ni prišlo do nezgode. Gospa pa je po izvedbi 
ostala le z bebavim obrazom in čudenjem, češ le kaj sem storila 
– še dobro, da je mladi kolesarček rešil glavo in njeno svetlečo/
brzečo pločevino.

Mnogi bi si seveda enako kot jaz želeli varno peljati na kolesu 
in ob tem ne razmišljati neprestano, kdaj me bodo zbili v cestni 
jarek - mene, mojega otroka ali zgolj kolesarja, s katerim se 
kdaj pa kdaj srečam na asfaltu ter si pri 20 km na uro izmenja-
va pozdrav in odvrtiva vsak v svojo smer.

Upam, da je komu mar za življenja. Vrtel bom naprej tako ve-
rigo na kolesu kot zahtevo za kolesarske steze in varne kolesar-
ske poti, kar je bilo že storjeno, tako na pristojni komisiji kot 
Občinskem svetu. Kaj pa ti meniš?

Gregor Kaplan
Foto: Urška Bajc

Za kolesarske steze in kolesarske poti
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»Ostati blizu v težkem času«
Društvo za zdravje in sožitje v družinah Trebnje je v prostorih 
DSO Trebnje organiziralo predavanje, ki ga je vodila ga. Mojca 
Pavšič iz Slovenskega društva Hospic. V predavanju se je dotakni-
la tematike o minljivosti, ki nas v življenju žal še vedno navdaja z 
negotovostjo in strahom. Spregovorila je o Hospicu, ki bolnikom 
in družini z ozirom na posameznikovo dostojanstvo pomaga v 
težkih trenutkih soočanja z dokončnostjo. V takih trenutkih je 
pomembno podpreti človekove fizične, psihosocialne in duhovne 
potrebe. To pa ni možno brez komunikacije, ki ni samo besedna, 
ampak je tudi v tem, da se človeka posluša in se ga z dotikom 
podpre. Zdravilni pogovor nas povezuje v ljubezni tudi potem, ko 
pride neizbežno slovo. 

Petra Smolič 

10. oktober - Svetovni dan
duševnega zdravja
Letos je že 23. leto zapored 10. oktober posvečen obeležitvi 
Svetovnega dneva duševnega zdravja. Na ta dan je še pose-
bej poudarjena skrb za ljudi z duševnimi motnjami in njihove 
svojce kot tudi skrb za dobro počutje slehernega izmed nas ter 
spoprijemanje z vsakodnevnimi težavami. Odziv posamezni-
ka na stresne dogodke je sicer povsem individualen, vendar ne 
gre podcenjevati vpliva finančno-gospodarske krize, ki je lahko 
objektivno ogrožajoča za večino prebivalstva. Ljudje doživljajo 
stres zaradi slabših gmotnih pogojev za življenje, zaradi težav 
v medosebnih odnosih v družini, s sodelavci, v družbenem 
okolju ter zaradi osamljenosti. Vsesplošna negotovost in ne-
jasna prihodnost se pri posamezniku lahko odražata kot pojav 
vznemirjenosti in neprijetnih čustev (jeze, žalosti, razočaranja, 
tesnobnosti, depresivnosti, strahu, skrbi, dvomov in celo brez-
izhodnosti), občutja gmotne, socialne in duševne ogroženosti 
ter tudi večje potrebe po iskanju pomoči. Finančno-gospodar-
ska kriza lahko preko vplivov na duševno zdravje posameznika 
vpliva tudi na njegove odnose z drugimi. Najbolj obremenjeni 
so predvsem odnosi z najbližjimi, v družini. Vsakdo namreč 
lahko zaradi občutka stalne stiske kadarkoli zboli za duševno 
motnjo, zato na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje opo-
zarjajo, da je skrb za dobro duševno zdravje ključna ne samo za 
posameznike, ampak za celotno družbo.

Tudi v društvu OZARA Slovenija, nacionalnem združenju za 
kakovost življenja, ki je nastalo že leta 1994, predvsem iz po-
trebe po organiziranih izvenbolnišničnih dejavnostih za ljudi s 
težavami v duševnem zdravju, s programi in storitvami društva 
vključenim uporabnikom lajšamo prehod iz institucij v doma-
če okolje in prispevamo k njihovi večji samostojnosti ter h ka-
kovostnejšemu življenju v skupnosti. V programu pisarn za in-
formiranje in svetovanje (za potrebe našega lokalnega območja 
deluje Enota Trebnje, Goliev trg 4) pa posameznikom v pisarni 
in preko terenskega dela omogočamo individualno obravnavo 
ter ustrezno podporo tudi v njihovem domačem okolju. Poleg 
naštetega pa izvajamo še številne podporne programe ter pro-
grame samopomoči in zagovorništva za uporabnike in njihove 
svojce, preventivne aktivnosti, založniško dejavnost, izobraže-
vanje in pozitivno promocijo duševnega zdravja. 

Jesenska krvodajalska akcija je v organiza-
ciji Rdečega križa Slovenije – Območnega 
združenja Trebnje letos potekala tri dni.

V ponedeljek, 31. 8. 2015, smo krvodajlace 
povabili v restavracijo »Galaksija« v Trebnjem. Kri je daro-
valo 232 krvodajalcev.

V torek, 1. 9. 2015, je krvodajalska akcija potekala v Kultur-
nem domu v Mokronogu. Vabilu se je odzvalo 57 krvoda-
jalcev.

V sredo, 2. 9. 2015, je bila krvodajalska akcija v Hiši vina v 
Šentrupertu, kjer je kri darovalo 91 krvodajalcev.
V treh odvzemnih dneh se je krvodajalske akcije udeležilo 
skupaj 380 krvodajalcev. Od tega jih je 12 kri darovalo prvič.

Za pomoč pri izvedbi krvodajalske akcije se zahvaljujemo 
prostovoljkam in prostovoljcem Krajevnih organizacij RK.
Iskrena HVALA pa vsem krvodajalcem, ki ste s svojim ne-
sebičnim dejanjem znova pomagali tistim, ki kri potrebujejo.

Tea Radelj
RKS-OZ Trebnje

Foto: Tea Radelj
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Ustanovitev ekipe
za prvo pomoč Civilne zaščite
Občina Trebnje ustanavlja ekipo za prvo pomoč Civilne zaščite. 
Želimo zgraditi čvrsto in strokovno ekipo, ki bo med svojim dru-
ženjem znala ustvariti dobro razpoloženje in tovarištvo. Kandidati 
za ekipo bodo veliko pridobili. Na začetku jih bomo poslali na 
70-urni tečaj prve pomoči, na katerem se bodo usposobili za nu-
denje prve pomoči na nivoju, ki ga mnogi zdravstveni delavci ne 
obvladajo. Pridobljeno znanje bo ekipa na neformalnih druženjih 
stalno obnavljala in izpopolnjevala. Udeleževala se bo lahko raz-
ličnih tekmovanj in tako še izboljšala svoje znanje. Seveda pa se 
bo aktivirala v primeru naravnih in drugih nesreč in se vključila v 
sistem zaščite in reševanja. 
Vabimo vse zainteresirane, da se prijavijo e-naslov občine: obcina.
trebnje@trebnje.si. Za vse dodatne informacije sem dosegljiv na 
e-naslovu: salda.zdenko@zd-tr.si .

Zdenko Šalda, dr. med.,
član Občinskega štaba CZ

Društvo OZARA ves čas obstoja poglobljeno in aktivno so-
deluje pri oblikovanju ustreznih politik na področju duševnega 
zdravja v Sloveniji in tujini; je kolektivna članica Socialne zbor-
nice Slovenije, CNVOS, Nacionalnega foruma humanitarnih 
organizacij in Slovenske zveze za zdravje. Ima sklenjene številne 
bilateralne sporazume s področnimi slovenskimi organizacijami 
ter institucijami in je članica naslednjih mednarodnih zdru-
ženj in organizacij: MHE – Mental Health Europe, EUFAMI 
– European Federation of Associations of Families of People 
with Mental Illness in GAMIAN Europe – Global Alliance 
of Mental Illnes Advocacy Networks in mreže CARe Europe.

Ohranjanje dobrega duševnega zdravja je ključnega pomena za 
dolgo in zdravo življenje. Stabilno duševno zdravje lahko pri-
pelje do izboljšanja življenja, medtem ko lahko slabo duševno 
zdravje osebi prepreči bogato, ustvarjalno in zadovoljno življe-
nje. 

Dokazi in raziskave Svetovne zdravstvene organizacije kažejo, 
da ima skoraj polovica svetovnega prebivalstva duševne bolezni, 
ki vplivajo na njihovo počutje, samozavest, odnose in sposob-
nost delovanja v vsakdanjem življenju, na delovno učinkovitost 
ter na splošno delovanje človeka. Po navedbah Nacionalnega in-
štituta za javno zdravje ocenjujejo, da več kot tretjina Evropejcev 
trpi zaradi različnih duševnih motenj, med katerimi je na prvem 
mestu depresija, sledi ji tesnobnost (anksioznost), motnje zaradi 
zlorabe drog, alkohola in shizofrenija. Čustveno zdravje posa-
meznika lahko vpliva tudi na telesno zdravje. Šibko duševno 
zdravje lahko privede do različnih zdravstvenih težav oziroma 
do uničujočih vedenjskih vzorcev, kot je na primer zasvojenost 
(odvisnost od prepovedanih drog, alkoholizem, motnje hranje-
nja, igre na srečo, kajenje tobačnih izdelkov …).

Ljudje z duševnimi motnjami so ranljiva skupina, ki zahteva 
posebno skrb. Glavna značilnost duševnih motenj je psiholo-
ška bolečina, ki je intenzivna, dolgotrajna in težka. Pogosto to 
bolečino spremlja še občutek socialne izolacije, ki je posledica 
stigmatiziranosti duševnih motenj. Stigma duševnih motenj je 
še vedno zelo prisotna. Prizadevanja v pisarni za informiranje 
in svetovanje v enoti Trebnje za destigmatizacijo vseh dušev-
nih motenj, poudarjanje pozitivnih vidikov duševnega zdrav-
ja, zmanjševanje vsakodnevnih stresorjev in krepitev veščin za 
spoprijemanje z njimi so ključni pristopi na področju krepitve 
duševnega zdravja, ki jih izvajamo v skupini za samopomoč (tu 
se uporabniki še bolj povežejo med seboj in spoznajo pomen 
socialne mreže za pozitivno duševno zdravje), na individualnih 
srečanjih in drugih družabnih, kulturnih in športnih aktivno-
stih, ter ustvarjalnih in izobraževalnih delavnicah.

Bolezen, kakršnakoli že je, ne definira posameznika. 
Vsak od nas se kdaj znajde na točki, ko se počuti na tleh, ko 
se vse zdi nesmiselno in ima o sebi toliko vprašanj, da jih sam 
več ne zmore dohajati. Takrat posameznika vedno bolj prežema 
depresivno razpoloženje, tesnoba, občutki utesnjenosti, ujeto-
sti, krivde, konfliktni odnosi, napadi panike, motnje hranjenja, 
motnje spanja, pogosta jeza, strah, žalost … Na tej točki nujno 
potrebujemo »sogovornika«, ki bo znal prisluhniti. 

Vzemimo še preprost primer iz vsakdanjega življenja, ki lahko 

bistveno pozitivno vpliva na preprečevanje duševnih motenj in 
učinkovito spoprijemanje z vsakodnevnimi težavami, pomaga 
pri razumevanju, prepoznavanju in spreminjanju miselnih, ve-
denjskih in čustvenih vzorcev, ki so lahko vzrok našega nezado-
voljstva, problemov in bolezni. 

Ali se sploh zavedamo, kako zlahka, brez razmišljanja ob sre-
čanju poleg pozdrava »Dober dan./«Živijo.« brez pravega za-
nimanja vprašamo: »Kako si?« pri tem pa ne počakamo niti na 
tisto pričakovano neosebno frazo: »Hvala, dobro.«

Naj bo letošnji mesec oktober drugačen in vsak dan vsaj eno 
osebo z iskrenim zanimanjem povprašajmo: »Kako si?« Takrat 
dovolimo vprašanemu, da nam dejansko pove, kako je, ne da bi 
mu dajali nasvete ali neprimerno komentirali njegovo izjavo. 
Bodimo predvsem poslušalci, vredni zaupanja, ki se ne zadovo-
lji le z oguljeno frazo: »Hvala, dobro.« In, ko smo vprašani mi, 
naj bo naš odgovor iskren in naj odraža naše dejansko počutje.

Potrebe ljudi s težavami v duševnem zdravju se spreminjajo. 
Cilj dela v društvu OZARA pa ostaja enak – ljudem s težavami 
v duševnem zdravju na poti v samostojno življenje omogočiti 
podporo v obliki in na način, kot jo potrebujejo. V organiza-
ciji se zavedamo, da nas v prihodnje čaka še mnogo izzivov, ki 
bodo od nas zahtevali strokovne in inovativne rešitve. Trudili 
se bomo, da jih bomo v sodelovanju z uporabniki naših storitev 
našli čim več.

Prijazno povabljeni, da se nam pridružite vsi z izkušnjo bre-
mena v duševnem zdravju, ki si želite skupaj z nami izboljšati 
kakovost svojega življenja.

Boža Zupančič
Mentorica v pisarni za informiranje 

in svetovanje OZARA Trebnje
Slika: vir splet
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Prosenik odličen 6. na
svetovnem prvenstvu v Franciji
Pretekli vikend se je v Franciji na dirkališču Paul Ricard odvijala za-
dnja dirka za prvenstvo World Endurance Cham pionship ‒ 24h Bol 
D Or ‒ na katerem nas je uspešno zastopal Trebanjec Janez Prosenik 
AMD Trebnje. Kot že celotno sezono je vozil za francosko ekipo 
Team Flembbo na Kawasakiju. Z Janezom v ekipi sta vozila še Itali-
jan Emiliano Belluci in Francoz Maxime Cudeville.

Dirka se je pričela v soboto, 19. 9. 2015, ob 15.00 in se končala točno 
24 ur po tem, in sicer 20. 9. 2015. Prosti treningi so se pričeli že v 
sredo, na katerih pa je ekipa Prosenika imela ogromno težav.  Motor 
kar ni in ni hotel pravilno delovati. S težavami z motorjem se ekipa 
srečuje že od prve dirke. Tudi tokrat so zamenjali vse, kar se je dalo 
in motor kljub temu ni imel nobene moči, niti nastavitve vzmetenja 
niso bile dobre. Poleg vsega pa je nagajalo še vreme, saj je bilo zelo 
vetrovno in deževno.

Tudi v četrtek so se težave ponavljale in do kvalifikacij se ni dalo rešiti 
prav nič. Tako so vsi trije tekmovalci kljub slabemu motorju kar uspe-
šno prebrodili prve kvalifikacije kljub temu, da so imeli prav od vseh 
ekip skoraj najmanjšo končno hitrost, kar 50 km/h manj od vodilnih. 
To pa je bilo na tej dirki zelo pomembno, saj je bila ravnina dolga kar 
1,8 km oz. 12 sekund. V petek sta bili na razporedu še 2 kvalifikaciji. 
Motor še vedno ni deloval, tako da dva tekmovalca v ekipi nista mo-
gla voziti kvalifikacij, da bi izboljšala čas od prejšnjega dne.

Kljub temu si je ekipa za dirko priborila 25. štartno mesto od 55.
V soboto, na dan dirke, se je vreme ustalilo in je bilo sončno in toplo, 
le veter je še vedno pihal. Pred dirko je bil na razporedu še »warm up«, 
na katerem so nekako nastavili motor in zamenjali agregat, vzmetenje 
in tank, da je bila ekipa prepričana, da bo motor deloval.
Dirko je začel Italijan, nadaljeval je Francoz in kot tretji je šel na 
motor Janez. Po prvi uri je ekipa padla na 40. mesto, nato pa jim je s 
hitro in konstanto vožnjo uspelo počasi napredovati na boljša mesta. 
Po nekaj urah je ekipa napredovala že na 20. mesto in se tako borila še 

naprej. Po 20 urah se je ekipi uspelo uvrstiti že na 10. mesto, nato pa 
smo spet padli na 12. Zadnjo uro je Janezu odpovedal motor, ko smo 
bili v skupni uvrstitvi že 9. in v EWC 5, zadnje pol ure pred koncem 
pa nam je odpovedala »pupma« za bencin. Janez je komaj prišel do 
boxa in nato so mehaniki v sami minuti zamenjali tank in Janez je 
lahko šel naprej. Kljub hitri rešitvi smo s tem izgubili dragoceno 5. 
mesto v EWC in 10. mesto v skupnem seštevku ter na koncu pristali 
na 6. mestu oz. 11. skupno.
 Na dirki je sodeloval tudi drugi Slovenec Marko Jerman, ki je vozil 
za slovaško ekipo Maco Racing in se uvrstil na odlično skupno 14. 
mesto.

REZULTATI EWC:
1. Team SRC Kawasaki
2. GMT94 Yamaha
3. Suzuki Endurance Racing Team 

6. Team Flembbo 

Sezona za Prosenika je tako zaključena. Zanj ni bila nič kaj uspešna, 
saj tako na svetovnem prvenstvu kot na dirkah Evropskega pokala ni 
imel sreče in mu je povsod nagajal motor. Prosenik pa je že popolno-
ma osredotočen na prihajajočo sezono. Najprej se je odločil odpraviti 
napake na njegovem BMW motorju, nato pa kot bi mignil, bo že 
pomlad in začeli se bodo treningi.

Povzeto po poročilu Tine Katrašnik
iz spremljevalne ekipe Janeza Prosenika

 

NK Bartog Trebnje z novim
nogometnim stadionom na Cvibljah
Člani in igralci NK Bartog Trebnje smo z novo tekmovalno sezo-
no 2015/2016 pridobili veliko pridobitev za klub in mesto Treb-
nje, saj smo prišli do svojega nogometnega igrišča, ki po novem 
zadošča normativom Nogometne zveze Slovenije za pionirske, 
kadetske, mladinske in članske tekme, vse do 3. SNL. Septembra 
so tako lahko na novem igrišču že potekale prve prvenstvene tek-
me in turnirji od U-8 do vključno U-15 selekcije, ki so lahko pred 
domačim občinstvom pokazale dosedanje nogometno znanje. 
Medtem pa so vse naše tekmovalne ekipe zelo aktivne in priza-
devne, saj praviloma zasedajo na lestvicah dobra mesta in se tako 
kosajo z mnogo bolj izkušanimi ekipami in klubi z dolgoletno 
tradicijo. Zelo veseli smo tudi ogromnega odziva Vrtca Mavrica 
Trebnje, v katerem bo letos prek 50 otrok spoznavalo nogometne 
veščine. Prav tako se nam je letos pridružilo prek 30 otrok v naj-
mlajši selekciji, kjer že veselo trenirajo tudi dekleta, kar je za nas 
še večje priznanje in veselje. Glede na udeležbo in odziv igralcev 
ter obiskovalcev in navijačev lahko spodbudno in optimistično 

gledamo v prihodnost nogometa v Trebnjem. Ob tej priliki se za-
hvaljujemo za vso dosedanjo podporo generalnemu pokrovitelju 
kluba ‒ podjetju Bartog iz Trebnjega, Občini Trebnje, Krajevni 
skupnosti Trebnje ter vsem ostalim posameznikom in podjetjem, 
ki nas podpirajo na naši poti. Hvala vam in športni pozdrav!

Leon Lobe, NK Bartog Trebnje
Foto: Damjan Miklič
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Trebanjske kegljačice
obetavno začele ligo
Kegljačice Trebnjega, ki igrajo v 1. B državni ligi, so po treh kro-
gih s štirimi točkami na 5. mestu. Uvodno tekmo na novome-
škem Portovalu, ki je eden od najkvalitetnejših slovenskih ke-
gljišč, so dobile proti ekipi Ceršak z nenavadnim izidom 5:5:2,5 

Z novo atletsko stezo
prihaja v Trebnje tudi atletika

Krajevna skupnost Trebnje se je letos lotila celovite ureditve ob-
močja bivšega športnega igrišča, sedaj že imenovanega Športni 
park Trebnje. Izgrajena je bila kanalizacija, vodovod, odjemno 
mesto za elektriko ter optično omrežje.

Izgradili so tudi novo, moderno doskočišče za skok v daljino in 
igrišče za odbojko na mivki, ga osvetlili, tlakovali skupne površine 
ter uredili pešpot.

Dobili smo nove sanitarije, nove garderobe in skladiščne prosto-
re ter športni bar. Športni park Trebnje je tako v poletnem času 
resnično zaživel in h gibanju vsakodnevno privablja mnoge obi-
skovalce. 

V septembru pa so v Športnem parku zopet zabrneli delovni stro-
ji. S sredstvi, ki jih je zagotovila Občina Trebnje, je bil položen 
drenažni asfalt in tartan, tako da smo bogatejši tudi za novo, mo-
derno atletsko stezo, ki ustreza pogojem za izvajanje treningov 
atletike, rekreativnega teka in ostalih vadb. 

Jasno je tudi že, da se bo še to jesen na pobudo Športne zveze 
TIM pričela v Trebnjem organizirana vadba atletike. Za otroke 
do vključno 6. razreda OŠ bo delovala Atletska šola Brigite Buko-
vec, od 7. razreda dalje in za odrasle pa vadba v okviru Atletskega 
kluba Novo mesto, ki jo bo vodil Trebanjec Mitja Svet, ki je član 
slovenske atletske veteranske reprezentance ter ima pridobljene 
vse licence za atletskega trenerja. Pri njem vsi zainteresirani lahko 
dobite tudi več informacij (GSM: 041 281 010, e-pošta: mitja.
svet@gmail.com).

Mateja Kozlevčar
Foto: Mateja Kozlevčar

(3277:3260). Milena Veber Jarc je za svoj 300. nastop za ekipo v 
državnih ligah od predsednice kluba Jelke Oven prejela rožico. 

Sledi gostovanje v Izoli. Primorska ekipa, ki se je nadejala napre-
dovanja v višji rang, je gladko zmagala. Naše igralke so izgubile
0 : 8 (3149:3346). 

V nadaljevanju lige so se Dolenjke »maščevale« novinkam v ligi 
ekipe Dormea iz Zagorja ob Savi in jih premagale z maksimalnim 
izidom 8 : 0 (3357:3099). Naše kegljačice so dokazale, da so tre-
nutno najboljša ekipa v 1. B ligi po povprečju podrtih kegljev. Na 
vrhu je Nika Radelj, takoj za njo Sliva Zupančič.

Do konca prvega dela je še šest tekem in veliko priložnosti za 
dokazovanje.

4. KROG (4. 10.): Celje II – Trebnje (10.30)
5. KROG (10.10.): Trebnje – Slovenj Gradec (17.00)
6. KROG (17.10.): Radenska Radenci – Trebnje (18.00)
7. KROG (7. 11.): Trebnje – Litija 2001 (17.00)
8. KROG (14.11.): Bela krajina Črnomelj – Trebnje (13.00)
9. KROG (21.11.): Trebnje – Adria Ankaran (17.00)

Niko Goleš
Foto: Niko Goleš
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OGLASI

Sem ljubka psička Lili in iščem nov 
dom. Stara sem 2 leti, čipirana in 
sterilizirana. Tehtam približno 10 
kg. Nisem še vajena povodca, zato 
bo treba z mano malo delati, vendar 
se bom z malo truda navadila tudi 
tega. Sem crkljiva in živahna, pri-
merna za aktivne ljudi. Več o meni 
lahko izveš pri Nataši iz Animal 
Angels na številki 031/770-979.

mk
CIK Trebnje vabi k vpisu  
2015/2016 > info@ciktrebnje.si

BALET
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CIK Trebnje vabi k vpisu  
2015/2016 > info@ciktrebnje.si
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Portal za podjetja in podjetnike. Že 10 let.

veš.
vem.
vemo!
Vabljeni na dan za podjetne!

Prisluhnite strokovnjakom in uspešnim 
podjetnikom o različnih vidikih poslovanja.
 
Ne zamudite enkratne priložnosti, da pridobite 
vse odgovore na enem mestu, v enem dnevu. 

Več informacij ter prijave na osebna svetovanja in predavanja:

www.evem.gov.si/10let.

Število mest je omejeno!

4. 11. 2015 med 13:00 in 17:00
Podjetniški inkubator Podbreznik, Novo mesto

 

www.matrika.si 

Z vami že 15 let 

m:  041 711 193 

Geodetske storitve Projektantske storitve 
INŽENIRSKA GEODEZIJA 

⋅ zakoličenje objektov 
⋅ zakoličenje komunalnih vodov 
⋅ izdelava geodetskih načrtov 
⋅ geodetski nadzor in  
⋅ spremljanje gradnje objektov  
⋅ posnetki obstoječega stanja objekta 

 
KATASTER STAVB 

⋅ vpis stavbe v kataster stavb 
 
REGISTER PROSTORSKIH ENOT 

⋅ določitev hišne številke 
 

GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA (GJI) 

⋅ vpis GJI v zbirni kataster GJI (izvedba meritev, vpis) 
⋅ vpis spremembe podatkov GJI v katastru GJI 

 
ZEMLJIŠKI KATASTER 

⋅ ureditev meje 
⋅ izravnava meje 
⋅ parcelacija - združitev ali delitev parcele 
⋅ označitev (obnova) meje v naravi 
⋅ sprememba bonitete zemljišč 
 

IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 

⋅ načrti za pridobitev gradbenega 
dovoljenja za vse vrste objektov 
npr.: garaže, drvarnice, nadstreške, 
podporne zidove, ograje, kozolce, 
kmečke lope, kašče, silosi, obore, 
stanovanjske hiše, delavnice, proizvodnje 
hale… 

⋅ legalizacija črnih gradenj 
 

IZDELAVA ENERGETSKIH IZKAZNIC 

Storitev za vas opravimo celostno, na podlagi 15 let 
izkušenj. Za vas, poleg izdelave projekta, speljemo celoten 
upravni postopek, vključno s pridobivanjem soglasij in 
pridobitvijo gradbenega dovoljenja. 

 

Ob hkratnem naroč i lu  dveh  a l i  več  
stori tev  pr iznamo popust  !  
 info@matrika.si  
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Letno taborjenje društva
tabornikov Rod sivih jelš
iz Trebnjega 
Letos je taborjenje potekalo v znamenju pravljic, pravljičnih ju-
nakov in navsezadnje tudi vročega vremena. Tako kot že nekaj let 
smo se tudi letos 9. avgusta odpravili na taborni prostor v bližino 
vasice Podgozd, kjer smo uživali in bivali v naravi cel teden.

Program taborjenja so sestavljale različne aktivnosti, pri katerih je 
bilo moč čutiti pravljično naravo. Tako smo imeli pravljični mno-
goboj, iskanje skritega zaklada, krst novih tabornikov, taborniško 
poroko, celodnevni izlet in vožnjo s kanuji po reki Krki, v kateri 
smo se vsak dan tudi ohladili. Poleg vseh teh aktivnostih pa so 
otroci osvojili tudi veliko novih veščin in znanj o sožitju ljudi in 
narave. Ob koncu tedna so se nam za zadnjo noč že tradicionalno 
pridružili starši otrok, s katerimi smo skupaj pripravili piknik ob 
zaključku taborjenja.

Za pomoč pri izvedbi taborjenja se zahvaljujemo naslednjim 
sponzorjem: Avtomati Armič, SPAR Trebnje, Mercator center 
Trebnje, Dana Mirna, Bebi Kolinska Mirna, Koš Trebnje, KLI- ‐
PE Peskar, kmetija Slak, Hofer Trebnje, Povše Metal, Monting, 
Rem, Krevs – finančni biro, M- ‐Biro, Redek in navsezadnje tudi 
staršem otrok.

V svoje vrste tudi letos sprejemamo nove člane vseh starosti. Če se 
želiš včlaniti v naš rod, nam lahko pišeš na rsj.trebnje@gmail.com 
in z veseljem ti bomo posredovali vse informacije.

Taborovodja Jan Slapšak
Foto: RSJ

Pestro dogajanje na 
Univerzi za tretje
življenjsko obdobje 
Trebnje
V Univerzo za tretje življenjsko obdobje Trebnje se vključujejo 
starejši iz občin Trebnje, Mirna, Šentrupert, Mokronog-Trebelno 
in širše. Število iz leta v leto narašča, prav tako različne aktivnosti, 
v katere se lahko vključujejo. Prvo srečanje v letošnjem študijskem 
letu je bilo 6. oktobra 2015 v prostorih OŠ dr. Pavla Lunačka v 
Šentrupertu. 

Že teden dni kasneje pa so učilnice CIK-a Trebnje zasedli ude-
leženci prvih delavnic in krožkov. Program je pester in bogat, se-
stavljen iz zanimivih tem in področij in se bo odvijal na torkovih 
srečanjih, enkrat mesečno pa bodo člani UTŽO na strokovnih 
ekskurziji spoznavali lepote naše dežele. Željne bolj specifičnih 
znanj bo zagotovo zadovoljil pester nabor krožkov z jezikovnih 
področij, rekreacije, ustvarjalnosti, spoznavanja in uporabe zelišč, 
plesa, računalništva … Čudovite dekorativne izdelke, nakit in 
umetnije bodo mojstrice likovno-ustvarjalnih krožkov na ogled in 
odkup postavile na BAZARJU v torek, 17.11.2015, v avli CIK-a 
Trebnje. 

Posebno pozornost v tem letu bomo namenili medgeneracijske-
mu povezovanju in učenju na Dnevih medgeneracijskega učenja, 
ki bodo potekali vsako prvo sredo v Trebnjem in krajih občin 
Mirna, Mokronog-Trebelno in Šentrupert. Vabimo vas, da bogato 
izobraževalno ponudbo in urnike UTŽO Trebnje spremljate na 
spletni strani http://www.ciktrebnje.si/utzo in se nam pridružite. 

Martina Podlesnik
Foto: Arhiv CIK Trebnje
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6. tradicionalni pohod obrtnikov 
OZS Trebnje na Debenec
Trebanjski obrtniki so se 29. 8. 2015 podali na šesti, že tradicio-
nalni pohod na Debenec. Pridružili so se jim tudi upokojeni člani 
OZS Trebnje. Ne glede na starost so uživali ob čudovito toplem 
sončnem dopoldnevu. Na cilju jih je pričakal okusen golaž. Vsak 
udeleženec je prejel tudi spominsko majico.

Prisotne sta nagovorila tudi predsednik zbornice Marjan Krmelj 
in gospod župan občine Trebnje Alojzij Kastelic.

Na žalost je organizator OZS Trebnje ugotovil, da tako število 
udeležencev kot tudi članov upada. Vsi pohodniki so se strinjali, 
da morajo vztrajati, saj je to dobro tako za osebno kot tudi gospo-
darsko zdravje države.

Mirko Gliha
Foto: Marjan Krmelj

Praznik korenja
v Velikem Gabru
Že četrtič zapored je v Velikem Gabru od 25 do 28. 9. potekal tako 
imenovani korenčkov praznik. Na prireditvenem prostoru, kate-
rega lokacija je bila zaradi nemogočih vremenskih razmer zadnji 
hip spremenjena, se je zbralo praktično vse, kar leze in gre v tem 
kraju. V kulturnem programu si je organizator za letos zamislil 
prikaz časov tako imenovanega „ tblanja“. Ta običaj je v Sloveniji 
že skoraj izumrl. V pestrem in predvsem zelo raznolikem kultur-
nem programu so sodelovali vsi; od najmlajših učencev osnovne 
šole do društva upokojencev. Organizator je k sodelovanju povabil 
zelo zanimive goste. Najmlajše je zabaval čarodej Jole Cole. Po-
slušalce je navdušila vokalna skupina Cantamus iz Šentruperta, 
ki nam je z repertoarjem pričarala spomine na vrhunec tokratne 
prireditve, godovanje po starem. Tako so na svoj račun prišli tudi 
gledalci. Godovanja - tblanje na star način so zelo lepo ponazorili 
folkloristi DU Velik Gaber. Tokratni godovnik je bil kdo drug 
kot Luka Bregar. Najraje bi godoval kar dva dni, tako dobro se je 
počutil med tblači. Štrene pa je vseskozi mešala Petra Petročnik, 
ki ni »šparala« jezika. Komur je bilo še vedno dolgčas, pa se je lah-
ko zavrtel ob vedno bolj kvalitetnem ansamblu Fantje izpod Li-
sce. V soboto se je program nadaljeval s kolesarskim maratonom, 
večernim dobrodelnim pohodom z lučkami, ki so ga organizirali 
animatorji župnije Veliki Gaber. Po prihodu na cilj pa je župnik g. 
Janez Jeromen daroval še sv. mašo na prostem. Zaključek praznika 
korenja je bil ob žegnanju pri podružnični cerkvi Sv. Mihaela v 
Malem Gabru. Tudi tu so bili vsi udeleženci zelo lepo pogoščeni. 
Nasvidenje ob prazniku korenja 2016.

Mirko Gliha
Foto: Mirko Gliha 

Z ladjico po Ljubljanici
Že tako lep jesenski dan smo si trebanjski upokojenci polepšali z 
izletom v našo prestolnico in se prepustili posebnemu užitku - vo-
žnji z ladjico po Ljubljanici. Za marsikoga je bilo to prvo tovrstno 
doživetje, pa tudi če že večkratno, ni bil užitek nič manjši.

Prijazna gostitelja »enodnevnih rečnih piratov« sta nas razvajala 
z bogato kulinariko in vsem, kar spada zraven. Ponovno smo do-

kazali, da smo pravi Dolenjci, ki se znamo poveseliti in nameniti 
pozdrav mimo plavajočim in ob bregu sedečim gostom. Pred tem, 
ne smemo pozabiti, smo obiskali še botanični vrt in se v Čajnici 
okrepili z dobro kavico.

Na poti domov smo okušali dobrote, ki so jih prav za nas pripra-
vili v DSO Trebnje, hvala vam.

Razšli smo se vedrih obrazov z upanjem, da se v bodoče še druži-
mo in potrdimo misel: »Življenje niso leta, ki smo jih preživeli, so 
dnevi, ki si jih bomo zapomnili.«

Želim, da bi bil eden izmed njih tudi torek, 15. oktober.
Hvala, ga Majda Ivanov, da ste že na začetku svojega novega po-
slanstva kot predsednica DU Trebnje poskrbeli za tako prijetno 
druženje.

Članica DU Trebnje
Danica Sila
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Godovanje
na Korenčkovem prazniku 
Tudi letos se je v Velikem Gabru odvijal tradicionalni Korenčkov 
praznik, na katerega se je na povabilo KS Veliki Gaber in knjižni-
ce Pavla Golie ‒ oddelka Ivana Zorca ‒ vključila tudi OŠ Veliki 
Gaber. Ker je bil praznik tematsko povezan z običajem godovanja, 
smo se na šoli odločili za raziskovanje z anketo in intervjuji sta-
rejših krajanov.

Na OŠ Veliki Gaber je od 9. do 16. septembra potekalo anketno 
raziskovanje o godovanju in navadah ob tem praznovanju. Anketa 
je potekala preko spleta in v pisni obliki.

Večina anketiranih je besedo godovanje povezalo z osebnim pra-
znikom, tj. godom ali »imendanom«, ki je na dan koledarskega 
svetnika, po katerem je nekdo dobil ime. Večina anketiranih je 
pritrdilno odgovorilo, da vedo, kdaj imajo svoj god. Prav tako ve-
čina pozna, kdaj imajo god njihovi otroci. 

Imena so postala krajša in je težje ugotoviti izvor. Vendar pa je 
znano še kar veliko staroslovenskih imen, ki so bila zapisana v 
virih že pred letom 1200, kot so na primer: Borut, Val, Zala …
Z imeni se predstavniki človeškega rodu kličejo že dolga tisočle-
tja. Kdaj, kako in na kateri stopnji človeškega razvoja so nastala, 
je težko zanesljivo reči. Da med ljudmi ni nikogar brez imena, 
pripoveduje že prastari grški ep Odiseja. Ljudski rek pa pravi, da 
ima rojstni dan vsak pes, godu pa ne.

Najbolj znana navada pri godovanju med anketiranci v okolici 
Velikega Gabra je »tablanje«, le desetina jo je poimenovala »rum-
planje oz. ramplanje«, štirje pa so jo poimenovali »frah delat ali 
ovfrovt«. 

Kljub temu, da anketiranci poznajo »tablanje«, pa to le pri malo 
katerem anketirancu še izvajajo, godovniku izrečejo voščilo in ga 
simbolično obdarijo. Otroke obdarijo s čokolado, pico, odraslim 
pa pripravijo boljše kosilo.

Povzetek po pogovoru z gospo Justi Golob in gospo Fani Jevni-
kar
O teh navadah smo se pogovarjali tudi z devetdesetletno domačinko, 
gospo Justino Golob in Gabrčanko, gospo Fani Jevnikar, ki sta se zelo 
radi udeleževali »tablanja«, saj je bilo takrat veselo, veliko se je pelo in 
plesalo. Tablači so namreč vedno medse povabili tudi orgličarja ali pa 
harmonikaša, ki je po voščilu godovniku vedno veselo zaigral. Tablači 
pa so se skupaj z godovnikom zavrteli in veselje se je nadaljevalo po-
zno v noč. Tablanje se je vedno dogajalo na predvečer goda. Povedali 
sta tudi, da so godovnika obdarili vedno z veliko pleteno štruco, ki so jo 
potem razrezali in tudi pojedli.
Voščilcem je godovnik ponudil tudi kakšen suho mesnat narezek ali 
štrukeljce in seveda tudi kakšen glažek pijače se je nalil.
Za godovnike so gospodinje skuhale boljše kosilo, največkrat so bili 
štruklji.
Pri tablanju so si pomagali s kuhalnicami in vrči, s pokrovkami in 

lonci, škafi in verigami in tako je nastala prava mačja muzika, ki jo je 
godovnik moral poslušati tri štiklce, šele nato je lahko povabil tablače 
v hišo. 
Gospa Fani je povedala, da se je zgodilo, da jih je en godovnik tudi 
enkrat nagnal in od takrat mu niso več tablali.
Želja večine anketirancev je, da bi se navada tablanja na predvečer 
godovanja prenesla na mlajše, ob tem pa tudi druženje s sosedi in 
seveda tudi izreka voščil in obdarovanje.

Uvod v krajevno prireditev Korenčkov praznik, ki je bila 25. sep-
tembra na temo godovanja, pa so predstavili učenci z igranjem 
starih ljudskih iger, ki so že marsikje utonile skoraj čisto v pozabo. 
Vendar pa pogled na otroke pri igrah: špana, poskok, klinčkanje, 
prepletanje vrvice in drugih iger pove, da so lahko igre naših pra-
babic, babic tudi zelo zanimive, predvsem pa otroke razveseljuje 
preprostost pripomočkov in pa seveda, da se lahko igrajo skorajda 
povsod. To pa je bilo tudi vodilo mentorice Tanje Korošec, ki jih 
je naučila in spremljala na prireditvi.

Obiskovalcem prireditve so učenke OŠ Veliki Gaber predstavile 
tudi odkritja iz anket in intervjujev. 

Justina Zupančič

Vrtec na obisku
Ob dnevu starejših občanov 1. 10. 2015 smo se otroci v spremstvu 
naših vzgojiteljic in pomočnic odpravili v Dom starejših občanov 
(DSO Trebnje). Oddelki »Metulji«, »Zmajčki« in »Kapljice« smo 
jim pripravili program, s katerim smo jih hoteli razveseliti in po-
pestriti njihov dan. V domu so nas lepo sprejeli. S pesmijo »Naša 
četica« smo prikorakali v dvorano, kjer so nas pričakali starejši 
občani. Program pa smo nadaljevali z ljudskim plesom »Poj z me-
noj«, dvema deklamacijama (»Moji roki« in »Obisk«) in rajalno 
gibalno igro (»Bela, bela lilija … in Rdeči, rdeči tulipan…«). Pri-
čarali smo jim nasmehe in spomine na otroštvo ter za zaključek 
skupaj zapeli »Mi se imamo radi«. Da smo se medgeneracijsko 
družili, smo jim za spomin poklonili majhno pozornost (otroško 
sliko in igro štiri v vrsto). Ta dan bo njim in nam ostal v lepem 
spominu.

Brigita in Katja, strokovni delavki
Foto: Vrtec Trebnje
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Vrtec Mavrica Trebnje odpira 
nov oddelek v Šentlovrencu
V podružnično šolo v Šentlovrencu je s 1. septembrom v nov od-
delek vstopilo kar nekaj malčkov 1. starostnega obdobja. Prostor 
je prenovljen za potrebe vzgojno-izobraževalnega procesa. V njem 
so poleg otrok starih od 1 do 3 let tudi strokovne delavke, di-
plomirana vzgojiteljica Agata Černe s pomočnicama vzgojiteljice 
Jožico Murn in Katarino Lavrih. Starši otok so si prostor ogledali 
in bili z njim in z opremo zadovoljni. Izrazili pa so željo po iz-
gradnji igrišča, ki poteka v dogovoru s KS Šentlovrenc in Občino 
Trebnje. Novemu oddelku smo zbrali tudi ime KROMPIRČKI, 
saj upamo, da bomo imeli vedno srečo in se v njem dobro počutili. 
        

Agata Černe
Foto: Vrtec Trebnje

Galerijska paleta 

24. septembra 2015 je po razstavi Anton Repnik – Veliki žalost-
ni veseljak vodil Slavko Pregl, pesnik in član Strokovnega sveta 
Galerije likovnih samorastnikov Trebnje, ki je dela za razstavo 
tudi izbral. Slavko Pregl je na vodstvu predstavil avtorja Antona 
Repnika, interpretiral njegova dela ter srečanje obogatil z duho-
vitimi prigodami njunega dolgoletnega poznanstva.

V naslednjih tednih pa za obiskovalce že pripravljamo naslednjo 
razstavo. 

V četrtek, 22. oktobra 2015, vas ob 18. uri vabimo na odprtje 
razstave Utrinki vsakdanjika. Na razstavi bomo predstavili izbor 

del iz zbirke Galerije likovnih samorastnikov 
Trebnje, ki orisujejo pestrost vsakdanjega živl-
jenja od Brazilije, preko Turčije, Rusije, Romunije in številnih 
drugih držav, pa vse do Slovenije. 

V petek, 30. oktobra 2015, med 10. in 11. uro pa otroke in od-
rasle vabimo na brezplačno ustvarjalno delavnico ''Izreži svojo 
najstrašnejšo bučo''. S sabo prinesite buče, ki jih boste oblikova-
li. Čaka vas pestro dopoldne. 

Lepo vabljeni!  
Galerija likovnih samorastnikov Trebnje

Slavko Pregl med vodstvom po razstavi Anton Repnika – Veliki žalostni veseljak.
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10. poletni tabor za romske 
otroke iz naselja Vejar
Ob koncu počitnic je bil za romske otroke pod okriljem Centra za 
socialno delo Trebnje organiziran že 10. poletni tabor z glavnim 
namenom priprave na šolo. Da bi otroci zakorakali v novo šolsko 
leto pripravljeni, smo en dan urejali torbice, zavijali zvezke in jih 
motivirali za šolsko delo. Preko iger smo trenirali socialne veščine, 
preko dela v skupini pa so otroci lahko pokazali svoje spretnosti 
v teku, hitrosti, natančnosti, potrpežljivosti in sodelovanju. Igrali 
so se s padalom ter tekmovali v družabnih igrah, kjer so se lahko 
izkazali tudi kot posamezniki. Utrjevali smo vrednote, ki jih otroci 
potrebujejo v šolski sredini.

Dogodek, ki so se ga otroci najbolj veselili, je bil enodnevni iz-
let na morje. Za marsikaterega otroka je to edina priložnost, da 
vidi morje. Zahvaljujemo se Občini Trebnje za sofinanciranje 
programa ter podjetju Dana Mirna, ki je tudi letos poskrbelo za 
osvežitev. Velika zahvala gre tudi vsem prostovoljcem, ki so otroke 
spremljali na izletu in jim s svojo srčnostjo omogočili lep dan. 

Bojana Svet
CSD Trebnje

Foto: CSD Trebnje

Veselo v novo šolsko leto
Zadnji teden v mesecu septembru smo se v enoti Romano razve-
selili novih igral in igrač. Otroci se na igrišču radi družijo v igralni 
hiši, spuščajo po toboganu, igrajo z mivko in zaigrajo nogomet s 
pravimi goli. V igralnici pa si nabiramo izkušnje z novima dru-
žabnima igrama in igralnimi knjigami. S pridobitvijo smo zelo 
zadovoljni, tako da se otroci in vzgojiteljice iskreno zahvaljujemo 
Romskemu društvu Romano drom.

Helena, Aliana, Vida
Foto: Vida Hočevar

Pobiranje krompirja
Občina Trebnje in Center za socialno delo Trebnje sta v petek, 
18. septembra 2015, ob 12. uri organizirala pobiranje krompirja 
na znameniti njivi v romskem naselju Vejar. Dogodka se je poleg 
župana Alojzija Kastelica udeležila še zainteresirana javnost in 
večina romskih družin, ki so nabrale preko štiri tone krompirja. 
Po končanem delu smo se v družbi Društva za priznanje pražene-
ga krompirja kot samostojne jedi seznanili s pripravo praženega 
krompirja in se z njim posladkali. 

Obdelovalno njivo bo župan razdelil na več manjših delov – vr-
tov, na katerih si bodo romske družine uredile vrtove. Uvajanje 
vrtnarjenja v romskem naselju Vejar sta Urad Vlade RS za naro-
dnosti in Komisija Vlade RS za zaščito romske skupnosti izredno 
dobro ocenila in projekt je opredeljen kot evropski primer dobre 
prakse. Samooskrba je odličen projekt, dobra izbira in prava ideja 
pri delu s ciljno skupino brezposelnih oseb. Na ta način se posle-
dično izboljša tudi sožitje. Značilno pa je, da se pri uvajanju novih 
dejavnosti v romskem naselju Vejar, ki so za skupnost dolgoročno 
koristne, na začetku vedno srečujemo z vsesplošno kritiko javno-
sti. Tako se je zgodilo tudi v tem primeru in to je znak, da smo na 
pravi poti. 

Dogodek so omogočili: Občina Trebnje, CSD Trebnje in Romsko 
društvo Romano drom.

Vida Hočevar
Foto: CSD Trebnje
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Jožefa Zorec iz Korit 
je praznovala 90. rojstni dan
V nedeljo, 12. 7. 2015, je dočakala visok življenjski jubilej ‒ 90 let 
‒ Jožefa Zorec iz Korit. Vsi jo poznamo kot Izdorovo Pepi. Kljub 
častitljevemu jubileju nam je Pepi natanko razložila zgodovino 
hiše in ljudi v njej od leta 1500 naprej. Na žalost je sedaj ostala 
sama. Zelo močno pogreša sestro Anico, ki je umrla decembra 
2014. Vse življenje sta preživeli skupaj.

Življenje jo je močno preizkušalo. Njena življenjska pot se je za-
čela v Koritih. Rodila se je tretja po vrsti od šestih otrok. Živ je še 
brat France, ki živi v Argentini. Njena lepa dekliška leta je pretr-
gala 2. svetovna vojna. Po njej je zaman čakala na svojega fanta, 
ki je verjetno za vedno ostal v enem izmed brezen v Kočevskem 
Rogu. Nikoli se ni poročila, pa ne, da ne bi bilo prilike. Po vojni 
so ostali na kmetiji ona, brat Ivan in sestra Ani. Leta 1974 je brat 
umrl in tako sta s sestro na zelo veliki kmetiji delali sami. Pridelali 
sta veliko pšenice in drugih žit, korenja, pese in drugih okopava-
nin, v hlevu je bilo vedno veliko živine, skrbeli sta za gospodarska 
poslopja in zgradili novo hišo. Njihova prejšnja hiša, zaščitena kot 
kulturna dediščina (sedaj podrta stoji sredi vasi) je iz 16. stoletja (s 
slamnato streho, črno kuhinjo ...). 

Ob vsem delu je našla čas, da je redno hodila k pevskim vajam, saj 
je z velikim veseljem prepevala v cerkvenem pevskem zboru. Nato 
se ji je zgodila strašna nesreča, saj so ji zaradi hripavosti po pomoti 
odstranili glasilki. Od takrat je brez glasu in se s to izgubo, pred-

vsem ob zavedanju, da 
ni bila potrebna, še ve-
dno ne more sprijazni-
ti. Le kdo bi se sploh 
lahko?!

Kljub temu je ohra-
nila veselje in vero v 
življenje. Odlikujejo 
jo vrednote, kot so: 
poštenost, delavnost, 
gospodarnost, velik čut 
za sočloveka in pomoč 
ljudem v stiski (med 
vojno in po njej), po 
katerih se ravna celo 
življenje. Ohranila jih je kljub temu, da so jima s sestro tatovi po-
brali že vso zlatnino, denar in druge vredne stvari. In to že 6-krat 
v zadnjih nekaj letih.

Vesela je, da ima tako dobre sosede. Hvaležna je Markočevim in 
Cebljevim in vsem ostalim vaščanom Korit, da ji pomagajo. Še 
posebno sedaj, ko ni več sestre, ki jo res močno pogreša, je vesela 
vsakega, ki jo obišče.

Tudi našega obiska je bila zelo vesela. Še bolj pa pozornosti in 
lepih želja. Predsednik Sveta KS Dobrnič Darko Glivar in pred-
sednica KORK Dobrnič Francka Kužnik sta ji ob tej priložnosti 
voščila v imenu vseh krajanov in izročila darili. Na obisku smo bile 
še Majda Murn, Mateja Glivar in Lojzka Prpar.

Spoštovana gospa Jožefa! Še enkrat Vam iz srca čestitamo za vaš 
90. rojstni dan.

Hvala Vam za svetal zgled, za prijaznost in veliko dobrih stvari, 
ki ste jih podarjali in jih še. Želimo vam obilo trdnega zdravja in 
voščimo še na mnoga leta.

Lojzka Prpar, KS Dobrnič
Foto: Lojzka Prpar

90. jubilej Anice Jan iz Trebnjega
12. 9. 2015 je praznovala 90. rojstni dan najina draga mami Anica 
Jan iz Paradiža 2, Trebnje. Rojena je bila v Paradižu v 10-članski 
družini kot 7. otrok. Njeno življenje se je odvijalo v domačem 
okolju v skrbi za dom in družino. V zakonu sta se ji rodila dva 
otroka, hči Darinka in sin Zdravko. Po zgodnji moževi smrti se 
je nama z vsem srcem posvetila in naju podpirala, nama poma-
gala z nasveti in vsekakor nikoli obupala nad bolečimi usodami. 
Ves čas je iz nje odsevala pozitivna energija ter veliko dobre volje, 
potrpežljivosti in zvedavosti. Prav njena zvedavost po novem in 
neodkritem jo je v zadnjih 20. letih popeljala na potovanja po 
širnem svetu.

Ob praznovanju so jo obiskali in se poveselili z njo: sorodniki, 
župnik g. Slavko Kimovec, predstavnika RK Trebnje Teja Radelj 
in Dušan Peskar, predstavnica DU Trebnje Darinka Simonič, pri-
jatelji in vaščani. 

Draga mami, še veliko zdravih, veselih in pozitivno naravnanih 
let.

Hči Darinka

Življenjski jubilej Frančiška Mikca 
V sredo, 19. 8. 2015, je svoj jubilej, 90. rojstni dan, praznoval go-
spod Frančišek Mikec iz Odrge, ki sedaj živi v DSO Trebnje. Tam 
sva ga z Mojco Mihevc tudi obiskali. 

Ob obisku je gospod dobre volje, še vedno poln življenja in moči, 
ko nama v svoji sobi pokaže drobne pozornosti, ki jih je prejel ob 
rojstnem dnevu. Pove nama, da je v domu že 14 let, od same usta-
novitve DSO Trebnje. Ker bližnjih svojcev in svoje družine nima, 
se mu je to zdela najboljša rešitev. Tu je zadovoljen, radi ga imajo 
sostanovalci in osebje. Ker je še vedno pri močeh, veliko hodi; gre 
tudi v Trebnje in je sploh aktiven. Tudi sorodniki ga radi obiščejo 
in tudi tega dne si kar podajamo kljuko, ker nas je več takih, ki bi 
mu radi voščili in želeli vse dobro.

Gospod Mikec, želimo Vam še veliko zadovoljnih in zdravih let 
ter da bi se tu vedno tako dobro počutili.

Vlasta Rajkovič, KORK Trebnje
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90 let Jožefe Pekolj
iz Gombišč pri Velikem Gabru
 
11. avgusta je obrnila 
90. list v knjigi življenja 
Jožefe Pekolj iz Gom-
bišč, zato smo se zbrali 
otroci, vnuki, pravnuki 
ter prijatelji naše drage 
mame. Nazdravili smo 
še na mnoga zdrava leta 
in praznovanje se je ob 
glasbi v živo, na katero 
je slavljenka tudi za-
plesala, zavleklo dolgo 
v noč.

Anica Kanc
Foto: Anica Kanc

Marjetka Paulić je praznovala
80. rojstni dan
V ponedeljek, 13. 7. 2015, je praznovala svoj 80. rojstni dan Mar-
jetka Paulić iz Preske pri Dobrniču.

Njena življenjska pot se je začela v Zlatem Polju pri Lukovici. 
Imela je pet sester in enega brata. Njihova brezskrbna otroška 
leta je pretrgala 2. svetovna vojna. Njeno vas so leta 1941 požgali 
Nemci, vse prebivalce so odpeljali v Šentvid nad Ljubljano, kjer 
so bili en mesec, nato pa so jih odpeljali v koncentracijsko tabo-
rišče v Nemčijo. Spominja se, da so takrat požgali pet vasi, v vasi 
Koreno pa so žive zažgali vse moške. Ko so se 1943 leta vrnili, so 
prišli brez vsega na popolnoma opustošeno domačijo. Po vojni se 
je zaposlila v Kliničnem centru v Ljubljani kot negovalka, kjer je 
ostala do upokojitve. 

Z možem Marjanom sta si ustvarila dom v Tacnu pod Šmarno 
goro, kjer sedaj živi sin Marjan. V njenem življenju je bilo veliko 
težkih trenutkov. Najbolj jo je prizadela smrt vnuka Nejca. Pred 8 
meseci pa je izgubila še moža. 

Zato je zelo vesela sina Marjana in vnukinje Anje, ki jo velikokrat 
obiščeta in ji pomagata pri delu na vrtu in v hiši. V Preski biva v 
prijetni hišici, obdani z rožami in lepim vrtom. Na vrtu pridela 
vso zelenjavo in kar potrebuje v gospodinjstvu. Delo na vrtu jo 
zelo veseli. Tudi s sosedi se dobro razume in je z njimi navezala 
prijateljske stike.
Ob njenem visokem jubileju sta ji čestitala in ji izročila dari-
lo predsednik Sveta KS Dobrnič Darko Glivar in predsednica 
KORK Dobrnič Francka Kužnik. 

Spoštovana gospa Marjetka! 
Kljub vsem težkim izkušnjam ste ostali vedri in nasmejani. Osta-
nite taki še naprej. Želimo Vam veliko zdravja in voščimo še na 
mnoga leta v krogu Vaših najdražjih.

Lojzka Prpar, KS Dobrnič
Foto: Lojzka Prpar

Življenjski jubilej Ane Ilar
V ponedeljek, 17. 8. 2015, je svoj 90. rojstni dan praznovala ga. 
Ana Ilar iz Benečije pri Trebnjem. Ob tej priložnosti sva jo z 
Mojco Mihevc, predsednico RKS-OZ Trebnje obiskali na domu 
in ji voščili ob prazniku. 
Gospa živi skupaj z možem v veliki hiši, ki sta jo sezidala sama. 
Življenje ji ni prizaneslo, prestala je veliko težkih preizkušenj, pa 
vendar je še vedno pri močeh, bistra in polna spominov, ki kar vre-
jo iz nje. Gospa je pri 25 letih v delovni brigadi doživela nesrečo 
in ostala brez desne roke, pa vendar ni obupala. Z možem sta si 
ustvarila družino, rodila se jima je hčerka, sezidala sta si dom. Ho-
dila je v službo na Mirno in skrbela za družino. Žal pa jo je pred 
nekaj leti življenje spet preizkušalo, ostala je brez hčere, mož pa je 
po kapi že dalj časa na postelji, odvisen od njene pomoči. K sreči 
ima dve vnukinji, ki jo redno obiskujeta in ji pomagata. Pomoč pa 
ji nudijo tudi dobri ljudje, saj mož potrebuje vsakodnevno nego in 
oskrbo. Čeprav je ob obisku zaznati tudi nekaj grenkobe, je polna 
življenja, rada živi in rada obuja spomine. Lepo jo je poslušati, le 
čas tako hitro mine. 
Gospa Ana, še enkrat Vam iz srca voščimo in želimo predvsem 
zdravja in življenjskega optimizma.

Vlasta Rajkovič, KORK Trebnje
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Na vrtu smo jeseni zaposleni s pobiranjem in shranjevanjem 
pridelka, vendar delo ni težko. Obilni pridelki nas prav na-
sprotno navdajajo s ponosom in dobrim občutkom, da je vlo-
ženi trud bogato poplačan. Pred nekaj tedni so mediji mno-
žično poročali o tem, da so Romi v Trebnjem pobirali svoj 
krompir. Županovo vabilo na pobiranje krompirja, poslano 
predsedniku države in vlade, ministrom, tožilstvu in policiji, je 
nesprejemljivo norčevanje iz nosilcev državne oblasti in njiho-
vo nepotrebno obremenjevanje z lokalnimi zadevami. Komu je 
medijska izpostavljenost dogodka koristila in če sploh komu, 
se lahko le sprašujemo. Za učenje delovnih navad skupine pre-
bivalstva kamere niso potrebne. Rezultati vodenja občine se 
kažejo na druge načine. Uspešna je tista organizacija, ki gradi 
na sposobnosti in motiviranosti za delo.
       
   Mateja Povhe

POLITIČNE STRANKE

Pripravljen predlog prenovljenega Zakona o sodelovanju de-
lavcev pri upravljanju

V Demokratični stranki dela – DSD smo v skladu z temeljni-
mi usmeritvami svojega Programa in s Programom Združene 
levice pripravili predloge novele Zakona o sodelovanju delav-
cev pri upravljanju (ZSDU-1), ki ga bo poslanska skupina ZL 
vložila v zakonodajni postopek v Državnem zboru ter zahte-
vala čimprejšnjo obravnavo.

Glavni cilj zakona je odprava ugotovljenih pomanjkljivosti in 
vsebinska prenova, ki bo omogočila hitrejši razvoj sodelovanja 
delavcev pri upravljanju v Slovenski poslovni praksi in posle-
dično večjo poslovno uspešnost podjetij ter hitrejši gospodar-
ski razvoj nasploh. Zato smo prepričani, da je novela ZSDU-1 
dobra in zasluži javno podporo ter sprejem.

DSD Trebnje

V Slovenski ljudski stranki 
bomo imeli 22. novembra 
2015 v Ljubljani statutarni in 
programski kongres, na kate-
rem bomo dali poudarek na 

vsebino. Z novim programom bomo v slovenski politični pro-
stor vnesli novo vsebino, ki bo ljudem dala zaupanje v državo 
in celoten sistem. Politiko želimo vrniti k njenemu bistvu in 
poslanstvu, da pomaga ljudem in dela njim v dobro ter skrbi 
za kakovost njihovega življenja. Vse ostalo je manj pomembno. 
V tem duhu smo pred kratkim izvolili novega podpredsednika 
OO SLS Trebnje, g. Tomaža Kukenbergerja in obenem smo 
v tem času v svetniške vrste SLS pridobili novo občinsko sve-
tnico, go. Natašo Verbič iz Trebanjskega vrha, ki bo skupaj s 
slednjim v strankarske vrste prinesla novega elana.

Samočistilne naprave -
ponovno
Na prejšnji občinski seji v mesecu septem-

bru smo obravnavali vprašanje subvencij manjših samočistil-
nih naprav na območjih, kjer se ne bodo izvajali večji kanali-
zacijski sistemi. Sedaj je župan predlagal 500,00 € subvencije 
na stanovanjsko enoto. Naša stranka je predlagala tako kakor 
že spomladi povečanje na cca 800,00 € na stanovanjsko eno-
to. Enak ali podoben znesek imajo tudi vse sosednje občine 
(Mirna, Mokronog, Mirna peč, Ivančna Gorica, Novo mesto 
…). Upamo, da bo na naslednji seji v mesecu oktobru to po-
trjeno. Že prejšnjo sejo je tudi večina drugih strank soglašala s 
predlaganim zneskom. Skrajni čas je, da tudi trebanjska občina 
to uredi, saj smo pa med zadnjimi občinami v Sloveniji, ki to 
rešujejo. Letos je v ta namen na voljo 30.000,00 €, drugo leto 
pa 40.000,00. Občina bo po sprejemu pravilnika na seji v ok-
tobru pozvala občane, naj se upravičenci prijavijo in izkoristijo 
to možnost.

OO SDS Trebnje

Bogata jesen nam daje energijo 
za nove aktivnosti, predvsem za 
pripravo na akcije v bodočem 
letu. Naša stranka si prizadeva, 

da bi uresničili čim več konkretnih ciljev. Nadaljevali bomo 
z aktivnostmi za razvoj Trebnjega, njegovo širitev in uredi-
tev. Izgradnja infrastrukture je pomembnejši del in osnova za 
bodoči razvoj mesta Trebnje in celotne občine. V preteklosti 
je bilo veliko narejenega, zgrajenega na novo in obnovljene-
ga. Dobro zastavljena prometna ureditev občinskega središča 
kliče po nadgradnji, po ureditvi bivše avtoceste (H1) s sanaci-
jo dotrajanih nadvozov in prometno ureditvijo, ki bo v celoti 
prevzela funkcijo obvozne ceste. V nadaljevanju bo tako lažje 
urediti in zmanjšati promet v centru mesta, z obnovo obstoje-
čih prometnih površin, planiranjem novih prometnih povezav, 
z zagotovitvijo novih površin za parkiranje in načrtovanjem 
ter čimprejšnjo izvedbo kolesarskih poti. Verjamemo, da nam 
bo s skupnim prizadevanjem uspelo doseči zastavljene cilje.

V spomin!

dr. Marjan Peter Pavlin

bil je porodničar, podžupan Občine 
Trebnje in aktiven v politiki v stranki 
NSI.

Izrekamo sožalje prizadetim ob izgubi.
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ZAHVALE

Ni konec, ko pride tvoj zemeljski konec.
Le vsakodnevno orodje pospraviš

in se odpraviš k počitku. 
 

Po isti poti, koder odhajaš, 
nevidno prihajaš nazaj – med svoje, 

ki jih ne nehaš ljubiti 
in ki živijo od tvoje ljubezni. 

 
In tvoja prisotnost je bolj prisotna kot kdajkoli prej:

 na vseh poteh, v vseh rasteh, od korenin do vej. 
(Tone Kuntner)

ZAHVALA

Ob boleči izgubi moža, očeta, dedka, brata, svaka, nečaka, bratranca in stri-
ca MARJANA PETRA PAVLINA, dr. med., specialista ginekologije in 
porodništva, s Tomšičeve ulice v Trebnjem, se iskreno zahvaljujemo vsem 
sorodnikom, sosedom, prijateljem, znancem ter sodelavcem Splošne bol-
nišnice Novo mesto, ZD Trebnje in Metlika, DSO, Krajevne skupnosti in 
Občine Trebnje, Karitas Trebnje, evropskemu poslancu, predsednici in čla-
nom Nove Slovenije krščanski demokrati, OO drugih strank ter pogrebni 
službi. Hvala, ker ste nam v teh težkih trenutkih stali ob strani, izrazili 
sožalje, sočutno stisnili roko, podarili cvetje, sveče, darovali za svete maše 
in ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti. Še posebej 
se zahvaljujemo duhovnikoma Janezu Celarju in Milošu Koširju za lepo 
opravljeni pogrebni obred, vokalni skupini Dominus za zapete žalostinke 
in Jeri Rot za igranje ob grobu. Hvala govornikom za izbrane in ganljive 
besede slovesa. 
Še enkrat iskrena hvala vsem, ki ste bili del njegovega življenja in ste se 
poslovili od njega.

Žalujoči: vsi njegovi

Odšel je Marjan Peter Pavlin, dr. med., 
specialist ginekologije in porodničar, 
prvi mož krščanske demokracije v tre-
banjski občini

V teh dneh, ko so mnogi po polju spra-
vljali letošnje darove, se veselili dobre 
letine, nas je vse presenetila vest, da je 
zemeljsko pot sklenil in se v večnost 
preselil dr. Marjan Peter Pavlin. Težko 
je doumeti, da njegovega koraka v do-
mači hiši ne bo več slišati, prav tako ne 
bo njegovega stiska rok, ki so dale življenje toliko otrokom, ki so 
reševale to krhko bit, kar mu je poleg družine pomenilo največ na 
svetu. 
Njegovih napotkov ne bo več pri maši za domovino in kresovanju 
ob dnevu državnosti pri cerkvici sv. Rozalije na Trebelnem. Prav 
tako ne bo več s člani Kulturnega društva Trebnje delil veselja ob 
različnih odmevnih kulturnih prireditvah in ne svojega ponosa 
do rojakov – misijonarja Friderika Ireneja Barage in nadškofa dr. 
Alojzija Šuštarja, ki ga je osebno poznal – in spoštovanja njune 
neizmerne vere, volje, znanja in narodne zavednosti.

Gotovo ni veliko takih, ki bi svoj poklic opravljali s tolikim ve-
seljem. Kot da mu je to res bilo položeno v zibko. O svojem delu 
je zapisal, da ga opravlja odgovorno, strokovno in predano: »Pri 
našem delu je pomembno, kako sprejmeš bolnico, ki pride na ope-
racijo, bolnico, ki pride po pomoč, ko je neozdravljivo bolna, kako 
skrbiš za mamico, ki poraja novo življenje, kako pristopiš k paru, 
ki ne more imeti otrok. Žalosten in prizadet sem, ker nekateri bolj 
kot dejstvom in resnici verjamejo govoricam, nemalokrat celo la-
žem. Je že tako, da se nam pogled na zdravstvo izostri šele, ko 
zbolimo in potrebujemo pomoč ljudi v belem. Takrat si želimo le, 
da bi prišli v roke zdravniku z veliko začetnico. In verjemite, teh 
ni malo.« 

Biti del lokalne skupnosti, z njo živeti in zanjo delati je nekaj, kar 
prispeva k lepšemu jutri občanov. Tega se je dr. Marjan Peter Pa-
vlin še kako zavedal. Vedno si je prizadeval, da bi tisti, ki so na 
robu, dobili več, da bi dihali za cilj, ki bo vsem skupen. Ko se je 
oziral na prehojeno pot, so mu stopili v ospredje predvsem lepi 
dogodki, boleče trenutke je skušal pozabiti. 

Evropski poslanec Lojze Peterle je ob Marjanovem slovesu zapisal, 
da je hvaležen za vse, kar je storil kot prvi mož krščanske demo-
kracije v trebanjski občini: »Njegova načelnost, premočrtnost, de-
lovna vnema in zanesljivost so zaznamovale njegovo politično pot 
od samega začetka … Postal je znamenje, ki so mu nasprotovali in 
plačal tudi svojo ceno za to. Hvaležen sem mu tudi, da je stal na 
strani življenja in bil tolikokrat del vesele novice, ki je razveseljeva-
la dolenjske domove.«
A nit življenja se enkrat pretrga. Takrat nastane bolečina, za njo 
pa praznina. V zadnjih mesecih je bila za Marjana največje veselje 
vnukinja Ela. Kot da bi vedel, da je ne bo mogel pospremiti v ži-
vljenje z nasveti dedka, se je ob vsakem obisku raznežil in ji dal vso 
svojo ljubezen in s tem pokazal, kako pomembna je ta v življenju. 
Zamrl je njegov korak, utihnil glas in odšel smeh. A ostala je nje-
gova bogata dota. Družina, uspehi, ki jih je nizal v porodnišnici, 
rešena življenja, prispevek k skupnemu dobremu. To je tisto, kar bo 
dr. Marjana Petra Pavlina vedno delalo živega, mi pa smo poklica-
ni, da na njegove besede in opozorila opominjamo.

Ni res, da je odšel – nikoli ne bo!
Ujet v naša srca, z najlepšimi spomini, bo vsak naš korak spremljal v 

tišini.

Povzeto iz govora Alena Salihovića, Radio Ognjišče

Vsak človek je zase svet,
čuden, svetal in lep
kot zvezda na nebu.
(T.Pavček)

ZAHVALA

V 85. letu nas je zapustila draga mami, omi, 
teta
GABRIJELA KRŽIČ, roj. JANC 
iz Praproč 3, 8210 TREBNJE

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem za stisk rok, izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in 
sveče. Iskrena hvala osebju DSO Trebnje. Zahvala tudi vsem,
ki ste sodelovali pri poslovilnem obredu in vsem, ki ste jo
pospremili na zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

Ni besed več tvojih,
ni več stiska tvojih rok,
ostal le nate nam spomin je,
ki kaže nam življenja pot.

 ZAHVALA

 V 79. letu starosti nas je zapustil naš dragi mož, 
oče, tast, stari ata, brat in stric

 ANTON KEK
z Roženplja.

 
Vsem sorodnikom, vaščanom, sosedom, prijateljem, znancem in sodelav-
cem se zahvaljujemo, da ste bili z nami v dneh žalosti. Hvala vsem in vsa-
kemu posebej za izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče in sv. maše. Iskrena 
hvala cerkvenemu pevskemu zboru Dobrnič, moškemu kvartetu Ribniški
fantje in izvajalcu Tišine Marku. Hvala tudi g. župniku za lepo opravljen 
pogrebni obred in pogrebni službi Marije Novak za organizacijo pogreba. 
Globoka zahvala tudi medicinskemu osebju.
ZD Trebnje in SB NM ter še enkrat zahvala vsakemu posebej, ki ste očetu 
nesebično kakorkoli pomagali in bili z njim v času njegove bolezni.
Oče, hvala, ker si bil del naših življenj, v srcu ostajaš z nami za vedno.
 

Žalujoči: Vsi njegovi
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ZAHVALE / VABILA

Srce je dalo vse, kar je imelo,
nobene bilke zase ni poželo,
odšel si sam na pot neznano,
kjer ni skrbi in bolečin,
za tabo ostal je le boleč spomin.

ZAHVALA

V 86. letu nas je zapustil 
naš dragi mož, oče, dedek in 
pradedek
LUDVIK OZIMEK
Iz Vrhtrebnjega 1, Trebnje

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, vaščanom, so-
sedom, prijateljem, znancem in sodelavcem, da ste 
bili z nami v dneh žalosti. Hvala vsem in vsakemu 
posebej za izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče in 
sv. maše. 
Iskrena hvala PGD Vrhtrebnje, g. župniku Milošu 
Koširju za lepo opravljen obred, pevcem, govorniku 
Alojzu Gliha za poslovilne besede ob odprtem grobu 
ter Pogrebni službi Novak iz Rebri pri Žužemberku. 

Žalujoči: Vsi njegovi

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a nate, draga mama, 
spomin bo večno ostal.

ZAHVALA

V 84. letu starosti nas je za vedno zapustila naša draga 
mama, sestra, teta, stara mama in prababi 
MARIJA ZUPANČIČ iz Svetinj pri Dobrniču.

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, so-
delavcem in znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in svete maše. 
Hvala dr. Katarini Žirovnik-Kuster in sestri Marjeti Gorenc iz ZD Trebnje. Po-
sebna hvala patronažni službi in sestri Majdi Gačnik. Hvala urgentni službi ter 
dr. Marti Pančur, zdravstvenim tehnikom in reševalcem za vso zadnjo pomoč. 
Hvala sodelavcem kolektiva Trima Trebnje in sodelavkam SM Trebnje. Hvala 
duhovniku Florijanu Božnarju za lepo opravljen obred, hvala pogrebni službi 
Marije Novak s.p. iz Žužemberka. Hvala pevcem in praporščakom.

Vsem in vsakemu posebej hvala za tople stiske rok, tolažilne besede ter hvala, ker 
ste se z lepo mislijo in spominom od naše mame poslovili v tako lepem številu.

Vsi njeni.

Pod geslom »Bodi dober in delaj dobro« smo z Leo klubom pripravili program dogod-
kov za lionistično leto 2015/2016. Vabimo vas na naslednje dogodke:
• Pohod od Vesele gore do Okroga, namenjen druženju članov Lions in Leo kluba (v oktobru). 
• Tradicionalni Lions dobrodelni večer je letos namenjen pomoči žrtvam prometnih nesreč (20. november, Vila Rakar).
• Obiskali bomo Zavod za slepe in slabovidne v LJ in se udeležili Večerje v temi.  

• Tematski večeri: 
 Petra Škarja, Podjetništvo s srcem (7. oktober, Vila Rakar)
 Tatjana Fink, Nove tehnologije in socialna omrežja (2. december, Vila Rakar)
 Druženje in sladkanje na praznični stojnici v trebanjskem parku (19. december )
 Milena Miklavčič, Ogenj, rit in kače niso za igrače (20. januar 2016, dvorana pod Galerijo likovnih samorastnikov)
 Celovečerna predstava skupine P.L.I.N pod okriljem Leo kluba Trebnje (v začetku leta 2016, Kulturni dom Trebnje)
 Lorena Hus, Lionizem ‒ naše poslanstvo (17. februar 2016, dvorana pod Galerijo likovnih samorastnikov)
 Marta Bon, Moj otrok športnik (4. maj 2016, dvorana pod Galerijo likovnih samorastnikov)
 Blaž Feguš, Turizem (april 2016, Vila Rakar)

• Nogometni turnir Lions klubov iz vse Slovenije ter dobrodelna prireditev ‚ Tečem, da pomagam (maj 2016, Dolenja Nemška vas).

Lions klub Trebnje
Marija Prosenik

predsednica

Najem poslovnega prostora
Krajevna skupnost Višnja Gora, Občina Ivančna Gorica, oddaja v najem 

storitveno-poslovni prostor. Gre za prostore nekdanje tovarne Iskra. 
Objekt obsega 560 m², od tega klet pritličje in nadstropje. V kleti so 

sanitarni prostori ca 80 m², v pritličju delavnice in skladišča ca 400 m²,  
v nadstropju pa pisarne ca 80 m².  

Površina celotnega zemljišča znaša 1200 m².
Objekt je bil zgrajen leta 1960,  

adaptiran leta 2005 in je dobro vzdrževan. 
Kontakt za dodatne informacije:  

Luka Šeme - 041/320-551 oz. seme.luka@gmail.com
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RAZVEDRILO

Tokratni sponzor križanke je Kozmetični salon Marija Jevnikar s.p., Cankar-
jeva ulica 3, 8210 Trebnje. Za vas pa so pripravili nagrade v obliki storitev, in 
sicer 1. nagrajeni v vrednosti 25 €, 2. nagrajeni v vrednosti 15 € in 3. nagrajeni 
v vrednosti 10 €.
Storitve salona Marija Jevnikar s.p.:
Nega obraza z mezoterapijo, nega obraza z LPG tehnologijo, masaže obraza, 
refleksna masaža stopal, depilacije, epilacije, lasersko odstranjevanje dlak, ma-
saže telesa, pedikure ‒ klasične in medicinske
Medicinska pedikura zraven klasične nege vključuje tudi zdravljenje glivic, 
vraščenih nohtov, odstranjevanje otiščancev in kurjih očes.
Geslo križanke in svoj naslov pošljite na naslov Glasilo občanov, Goliev trg 4, 
8210 Trebnje ali na elektronski naslov: glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com 
najkasneje do četrtka, 27. 10. 2015. Gesel prejetih po tem datumu ne bomo 
mogli upoštevati.

Pravilno geslo križanke v septembrski šte-
vilki, ki se glasi TRGOVINA PLUTON, 
nam je poslalo 20 reševalcev. Na 8. seji Ure-
dniškega sveta Glasila občanov smo izžre-
bali:
1. nagrado – bon v vrednosti 25 €, prejeme 
KASTELIC ŠPELA, Dobrnič 40, 8211 
Dobrnič; 2. nagrado - bon v vrednosti 15 
€, prejme IVICA BANDELJ, Dolnje Pra-
preče, 8212 Velika Loka; 3. nagrado – bon v 
vrednosti 10 €, prejme ŠPELA KOŠČAK, 
Dolenji Podboršt, 8210 Trebnje. Nagrade 
prejmejo v trgovini.
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Datum Ura Prireditev Lokacija

13. 10. 2015 9.00 Pravilno ločevanje odpadkov – UTŽO delavnica Predavalnica CIK Trebnje
13. 10. 
– 20. 10. 2015 9.00 – 16.00 Razstava ustvarjalnih krožkov UTŽO Trebnje Pritličje CIK Trebnje

13. 10. 2015 17.10 – 18.10 Potujoča knjižnica Dobrnič
16. 10. 2015 8.00 – 13.00 Predstavitev PGD Trebnje Parkirišče pri CIK Trebnje

16. 10. 2015 17.00 Predavanje humanitarke Jane Dular: Topla afriška srca V prostorih Kulturnega društva 
Šentlovrenc

17. 10. 2015 8.00 – 12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje

17. 10. 2015 8.00 Tradicionalni 4. Zorčev pohod po poteh treh občin Start v Velikem Gabru pred stavbo 
krajanov in Društva upokojencev

17. 10. 2015 13.00 Košarkarski turnir trojk Športni park Trebnje

18. 10. 2015 14.00 – 18.00 Dan odprtih vrat PGD Trebnje in vpis novih priprav-
nikov PGD Trebnje

19. 10. 2015 10.00 – 12.00 Zaključna prireditev projekta MS4ROW Predavalnica CIK Trebnje

19. 10. 2015 19.00 Predstavitev knjig Bralna potepanja 2015/2016 – bral-
na značka za odrasle Knjižnica Pavla Golie Trebnje

20. 10. 2015 9.00 – 11.30 Jadranje okoli sveta, predavanje Predavalnica CIK Trebnje

21. 10. 2015 8.30 Vinogradniški pohod VTD Čatež Start izpred vinogradniškega doma 
v Čatežu

22. 10. 2015 18.00 Odprtje razstave Utrinki vsakdana
Galerija likovnih samorastnikov 
Trebnje

23. 10. 2015 17.00 Uvodni sestanek mladine PGD Trebnje in vpis novih 
pionirjev in mladincev PGD Trebnje

23.10. 2015 19.00 Rokometna tekma RK Trimo Trebnje: RD Izola Športna dvorana OŠ Trebnje
24. 10. 2015 8.00 – 12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje

24. 10. 2015 9.00 Kostanjev pohod
Zadnje dvorišče Izletniške kmetije 
Kazina, Dolnje Prapreče 1, Velika 
Loka

25. 10. 2015 8.00 – 12.00 Predstavitev PGD Trebnje Pred Mercator centrom Trebnje
29. 10. 2015 20.00 Komedija Moški so z Marsa, ženske so z Venere Kulturni dom Trebnje

30. 10. 2015 10.00 Oblikovanje buč, delavnica Galerija likovnih samorastnikov 
Trebnje

31. 10. 2015 8.00 – 12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje
3. 11. 2015 9.00 – 11.30 Najpogostejša rakasta obolenja, predavanje Predavalnica CIK Trebnje
7. 11. 2015 8.00 – 12.00  Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park v Trebnjem

7. 11. 2015 10.00 – 12.00 Sobotno galerijsko dopoldne: Kako nastane zgodba Galerija likovnih samorastnikov 
Trebnje

9. 11. 2015 12.00 – 15.00 Zaposlitveni kotiček Knjižnica Pavla Golie Trebnje

10. 11. 2015 9.00 – 11.30 Naravni načini za krepitev imunskega sistema, preda-
vanje Predavalnica CIK Trebnje

10. 11. 2015 17.10 – 18.10 Potujoča knjižnica Dobrnič

14. 11. 2015 6.00 – 9.00 29. mednarodno popotovanje po Levstikovi poti iz 
Litije do Čateža 

Start: Litija ali Šmartno pri Litiji, 
cilj: Čatež

14. 11. 2015 8.00 – 12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje

14. 11. 2015 13.00 Razhodnja 2015 (zaključna prireditev popotovanja iz 
Litije do Čateža) Vaški trg na Čatežu

14. 11. 2015 19.00 Rokometna tekma RK Trimo Trebnje : RK Maribor Športna dvorana OŠ Trebnje

Napovednik dogodkov v občini Trebnje v oktobru in novembru 2015

NAPOVEDNIK

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 pokličite na 07 34 81 128 (TIC Trebnje).


