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Živimo in veselimo se!
Vsak od nas kdaj sreča koga, ki mu nič ne manjka, pa je kljub 
temu bolestno črnogled. Nič mu ni dovolj dobro, povsod oko-
li sebe vidi samo napake in pomanjkljivosti. Ničesar ni resnično 
vesel.  V takšnih trenutkih se človek vpraša, kaj je sreča. Je to tre-
nutek, ko komu podariš nasmeh, brezdomcu podariš kovanec in 
prijazno besedo? 
Seveda, sreča je, da ustvarjaš, da si zdrav, da imaš ustvarjalne na-
črte za prihodnost, si dober do soljudi, da zvečer zaspiš utrujen 
in zadovoljen z doseženim. Doživljanje ljudi in sveta okoli nas 
je torej odvisno od našega notranjega  duhovnega pogleda. Celo 
v nacističnih koncentracijskih taboriščih so posamezniki zmogli 
najti smisel in se veseliti življenja. Iskanje smisla zahteva od nas, 
da se premaknemo iz prostora udobja in iz rutine in navad sle-
hernega dne. Živeti pomeni biti strasten in sprejemati izzive v 
vsakem trenutku. Vse počnimo z ljubeznijo in iz ljubezni. 
Spet smo pred občinskim praznikom in se oziramo nazaj po pro-
jektih prejšnjih dveh mandatov. Z zadovoljstvom ugotavljam, da 
smo čudovito napredovali tako v mestu Trebnje kot na podeželju. 
Vodovodi, ceste, kanalizacija, pločniki, igrišča, šole in vrtci so do-
bivali nove, lepše podobe, novogradenj je bilo veliko in tudi v pri-
hodnje imamo smele načrte. Sprejet je proračun za dve leti in pred 
nami je obdobje intenzivnih del za uresničitev začrtanih nalog. 
Verjamem, da zmoremo graditi prostor razumevanja in sreče. Na 
obzorju so tudi nove investicije v gospodarstvu, s tem pa tudi nova 
delovna mesta. Snujemo nove načrte za razvoj na področju kul-
ture, športa, trajnostne mobilnosti in turizma. Zato iščem močne 
ljudi, zato iščem dobre ljudi, zato iščem ljubeče ljudi, da ustvarimo 
srečnejši svet za vse nas. Hodimo po tej poti skupaj – za srečne 
trenutke ustvarjanja in sobivanja.  
Vsem nagrajencem ob občinskem prazniku čestitam in se jim 
zahvaljujem za njihov prispevek k srečnejši in lepši občini Treb-
nje. Čestitke vsem športnicam in športnikom za izredne dosežke 
tako na svetovnih kot državnih prvenstvih. V zadnjem času nas 
razveseljujete rokometaši Trima Trebnje, kegljačica Nika Radelj, 
dirkač Janez Prosenik, Trebanjske mažorete in ostali. Življenje je 
radost in pogumne spremlja sreča. 

Na koncu pa želim vse najboljše tudi naši domovini in vam drage 
Slovenke in Slovenci ob 24. rojstnem dnevu naše države Slovenije.

Alojzij Kastelic, župan 

Uredništvo Glasila občanov občine Trebnje,  
Goliev trg 4, 8210 Trebnje
Ustanovitelj in izdajatelj: Občina Trebnje, Goliev trg 
5, 8210 Trebnje
Odgovorna urednica: Ivanka Višček
Uredniški svet: Bogdana Brilj, Zdenka Candellari, 
Mirko Gliha, Vida Hočevar, Mateja Kozlevčar, Da-
rinka Krevs, Leon Lobe, Marija Mežnaršič, Franc 
Brane Praznik, Mateja Zupančič
Lektorica: Marjeta Kmetič
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 
politiko. Priporočamo, da posamezni prispevki ne 
obsegajo več kot 1000 znakov s presledki ter foto-
grafijo v formatu JPG ali podobno.  Fotografij, pri-
petih v programu Word, zaradi slabe resolucije ne 
bomo objavili. Prispevki političnih strank in neod-
visnih list ne smejo presegati 750 znakov s presledki. 
Prispevkov, ki ne bodo podpisani s polnimi imeni 
avtorjev, ne bomo objavili. 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 objav-
lja. Poslanih slik za objavo ne vračamo.

V Glasilu občanov se proti plačilu  v skladu s spreje-
tim cenikom objavljajo tudi oglasi, ki so  pripravlje-
ni 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 
2. julij 2015, izid pa 13. julija. Prispevki, ki jih bomo 
v uredništvo prejeli po tem datumu, bodo uvrščeni v 
naslednjo številko, če bodo še aktualni.

AKTUALNO IZ OBČINSKE UPRAVE

občanov občine Trebnje

Občinska blagajna ni prazna in prezadolžena
V zadnji številki Glasila občanov je politična stranka DROT 
navedla neresnice in netočne podatke o stanju občinske blagaj-
ne. 
Proračunsko leto 2014 je bilo zelo uspešno, saj je bila realizacija 
proračuna najvišja v zadnjem desetletju (95 % prihodkov in 98 
% odhodkov).
Konec leta občinska blagajna ni imela niti evra neplačanih zapa-
dlih obveznosti in ne vem, kje jih je DROT našel milijon.
Glede zadolžitve občine je potrebno pojasniti, da je največji 
delež zadolžitve nastal zaradi izgradnje novega vrtca, 2,4 mio., 
investicij v vodovodni sistem, 1,5 mio., in investicij v šole in 
knjižnico, 1,4 mio. 
Zadolžitev na prebivalca v občini znaša na dan 31. 12. 2014 443 
EUR in je pod slovenskim povprečjem. Dolg na prebivalca na 
dan 31. 12. 2014 v sosednjih občinah znaša: Občini Šentrupert 
580 EUR, Občini Mokronog-Trebelno 500 EUR in Občini 
Mirna 200 EUR (vir: Ministrstvo za finance).
Pred nami je mandat, ki ga lahko s skupnim sodelovanjem in 
povezovanjem izkoristimo za skupno dobro občine in naših ob-
čanov.

Alojzij Kastelic, župan
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AKTUALNO/VABILA 

 

 
V času prireditve bo popolna zapora centra Trebnjega od sobote, 20. 6. 2015, od 7.00, do nedelje, 21. 
6. 2015, do 17.00. Obvoz bo urejen po nekdanji H1.  

SREDA, 17. junij 2015 
SPREMLJEVALNI PROGRAM 
16.00  2. KEGLJAŠKI TURNIR ZA POKAL MESTA TREBNJE (Kegljišče Portoval Novo 

mesto): ekipe Trebnjega, Novega mesta in Brežic ter svetovna podprvakinja Nika 
Radelj 

PETEK, 19. junij 2015 
SPREMLJEVALNI PROGRAM 
18.00   25. OBLETNICA RIBARNICE GLIVAR: 

‒ priprava in peka rib 
‒ klapa Jadranski maestral in ansambel Večerni zvon 

19.00 DOBRODELNA ROKOMETNA TEKMA (ŠD Trebnje) med nekdanjimi igralci RK 
TRIMO TREBNJE: Gorazd Škof, Klemen Cehte, Jure Natek, Mustafa Torlo, Jani 
Likavec, Sebastijan in Staš Skube, Miha Zarabec, Klemen Ferlin 

SOBOTA, 20. junij 2015 
8.00–10.00 DOBRODELNA VADBA ZA CELO TELO ZA AKTIVEN ZAČETEK KOŠA  
8.00–12.00 KMEČKA IN ROKODELSKA TRŽNICA 
10.00–12.00   
15.00–21.00 OTROŠKI ŽIVŽAV: 

‒ napihljiv grad 
‒ vitezova orožarna 
‒ delavnice 
‒ jahanje bika 

15.00–18.00 PREDSTAVITEV FESTIVALA PRAŽENEGA KROMPIRJA  
15.00–21.00  STOJNICE IN PREDSTAVITVE 
18.00  OTVORITEV 27. TRADICIONALNE PRIREDITVE »IZ TREBANJSKEGA KOŠA«: 

‒ POVORKA DRUŠTEV 
‒ otvoritveni pozdrav župana občine Trebnje g. Alojzija Kastelica 
‒ pozdravne besede podpredsednice Turističnega društva Trebnje ge. 

Milke Poljanc 
‒ Pevski zbor Vinogradniškega društva Lisec 
‒ PODELITEV »TREBANJSKIH KOŠEV«: PGD Vrhtrebnje, TREMS, 

Trebanjske mažorete, RK Trimo Trebnje, kegljačica Nika Radelj, dirkač 
Janez Prosenik ml. 

‒ podelitev amfore Mercator centru Trebnje 
‒ Občinski pihalni orkester Trebnje 
‒ Trebanjske mažorete 
‒ razglasitev rezultatov tekmovanja v golfu 

Program bo povezoval LUKA BREGAR. 
20.00–00.30 ŠPELA GROŠELJ  

 in skupina TIM 
00.30   D'NeeB  
 
SPREMLJEVALNI PROGRAM 
9.00–11.00 JAHANJE KONJ V MANEŽI ZA OTROKE (Domačija Marn Hudeje) 
10.00–12.00  Dan odprtih vrat Golf & Country Cluba Trebnje – prikaz osnov golfa (vadbišče 
                             Blato) 
12.00–14.00  13. tekmovanje v golfu (vadbišče Blato) 

 

 

13.00   VIKEND RIB PRI GLIVARJU, 
priprava in peka rib 

NEDELJA, 21. junij 2015 
8.00  Prijave na kolesarski maraton 
10.00–14.00  11. TREBANJSKI KOLESARSKI MARATON DANA 
14.00–15.00 LETEČI CILJ 22. KOLESARSKE DIRKE PO SLOVENIJI 
SPREMLJEVALNI PROGRAM 
11.00–19.00  VIKEND RIB PRI GLIVARJU 
Gostinstvo na prireditvenem prostoru: Picerija Ravbar. 
Prireditev je finančno podprla OBČINA TREBNJE. 
Organizator prireditve je TURISTIČNO DRUŠTVO TREBNJE. 
Ostali podporniki prireditve: Turistična zveza Slovenije, TREMS, Dana, d. o. o., Treves, d. o. o. 

Junij je v Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje vedno zanimiv mesec. Vsako leto se namreč 
odvija Mednarodni tabor likovnih samorastnikov. Letos poteka že 48. po vrsti. 
Otvoritev se je odvijala v soboto, 13. junija 2015, ob 18. uri. Zbrane je nagovorila ministrica za 
kulturo Republike Slovenije mag. Julijana Bizjak Mlakar, tabor pa je odprl župan Občine Mirna 
Dušan Skerbiš. Na taboru vsak dan, od 15. do 19. junija, od 9. do 12. in od 14. do 19. ure ustvarja 
devet umetnikov. Lourdes de Deus Souza in njen mož Waldomiro prihajata iz Brazilije, Nataša 
Knjazovic prihaja iz Slovaške, Ana Knjazovic, Desanka Petrov Morar in njen sin Vojkan Morar 
prihajajo iz Srbije, Mariana Mihut iz Romunije, Darja Lovak in Nataša Prestor pa sta iz Slove-
nije. 48. Mednarodni tabor likovnih samorastnikov je posvečen proučevanju medgeneracijskega 
sodelovanja in vplivanja med umetniki. Večkrat lahko zasledimo umetniški par ali potomce, ki 
prav tako slikajo. Med družinskimi člani lahko zasledimo sodelovanje pri skupnih projektih in 
prenašanje znanja ter spretnosti, pa tudi razlike v pristopih do ustvarjanja. Letošnji tabor nudi 
priložnost za proučevanje medsebojnih vplivov, načinov dela in odzivov mlade generacije na 
delo starejših. Strokovni svet galerije je namreč k sodelovanju povabil likovnike, pri katerih se 
»ustvarjalna žilica« v družini pojavlja večkrat.

Andrejka Vabič Nose

 Galerijska paleta

VABILO

BARAGOV DAN – 
SPOMINSKI DAN 
OBČINE TREBNJE

Sobota, 27. junija 2015

7.00  POHOD PO BARAGOVI POTI,  
   odhod izpred župnijske cerkve v Trebnjem   
   ob spremljavi Občinskega pihalnega orkestra

19.00 SLOVESNA MAŠA  
   v župnijski cerkvi Marije vnebovzete v Trebnjem 
   IN BLAGOSLOV RESTAVRIRANE  
	 	 	 SONČNE	URE	IN	OBNOVLJENEGA	 
	 	 	 SPOMENIKA	ZAMOLČANIM	ŽRTVAM	 
	 	 	 V	BRATOMORNI	VOJNI,  
   somaševanje bo vodil pomožni	škof	dr.	Anton	 
	 	 	 Jamnik,	spregovoril bo nekdanji župnik v  
   Trebnjem	Janez	Celar, zapele bodo Soreline

20.15	SLOVESNA	AKADEMIJA v Baragovi dvorani

   · kulturni program: Soreline	in	gledališka	skupina	Plamen 
   · uvodni pozdrav župan Alojzij	Kastelic 
   · slavnostni govornik dr.	Janez	Ferkolj,	župnik	v	župniji	Bled		 
   · predstavitev dokumentov o postopku Baragove  
    beatifikacije: dr.	France	M.	Dolinar
   · pogostitev

Vabilo_Baraga_GO_91-5x127-5_06-2015.indd   1 2.6.2015   9:07:08

7. PRAZNIK 
OBČINE TREBNJE
V petek, 19. junija 2015, vas ob 19.00 vabimo na SLAV-
NOSTNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE 
TREBNJE s podelitvijo priznanj in plaket Občine Trebnje, 
ki bo potekala v dvorani bivšega DM, Goliev trg 1. 
Po zaključku slavnostne seje pa se nam ob 21.30 pridružite 
na tradicionalnem KRESOVANJU NA VRHTREBNJEM 
pri planinskem domu. S kratkim kulturnim programom in 
Čateškimi m'skvantarji ter Duom As bomo pozdravili ob-
činski in državni praznik. 

JSKD OI Trebnje

Udeleženci 48. Mednarodnega tabora likovnih samo-
rastnikov. Od leve zgoraj v smeri urinega kazalca: 

Desanka Petrov Morar, Nataša Prestor, Vojkan Mo-
rar, Ana Knjazovic, Nataša Knjazovic, Waldomiro 
de Deus Souza, Lourdes de Deus Souza, Mariana 
Mihut, Darja Lovak.
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RAZPISI/OBVESTILA O RAZPISIH

Obvestilo
Obveščamo vas, da  so v Uradnem listu RS  in na spletni strani Ob-
čine Trebnje www.trebnje.si  pod rubriko »javni razpisi« objavljeni 
razpisi s področja SOCIALNEGA VARSTVA - ŠPORTA - KUL-
TURE - MLADINSKE DEJAVNOSTI
Navodila in obrazci so  na voljo na spletni strani in v sprejemni 
pisarni Občine Trebnje. Rok za prijavo je 13. 7. 2015. Za več infor-
macij lahko pokličete: 07 34 81 133.

OBČINSKA UPRAVA, 
Oddelek za družbene in gospodarske dejavnosti

Na podlagi 9. člena Pravilnika o sofinanciranju vzdrževanja turističnih poti v Občini 
Trebnje (Uradni list RS, št. 31/01) in Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2015 
(Uradni list RS št. 33/15), župan Občine Trebnje objavlja 

J A V N I   P O Z I V 
o sofinanciranju vzdrževanja turističnih poti  

v občini Trebnje za leto 2015

1. PREDMET JAVNEGA POZIVA: 
Predmet javnega poziva je sofinanciranje stroškov vzdrževanja turističnih poti v občini 
Trebnje, z namenom, da se pohodnikom omogoči varen prehod po njih, da se okolje ob 
poteh zaščiti pred škodljivimi vplivi pohodnikov in da je trasa poti označena.
Med vzdrževalna dela sodijo: vzdrževanje vegetacije, čiščenje poti, odstranjevanje ne-
varnih ovir za pohodnike, nameščanje novih ali zamenjava starih označb ter spreminja-
nje trase že postavljene turistične poti.
2. UPRAVIČENCI: 
Na javni poziv lahko oddajo vloge upravljavci pohodnih, kolesarskih in učnih poti, ki so 
vpisani v evidenco turističnih poti pri Občinski upravi Občine Trebnje. 
3. POGOJI ZA SODELOVANJE NA JAVNEM POZIVU:
Na javni poziv se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- imajo sedež v občini Trebnje;
- imajo jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov in zagotovljene druge vire financi-
ranja;
- so v preteklih letih redno izpolnjevali pogodbene obveznosti do Občine Trebnje;
- niso pridobili sredstev za sofinanciranje na osnovi drugih razpisov Občine Trebnje 
ali drugih javnih virov.
4. UPRAVIČENI STROŠKI:
Upravičeni stroški po javnem pozivu so materialni stroški vzdrževanja turističnih poti, 
povezani s pripravo na vzdrževanje ter stroški izvedbe vzdrževanja teh poti. 
5. MERILA IN KRITERIJI ZA IZBOR:
Na podlagi poziva zbrane prijave, bodo ocenjene po kriterijih.
Kriteriji in število možnih točk:
1. dolžina pohodnih poti v občini (0 do 20 točk)
2. redna vzdrževalna dela (0 do 20 točk)
3. poti, ki so vezane na posamezne kulturne dogodke in prireditve (0 do 20 točk)
4. poti, ki povezujejo večje število znamenitosti v občini in izven nje (0 do 20 točk)
5. poti, ki so vezane na spominska dneva Občine Trebnje (0 do 20 točk)
Vrednotenje vsake popolne vloge bo izvedeno na podlagi navedenih meril za dodelitev 
finančnih sredstev.
6. FINANČNA SREDSTVA: 
Višina razpisanih sredstev za sofinanciranje vzdrževanja turističnih poti v občini Treb-
nje za leto 2015 znaša 2.500 €.
Prijavitelji so seznanjeni in soglašajo z možnostjo uvedbe ukrepa proporcionalnega 
zmanjšanja pravic porabe dodeljenih sredstev do višine 5%, skladno z Odlokom o pro-
računu Občine Trebnje za leto 2015. 
7. ROK IZVEDBE: 
Vzdrževalna dela morajo biti opravljena v koledarskem letu 2015, dokazila o nastalih 
stroških pa dostavljena na Občino Trebnje do 30. 11. 2015. Dodeljena sredstva morajo 
biti porabljena  v letu 2015, v skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev.
8.  VSEBINA PRIJAVE:
Prijava na javni poziv mora biti izdelana tako, da bo iz nje razvidno izpolnjevanje pogo-
jev in kriterijev tega javnega poziva z natančno finančno konstrukcijo. 
Prijava mora vsebovati:
- kratko predstavitev upravljavca turistične poti,
- poročilo o vzdrževanju turistične poti v preteklem letu s potrdili o plačilu računov,
- predvideno vzdrževanje v tekočem letu,
- število oseb, ki bodo sodelovale pri vzdrževanju,
- finančno konstrukcijo vzdrževanja v tekočem letu, ki je skladna z vsebinsko kon-
strukcijo.
Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna.
Vlogo je potrebno oddati na obrazcu: »Prijava na javni poziv – sofinanciranje vzdrže-
vanja turističnih poti v občini Trebnje za leto 2015«, ki ga dobite v sprejemni pisarni 
Občine Trebnje in na spletnem naslovu www.trebnje.si. Vloge, ki ne bodo ustrezale 
pogojem iz tega razpisa, bodo zavržene.
9. ROK ZA ODDAJO PRIJAV IN NAČIN ODDAJE:
Javni poziv je odprt do 15. 7. 2015. Vlogo dostavite, ali oddajte po pošti, na naslov: Ob-
čina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje z oznako »NE ODPIRAJ: Javni poziv – sofi-
nanciranje vzdrževanja turističnih poti 2015«. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden 
naziv in naslov vlagatelja. 
10. IZID JAVNEGA POZIVA:
Župan bo najkasneje v 15 dneh po odpiranju vlog obvestil prijavitelje o predvideni 
višini sofinanciranja vzdrževanja turističnih poti oz. o zavrnitvi. Z izbranimi prijavitelji 
bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti.
11. KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO ZAINTERESIRANI DOBIJO DODATNE 
INFORMACIJE:
Dodatne informacije o javnem pozivu lahko zainteresirani dobijo v prostorih Občine 
Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, Oddelku za družbene in gospodarske dejavnosti, 
tel: 07 3481138 ali e-naslovu: obcina.trebnje@trebnje.si. 

Številka: 322-5/2015 – 1                                                         
                                                                                                   Alojzij Kastelic l.r.
  Župan Občine Trebnje

Na podlagi 5. člena Pravilnika o sofinanciranju programov turističnih društev v Občini Treb-
nje (Uradni list RS, št. 73/03) in Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2015 (Uradni list 
RS, št. 33/15), objavlja župan Občine Trebnje

J A V N I  R A Z P I S
za sofinanciranje programov turističnih društev  

v občini Trebnje za leto 2015

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA:
Sofinanciranje programov turističnih društev v občini Trebnje za leto 2015, z nasled njimi 
vsebinami: 
- izvajanje promocijskih in informativnih aktivnosti lokalnega in širšega pomena,
- spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma,
- akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine ter urejanju okolja,
- organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih prireditev lokalnega in širšega po-
mena,
- aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka.

2. POGOJI ZA SODELOVANJE NA JAVNEM RAZPISU:
Za sofinanciranje programov morajo društva izpolnjevati naslednje pogoje:
- da so registrirana po Zakonu o društvih (Uradni list RS, št. 64/11-UPB2), 
- da imajo sedež v občini Trebnje,
- da imajo urejeno evidenco o članstvu,
- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za reali-
zacijo načrtovanih aktivnosti na področju turizma,
- da izvajajo redno turistično dejavnost,
- da izpolnjujejo druge pogoje iz tega javnega razpisa.
3. MERILA ZA DODELJEVANJE SREDSTEV:
Turističnim društvom se izvedene aktivnosti v letu 2015, opredeljene v točki 1, točkujejo. 
Vrednost točke se izračuna na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega števila 
točk ovrednotenih programov. 
-  Program dela za razpisano leto:
izvajanje promocijskih in informativnih aktivnosti lokalnega 
in širšega pomena                                     do 15 točk
- spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje
pri aktivnostih pospeševanja turizma do 15 točk
- akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine 
ter urejanju okolja        do 10 točk
- organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih prireditev 
lokalnega in širšega pomena               do 20 točk
- aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka do 10 točk
b) Število članov turističnega društva:
- do petdeset članov                                   do 10 točk
- nad petdeset članov                       do 15 točk
c)  Drugo – izobraževanje članov društva                 do  5 točk
Društvo, ki je pridobilo sredstva za prijavljene programe iz drugih proračunskih virov, ne more 
uveljavljati te pravice preko tega razpisa.
4. FINANČNA SREDSTVA:
Višina razpisanih sredstev za sofinanciranje programov turističnih društev v občini Trebnje za 
leto 2015 znaša 11.500 €. 
Vlagatelji so seznanjeni in soglašajo z možnostjo uvedbe ukrepa proporcionalnega zmanjšanja 
pravic porabe dodeljenih sredstev do višine 5%, skladno z Odlokom o proračunu Občine 
Trebnje za leto 2015. 
5. DODATNE INFORMACIJE IN RAZPISNA DOKUMENTACIJA: 
Javni razpis se objavi v občinskem glasilu in na spletni strani občine Trebnje  www.trebnje.
si/. Turistična društva morajo vlogo na razpis posredovati na obrazcu »Vloga za sofinanciranje 
programov turističnih društev v občini Trebnje za leto 2015«. Obrazec in dodatne informacije 
o javnem razpisu zainteresirani dobijo v sprejemni pisarni Občine Trebnje, Goliev trg 5, 8210 
Trebnje, na internetni strani Občine Trebnje www.trebnje.si/, na oddelku za družbene in go-
spodarske dejavnosti, tel: 07 3481138 ali e-naslovu: obcina.trebnje@trebnje.si.
6. ROK ZA VLOŽITEV VLOG IN NAČIN ODDAJE: 
Javni razpis je odprt do 15. 7. 2015. Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene 
in oddane na predpisanih obrazcih skupaj s prilogami iz razpisa na naslov: Občina Trebnje, 
Goliev trg 5, 8210 Trebnje, s pripisom: »NE ODPIRAJ: Javni razpis – programi turističnih 
društev 2015«. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja. Vloge, ki 
ne bodo ustrezale pogojem iz tega razpisa, bodo zavržene. 
7. IZID JAVNEGA RAZPISA: 
Oddelek za družbene in gospodarske dejavnosti Občine Trebnje najkasneje v 15 dneh po 
zaključku razpisa pripravi predlog izbora programov turističnih dejavnosti, ki ga posreduje 
županu v odločitev. 
Vlagatelji bodo o izidu razpisa pisno obveščeni s sklepom župana najkasneje v roku 30 dni 
po izteku razpisnega roka. Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo 
opredeljene medsebojne pravice in obveznosti. 

Številka: 322-4/2015-1                                                         
                                                                                                            Alojzij Kastelic l.r.
  Župan Občine Trebnje
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AKTUALNO IZ OBČINSKE UPRAVE

Seznam zemljišč za 
prodajo po krajevnih skupnostih
V skladu z Načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem Ob-
čine Trebnje za leto 2015, ki je bil sprejet  na 6. redni seji OS in 
usklajen na 7. redni seji OS dne 27. 5. 2015, bo Občina Trebnje 
ponudila v prodajo več zemljišč, ki so po namembnosti kmetij-
ska ali gozdna zemljišča. Postopek prodaje bo potekal v skladu z 
Zakonom o kmetijskih zemljiščih in bo dana tudi ponudba na 
Upravno enoto Trebnje.

KS NEMŠKA VAS:
k. o. 1418 Lukovek: 206/1, 206/2,  3648/12, 3648/43
k. o. 1419 Ponikve:  229/4 
KS KNEŽJA VAS: 
k. o. 1430 Knežja vas: 1235, 1579, 2180, 2181, 2424, 2425, 
2491/1,  1374/8, 1374/2
KS DOBRNIČ:
k. o. 1431 Dobrnič:  26/1, 26/2, 181, 198/57
k. o. 1432 Korita: 1486
KS VELIKI GABER:
k. o. 1428 Zagorica:  267, 266,  238, 239
k. o. 1427 Veliki Gaber: 309/2, 309/1, 309/5
KS VELIKA LOKA:
k. o. 1405 Mali Videm: 380/4, 376/1, 376/2 
KS ČATEŽ:
k. o. 1403 Čatež: 1762/1 
KS TREBNJE:
k. o. 1422 Trebnje: 1223
KS ŠTEFAN:
k. o. 1424 Štefan: 915/1

Zainteresirani kupci lahko izrazijo svoj interes za odkup:
pisno na naslov: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje
po telefonu 07 348 1144 Vanda Zadnik ali na elektronski naslov: 
vanda.zadnik@trebnje.si
Podatki o legi in površini zemljišč so javno dostopni preko in-
terneta na strani:
http://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=TREBNJE

Pripravila:
Vanda Zadnik, univ. dipl. prav.

višja svetovalka III
Alojzij Kastelic,
župan

Osnovni certifikat Družini prijazno podjetje
V petek, 15. 5. 2015, je Komunala Trebnje, d. o. o., na podelitvi, ki je potekala 
na Gospodarski zbornici Slovenije, iz rok državnega sekretarja na Ministrstvu 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti g. Petra Pogačarja slovesno 
prejela osnovni certifikat Družini prijazno podjetje. Ideja o pridobitvi certifika-
ta se je rodila, ker se v podjetju čedalje bolj zavedamo, da vlaganje v zaposlene 
kot največji kapital podjetja povečuje motivacijo in storilnost posameznika na 
delovnem mestu ter krepi njegovo pripadnost podjetju. Tudi na ta način želi 
podjetje pokazati, da mu ni vseeno za svoje zaposlene. Pridobljeni certifikat z 
izbranimi ukrepi omogoča lažje usklajevanje poklicnega in družinskega življe-
nja zaposlenih brez dodatnega stresa in skrbi. Postopek pridobitve certifikata 
je 80-odstotno sofinanciran iz sredstev Evropskega socialnega sklada. Idejo o 
družbeni angažiranosti in odgovornosti podjetja želimo v prihodnje širiti tudi v 
lokalno skupnost in med uporabnike naših storitev. 

V petek, 15.05.2015, je Komunala Trebnje d.o.o. 
na podelitvi, ki je potekala na Gospodarski zbor-
nici Slovenije, iz rok državnega sekretarja na mi-
nistrstvu za delo, družino, socialne zadeve in ena-
ke možnosti g. Petra Pogačarja slovesno prejela 
osnovni certifikat Družini prijazno podjetje.

Ideja o pridobitvi certifikata Družini prijazno pod-
jetje se je rodila, ker se v podjetju čedalje bolj 
zavedamo, da vlaganje v zaposlene kot največji 
kapital podjetja povečuje motivacijo in storilnost 
posameznika na delovnem mestu ter krepi njego-
vo pripadnost podjetju. Tudi na ta način želi pod-
jetje pokazati, da mu ni vseeno za svoje zaposlene.   

Pridobljeni certifikat z izbranimi ukrepi omogoča 
lažje usklajevanje poklicnega in družinskega živ-
ljenja zaposlenih brez dodatnega stresa in skrbi. 

Postopek pridobitve certifikata je 80% sofinanci-
ran iz sredstev Evropskega socialnega sklada. 

Idejo o družbeni angažiranosti in odgovornosti 
podjetja želimo v prihodnje širiti tudi v lokalno 
skupnost in med uporabnike naših storitev.

OSNOVNI CERTIFIKAT DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE
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V Trebnjem odpiramo energetsko 
svetovalno pisarno ENSVET
V pisarni boste dobili odgovore na temo učinkovite rabe energije 
(URE) in uporabe obnovljivih virov energije (OVE), kot so na 
primer nasveti za:
- pridobivanje subvencij in kreditov Ekosklada
- energetske sanacije stavb 
- učinkovito energetsko zasnovo novogradnje
- ustrezno zasnovo zunanjega toplotnega ovoja stavbe
- ustrezno izbiro stavbnega pohištva in zasteklitev
- pomoč pri izbiri ustreznega ogrevalnega sistema in za vas pri-
mernega energenta
- izbira primernega sistema za prezračevanje in hlajenje
- zamenjavo sistema razsvetljave
- uporaba obnovljivih virov energije pri ogrevanju stavbe in pripra-
vi sanitarne vode 
in vsa ostala vprašanja glede rabe energije v vašem gospodinjstvu.
SPE Trebnje bo delovala v prostorih Občine Trebnje, Goliev trg 
5, vsako sredo od 1500 do 1800. Za obisk je potrebna predhodna 
najava na tel. 07 34 81 108 vsak delovni dan, v času uradnih ur 
Občine Trebnje ali na e-mail: gorenc.darja@trebnje.si
Z BREZPLAČNIMI NASVETI vam bomo pomagali zmanj-
šati porabo energije in tako zmanjšati izdatke v vašem družin-
skem proračunu.

Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo

Medobčinsko kolesarsko tekmovanje 
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu pri Občini Trebnje je v torek, 19. 
5. 2015, v Trebnjem organiziral medob-
činsko kolesarsko tekmovanje Kaj veš o 
prometu?. Tekmovanja se je udeležilo 30 
učencev predmetne stopnje Osnovnih šol 
Trebnje, Veliki Gaber, Mokronog in Šen-
trupert, in sicer na ravni nižje in višje ka-
tegorije. Tekmovalci so se najprej pomerili 
v teoretičnem znanju z reševanjem testov, 
sledilo je še tekmovanje v ulični vožnji in 
v spretnostni vožnji na poligonu.
Med posamezniki je Ema Lavrič iz OŠ Trebnje dosegla 1. mesto. Ekipno pa je bila v višji 
kategoriji najboljša OŠ Veliki Gaber. Čestitamo!

Nastja Podržaj, tajnica SPVCP pri Občini Trebnje

Vabilo 
Že tretje leto zapored bomo organizirali druženje na trebanjskem kopališču. Tako se 
bomo 24. 6. ob 17. uri zbrali na bazenu. Program bo enak kot vsa leta. Zadišalo bo po 
Gregorjevem golažu in obvezno se bodo nekateri podali v vodo. Udeležba je seveda na 
lastno odgovornost! Dobro voljo, po presoji pa tudi kopalke in brisače pa le vzemite s 
seboj.
Na ta način želimo še enkrat opozoriti, da si naša reka Temenica zasluži več pozornosti, 
saj letos ponovno ni bilo posluha za predlog o vzorčenju vode in subvencioniranju adi-
tiva proti neprijetnemu vonju gnojnice, ki bi bil v korist kmetom in občanom, ki bivajo 
in delajo ob sami reki.
Za tiste, ki ste morda izpustili dosedanje otvoritve, pa naj povemo, da se trebanjsko 
kopališče že desetletja nahaja za železniško progo. Neposredno pred ali za (glede na 
smer prihoda) železniškim nadvozom uberete pot po kolovozni poti mimo trebanjskih 
vrtičkov. 
Dobrodošli ob naši reki Temenici.

Akcijski odbor CIRT
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IZ KRAJEVNIH SKUPNOSTI

Srečanje starejših krajanov v 
KS Dobrnič
V prijetnem vzdušju je v nedeljo, 31. 5. 2015, v Kulturnem domu 
Friderika Ireneja Barage potekalo tradicionalno srečanje starejših 
krajanov, ki se ga je letos udeležilo 70 krajank in krajanov.
Srečanje vsako leto organizira predsednica KORK Dobrnič 
Francka Kužnik. Gospa Francka tudi obišče vse člane KORK ob 
njihovih življenjskih jubilejih in ostalih priložnostih. Krajani in 
krajanke zelo cenijo njeno nesebično razdajanje, tudi različne po-
zornosti in materialna sredstva, ki jim jih nameni. Veseli so njenih 
voščil, včasih zapisanih v obliki pesmi, pletenih nogavic, okusnih 
čajev …
Srečanje se je pričelo z bogatim in prisrčnim kulturnim progra-
mom, ki so ga pripravili učenci PŠ Dobrnič z učiteljicama Boja-
no kastigar in Klavdijo Livk in članice ženskega pevskega zbora 
KTD Dobrnič pod vodstvom Mateje Glivar.
Krajane in krajanke, zbrane iz vseh vasi KS Dobrnič, so pozdravili 
predsednica KORK Dobrnič Francka Kužnik, predsednica Ob-
močnega združenja Rdečega križa Slovenije Mojca Mihevc in 
predsednik KS Dobrnič Darko Glivar.
Članice KORK Dobrnič so poskrbele še za pogostitev. Ker si ve-
čina prisotnih le malokdaj vzame nekaj prostega časa in se bolj 
poredko srečajo, je bilo v dvorani zelo živahno, saj se je od lanske-
ga srečanja zgodilo veliko novega.

5. tradicionalni pohod po 
obronkih KS Štefan in 
2. medvaški nogometni turnir

V nedeljo, 31. 5. 2015, je potekal v organizaciji Turističnega, špor-
tnega in kulturnega društva Štefan že 5. tradicionalni pohod po 
obronkih krajevne skupnosti Štefan. Zbor pohoda je bil ob 10. uri 
pred nogometnim igriščem na Pluski, kjer se je kljub začetnim sla-
bim vremenskim napovedim zbrala skupina prek 40 pohodnikov. 
Med potjo je bilo več postankov. Na cilju sta vse pohodnike priča-
kala topla malica in okrepčilo, ki so ju pripravili člani društva. Malo 
po 11. uri pa se je pričel na igrišču na Pluski že 2. tradicionalni 
medvaški nogometni turnir, ki so se ga udeležile ekipe iz vsake vasi 
KS Štefan. Letos smo v finalu videli ekipi vasi Pluska in Štefan, 
katerega zmagovalec je postala slednja ekipa. Zaradi navdušenja in 
dobrega odziva so pohodniki in nogometaši obljubili, da se zopet 
vidijo naslednje leto na že 6. tradicionalnem pohodu okoli KS Šte-
fan, po katerem ne bo manjkal tudi 3. medvaški nogometni turnir. 

Tekst in foto: Leon Lobe, TŠKD Štefan

  Srečanje starejših v 
  KORK Čatež
Vsakoletno srečanje starejših, ki ga organizira Krajevna organi-
zacija Rdečega križa Čatež je bilo v nedeljo 7.6.2015 v gostišču 
Tončkov dom. Prostovoljke KORK se za prireditev potrudijo, 
tako da starejši občutijo, da so med nami spoštovani in da nam 
kljub starosti še veliko pomenijo. V imenu starejših se je za ves 
trud in pozornost zahvalila ga. Zofija Globočnik. Vse zbrane sta 
poleg predsednice KORK Čatež ga. Marjane Kamin, pozdravili 
še sekretarka RKS-OZ Trebnje ga. Tea Radelj in ga. Mija Be-
nedičič, vsestranska kulturnica v KS Čatež in občinska svetnica. 
Ona vsako leto poskrbi za kulturni program. Letos so nam plesale 
mlade plesalke, harmonikarji pa so zaigrali nekaj pesmi.
Živahni pogovori in smeh na obrazih prisotnih so dokaz, da so 
takšna druženja zelo zaželena. Veseli in zadovoljni smo se razšli z 
obljubo, da se drugo leto spet srečamo.

Marjana Kamin, KORK Čatež
       

Hvala gospe Francki Kužnik in članicam odbora za njihovo hu-
manitarno udejstvovanje z željo, da bi se vsi naslednje leto zopet 
srečali.
Srečanja sta se udeležila tudi 99-letna Kristina Lavrič (tretja z 
leve) in 90-letni Franc Koželj (tretji z desne), skrajno desno 
Francka Kužnik.

Foto in besedilo: Lojzka Prpar, KS Dobrnič

Popravek k članku Čistilna akcija v KS Veliki Gaber
V majski številki GO smo pomotoma zapisali, da si organizatorji želijo, 
da bi se vanjo vključili tudi otroci OŠ Veliki Gaber, vendar je OŠ Veliki 
Gaber akcijo samostojno  izvedla.

Uredništvo
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Obisk društva Tačke pomagačke 
v DSO Trebnje
V LEO klubu Trebnje smo v želji, da bi stanovalcem Doma sta-
rejših občanov Trebnje popestrili in polepšali dan, k njim na obisk 
povabili Slovensko društvo za terapijo s pomočjo psov Tačke po-
magačke. Zelo smo bili veseli, da so se povabilu odzvali in v sobo-
to, 23. 5., smo skupaj s stanovalci doma preživeli lepo dopoldne. 
Lastnice so najprej predstavile svoje terapevtske kužke pasem shar 
pei, Baloo, borderskega ovčarja Erca in evrazijko Haiti ter svoje 
delo v društvu Tačke pomagačke. Po uvodni predstavitvi so s kuž-
ki pokazale obsežno znanje trikov in vaj poslušnosti, nato pa so se 
s kužki pomešale med stanovalce. Sledilo je božanje, kramljanje s 
kužki in dajanje priboljškov. Ob koncu smo Levčki stanovalcem 
ponudili še sladke dobrote, ki smo jih spekli doma.
Še enkrat se lepo zahvaljujemo društvu Tačke pomagačke, da so se 
odzvali našemu vabilu in DSO Trebnje za pomoč pri organizaciji 
dogodka. Mojca Lindič

                           Foto: Vesna Hude iz društva Tačke pomagačke 

DOGODKI

Drugi vikend v juliju bo v 
znamenju ŠVIC-a!
V idilično dolinico blizu Čateža pri Trebnjem se zopet vrača Fe-
stival ŠVIC! Pester večerni program, številne dnevne aktivnosti, 
odlična hrana in pijača, predvsem pa nora zabava in nepozabno 
vzdušje bodo zaznamovali ŠVIC tudi letos. 
ŠVIC-ovo publiko bodo v petek, 10. julija, ogreli člani skupin 
Dare acoustic in Ice on Fire, norijo bodo nato nadaljevali člani 
skupine I.C.E., bosanski raper Edo Maajka, štajerski rokerji MI2, 
energični Elvis Jackson, z irskim rokom pa bodo večer zaključili 
člani skupine Happy Ol' McWeasel. 
Sobota bo obarvana s številnimi aktivnostmi. Potekala bodo 
tekmovanja v že tradicionalnih športnih igrah, hkrati pa boste 
obiskovalci imeli možnost sproščanja z jutranjo jogo ter aktivne 
osvežitve z aerobiko v bazenu. Lahko boste preizkusili tudi body 
zorbing, slackline, slip'n'slide, se pomerili v družabnih igrah, pin-
gpongu ter beer pongu in še in še! 
Po pestrem dnevu bodo sobotni večerni program otvorili člani 
skupine Lumberjack, sledili bodo domačini D'NeeB ter skupini 
GoGs in Kill Kenny, nato pa bodo oder zavzeli člani skupine Dan 
D, zvezde hrvaškega roka Prljavo kazalište, slovenski rokerji Big 
Foot Mama, v velikem slogu pa bodo festival zaključili člani sku-
pine CoverLover. 
Spremljaj ŠVIC tudi na njihovem Facebook in Instagram profilu, 
za vse dodatne informacije in nakup vstopnic pa odklikaj na nji-
hovo spletno stran www.svic.si ali na www.eventim.si! 
Super bo, tako da pridi »švicat« na ŠVIC tudi ti! 

KŠOT

Mažorete na državnem 
tekmovanju izvrstne
MAŽORETE IZ TREBNJEGA so bile 16. in 17. maja na 1. državnem 
tekmovanju Mažoretne zveze Slovenije IZVRSTNE. Udeležile so se 
tekmovanja v štirih kategorijah, in sicer: prvi korak (najmlajše udeležen-
ke), kadet, junior in senior.
REZULTATI SO VEČ KOT ODLIČNI:
‒ kategorija prvi korak: 6 zlatih medalj, 3 srebrne in 1 bronasta medalja; 
trenerka Lea Ribič; mentorice: Urška Korelec, Branka Huč in Tajda Uršič

‒ 1. mesto: par junior Ana Zarabec in Nuša Bedene – državni prvakinji; 
4. mesto: Vita Višček in Zala Ribič; mentorica Maša Zarabec
‒ 1. mesto: kadet skupina – državne prvakinje; mentorici: Špela Strmec 
in Špela Doles
‒ 1. mesto: junior skupina – državne prvakinje; mentorica: Maša Zarabec 

‒ 3. mesto: par kadet Anja Umek in Živa Papež; 4. mesto: Jerca Rakar 
in Kaja Mežan; mentorici: Špela Strmec in Špela Doles 
‒ 3. mesto: senior; trenerki: Aleksandra Bobnar in Alja Vencelj 

‒ tekmovanje posameznic: 4. mesto: Neli Bedene; mentorica Maša Za-
rabec 
Mentorica vseh mažoretnih skupin je Darja KORELEC. 

Besedilo: Mojca Femec
Foto: Vinko Ribič in Urška Korelec
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Aktivnosti otrok v romskem 
izobraževalnem inkubatorju v Vejarju
V romskem naselju Vejar učna pomoč za šoloobvezne otroke ni nič 
več nekaj novega. Izvajati so jo začeli v šolskem letu 2010/2011 v 
novoustanovljenem Romskem izobraževalnem inkubatorju (RII) 
v okviru projekta Dvig socialnega in kulturnega kapitala v oko-
ljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti, in sicer v bivalniku 
dnevnega centra Kher šu beši ter v OŠ Trebnje. Od aprila 2014 
pa RII deluje v okviru novega projekta Skupaj do znanja – Ure-
sničevanje ciljev Strategije vzgoje in izobraževanja Romov v RS. 
Vse pa se vendarle ne vrti samo okrog knjig in zvezkov. V inkuba-
torju lahko otroci tudi aktivno preživljajo svoj prosti čas. Poznamo 
cel kup iger, pečemo piškote, krofe ali potico, beremo pravljice, 
včasih pa nas obišče celo medicinska sestra, ki izvaja zobno pre-
ventivo. Letos smo se lotili tudi vrtičkanja. Posejali smo semena 
solate, redkvice in korenčka ter vzgojili lastne sadike paprike. 

V šolskem letu 2014/2015 se v RII Trebnje odvijajo tudi aktiv-
nosti obšolske dejavnosti »Moja pot v šolo«, ki jih vodijo sode-
lavci Centra šolskih in obšolskih dejavnosti iz Doma Čebelica 
na Čatežu. V okviru teh aktivnosti so otroci raziskovali živa bitja 
v gozdnih tleh in v potoku Vejar, spoznavali kompas in izdelali 
zemljevid vasi, izvedli smo pravi zimski športni dan s tekom na 
smučeh in še in še. Za piko na i smo v soboto, 9. maja, organizirali 
ekskurzijo v Dom Čebelica. Udeležilo se je je 16 otrok. Na Čatežu 
sta nas sprejela Matej in Drago, ki sta vodila aktivnosti tega dne. 
Dopoldne smo se najprej odpravili proti »Marijici« na Zaplaz, po 
malici in ogledu cerkve pa smo s pomočjo prsti in različnih rastlin 
pobarvali risbe škrata Čateža. V dom smo se vračali po gozdni 
učni poti. Po kosilu nas je čakalo plezanje po umetni plezalni ste-
ni. Preizkusili smo se prav vsi, najboljši pa so nam pomahali z 
vrha. Nato nas je Drago naučil varno streljati s športnim lokom. 
Ekskurzija je dosegla svoj namen! Otroci so na Čatežu preživeli 
čudovit dan. Upamo, da nas bodo v Dom Čebelica povabili tudi 
naslednje leto.  

Marta Fister

Iščem topel dom
Sem starejši, 9 let star kokeršpa-
njel, ki sem bil v zavetišče predan 
s strani lastnika. Želim si, da bi mi 
življenje dalo še eno priložnost in 
da bi zrela leta preživel pri ljudeh, 
ki bi me imeli radi in skrbeli zame.  
Če želite o meni še več informa-
cij, pokličite v času uradnih ur (od 
ponedeljka do petka od 10.00 do 14.00 in v soboto od 8.00 
do 12.00) na tel. št. 041 779 884 (Dušan), 031 331 336 (oskr-
bnik) ali pišite na elektronski naslov: 
meli.center.repce@gmail.com.                 M.K.

Vandalizem – 
preprečimo ga skupaj!
Besedo vandalizem je leta 1794 prvi uporabil bloijski škof Henrij 
Gregoire za slepo pustošenje in uničevanje, kar naj bi bilo značil-
no za Vandale.
Vandali 21. stoletja pa so predvsem skupine ali posamezniki, ki 
brez vzroka in potrebe uničujejo stvari v okolju, v katerem živijo. S 
svojim početjem negativno izstopajo in se dokazujejo v skupini, ki 
ji pripadajo, ter s tem prikrivajo svojo slabo vzgojo, neuspešnost v 
življenju in nedoraslost sprejemanju pravil, ki jih upošteva okolje, 
v katerem živijo.
Takšna ravnanja so včasih posledica prikritih napetosti v družbi 
oziroma odsev splošnega družbenega stanja in težav.
Posledice vandalizma so uničeni nasadi in klopi v parkih, poš-
kodovana otroška igrala na igriščih in svetilke javne razsvetljave, 
razbita stekla, prevrnjeni smetnjaki in razmetani koši za smeti, 
uničeni prometni znaki. Otroci se lahko poškodujejo z razbito 
steklovino ali uporabljeno injekcijsko iglo, ki jo je prejšnji večer 
odvrgla skupina mladostnikov, ki se zbira na igriščih ob vrtcih …
Bodite vzor vašim staršem, sosedom in drugim sodržavljanom. 
Zavedajte se posledic vandalskih dejanj in nam pomagajte pri 
preprečevanju ter pri odkrivanju storilcev. Čisto in lepo urejeno 
okolje, prijazni in gostoljubni ljudje so nepogrešljivi in tega se je 
potrebno nadvse zavedati.
O odklonskih pojavih oseb in vseh oblikah vandalizma obvestite 
policijo na tel. št. 113 ali PP Trebnje na tel. št. 07 34-62-700.           

Povzeto iz zloženke, ki jo je pripravil Dejan KAVŠEK, 
vodja policijskega okoliša.

 
 
 
                                         
 
  
 

                                            POLICIJA SVETUJE  
Prometna varnost 

MOTORISTI 
 
 
 

 

 Pred vožnjo preverite zračni tlak v pnevmatikah in jih v prvih kilometrih vožnje primerno ogrejte.  
 Motoristično čelado si pravilno zapnite. Čist vizir vam omogoča potrebno vidljivost. Ne pozabite na 

oblačila s ščitniki.  
 Motorno kolo je ozko, zato vas pri večji hitrosti drugi udeleženci v prometu lahko hitro spregledajo. 

Naj bo vaša hitrost primerna okoliščinam, da vas bodo drugi pravočasno opazili, pa tudi vi njih.  
 Pri vožnji skozi levi ovinek se odmaknite od ločilne črte na sredini vozišča, sicer bo vaša glava brzela 

tudi meter globoko po smernem vozišču za nasprotni promet.  
 Ko prične padati dež, hitrost in način vožnje še posebej prilagodite v prvih minutah.  
 Če vaše motorno kolo nima zavornega sistema ABS, v dežju ali na spolzkem vozišču ne zavirajte na 

talnih označbah.  
 Izogibajte se asfaltnim površinam, po katerih je posut pesek, razlito olje ali podobno (predvsem v 

ovinku).  
 Reakcijski čas v idealnih pogojih je 0,6–0,8 sekunde, v cestnem prometu v povprečju 1 sekundo, pri 

nezbranem ali utrujenem vozniku pa že 2 sekundi ali več.  
 Zavorna pot do ustavitve je pri hitrosti 100 km/h 40 metrov. Pot ustavljanja je seštevek reakcijske in 

zavorne poti.   
 Ne vozite, če ste uživali alkohol, mamila, psihoaktivna zdravila ali ste utrujeni. To lahko hitro postane 

vaša zadnja vožnja.   
  

VESELO NA KOLO 
Zdravo, aktivno, prijetno, a varno! 

 
Kolesarji so poleg pešcev najbolj ogrožena in izpostavljena skupina prometnih udeležencev! 

STAREJŠI NA KOLESU 
 V prometnih nesrečah so najpogosteje udeleženi starejši kolesarji, še zlasti starejši od 65 let.  
 Premalo so pozorni na vozila, ki jih prehitevajo, slabše slišijo, vidijo in počasneje ustrezno reagirajo.  
 Pred spremembo smeri vožnje večkrat poglejte, kaj se dogaja za vami, in pravočasno odločno nakažite 

svoje namene.  
 
Kje vozimo?  

 Po kolesarski stezi in kolesarskem pasu,   
 ob desnem robu vozišča, če ni kolesarske steze oziroma pasu.  

Kako vozimo?  
 Promet skrbno opazujte, predvidite ravnanje drugih udeležencev in poskrbite za svojo varnost.   
 Še posebej bodite pozorni na vozila, ki vas dohitevajo in prehitevajo.  
 V križiščih bodite previdni, z roko odločno nakažite smer in se prepričajte, ali so vas opazili. Če je 

situacija nejasna, raje stopite s kolesa in pojdite skozi križišče peš.  
 Da vas pešci in vozniki opazijo, uporabljajte tudi zvonec.  
 Ponoči poskrbite, da ste še bolj opazni (luči, odsevniki, svetla oblačila).  
 Prtljago vozite v zato namenjeni košarici ali pritrjeno na prtljažniku. Roke imejte proste za krmilo in 

nakazovanje smeri. 
 

ZAKAJ MORAMO MED VOŽNJO NOSITI ČELADO? 
Skoraj deset odstotkov mrtvih in poškodovanih v nesrečah je kolesarjev. 

Največkrat si poškodujejo glavo. 
 

Dan odprtih vrat
Letošnje geslo mednarodnega dneva muzejev je bilo »Muzeji za 
odgovorno družbo«. V počastitev tega dne je Romsko društvo Ro-
mano drom v ponedeljek, 18. maja 2015, organiziralo dan odprtih 
vrat Romskega muzeja. Za strokovno predstavitev je poskrbela 
dr. Vera Klopčič, ki sodeluje v različnih odborih Sveta Evrope in 
drugih mednarodnih organizacijah za uveljavljanje in spoštovanje 
kulturne in jezikovne raznolikosti.
Muzej so obiskali predstavniki lokalnih skupnosti, romske 
skupnosti in predstavnici Dolenjskega muzeja Novo mesto ter 
Etnografskega muzeja Ljubljana. 

Tekst in foto: Vida Hočevar
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Razstava Plakat miru 
2014/2015 

Lions klub international organizira vsako leto, tokrat  že 27- tič 
zapored, mednarodni likovni natečaj z naslovom Plakat miru. 
Člani Lions kluba Trebnje so se na svetovni natečaj odzvali če-
trtič. Namen natečaja je spodbujati otroke v starosti od 11. do 
13 let., da razmišljajo in se likovno izražajo o sožitju, o miru in o 
prijateljstvu vseh ljudi na svetu. S projektom Plakat miru so začeli 
marca lanskega leta,  ter s tem namenom  obiskali in povabili k 
sodelovanju vse osnovne šole znotraj UE Trebnje, ki so se prav vse 
tudi odzvale. V natečaju je sodelovalo veliko  učencev, med njiho-
vimi izdelki pa je bilo s pomočjo mentorjev, izbranih 17 najboljših 
del, izmed katerih je posebna komisija izbrala 5 del in jih posre-
dovala na republiško raven.  Deli Kaje Gradišnik iz OŠ Trebnje, ki 
je ustvarjala plakat pod mentorstvom Marinke Mohorčič in Line 
Reberšak iz OŠ Veliki Gaber, pod mentorstvom Vide Ceglar, sta 
bili med skoraj tisoč deli izbrani na republiško razstavo 24. del, kar 
je nedvomno velik uspeh ustvarjalcev, kakor tudi organizatorjev.

bp

Koncert prijateljstva
Da občinske ali regionalne meje niso ovira za pevsko in drugo 
kulturniško sodelovanje so pokazale članice ženskega pevskega  
zbora  Vidovo iz Šentvida, ki so pripravile svoj koncert v sodelo-
vanju z našo KUD Marije Kmetove v dvorani  kulturnega doma 
Šentlovrenc. 
Na nastop so povabile še MPZ Vidovo iz Šentvida in MePZ 
Kres iz Čateža (v obeh zborih sodelujejo tudi krajani Šentlovren-
ca in okolice). Celoten koncert  je dobil med občinstvom oceno 
odlično! Najprej zaradi odličnih interpretacij in drugič – zaradi 
krasnega izbora pesmi. Vsi trije zbori so zanihali občinstvo v pri-
jetna doživetja in pevsko zasanjanost. »Vidovke«  so se za nastop 
v Šentlovrencu res 'izpilile'; moški »Vidovci« pa že tako slovijo po 
mogočnosti ter ubranosti glasov s prilivom odličnih tenorjev… 
Številni obiskovalci so sicer videli in slišali petje Kresa na njiho-
vem letnem koncertu na Čatežu, prvič pa so jih lahko doživeli v 
Šentlovrencu. Simbioza zbora z dirigentko, Šentlovrenčanko Ka-
tjo Jarm (in obratno) je  enostavno navdušujoča.
Koncert je bil pripravljen enostavno, domačno in je bil zavoljo 
tega paša za ušesa in oči.

bp

Tretje regijsko srečanje krvodajalcev Bele krajine in Dolenjske
V soboto, 6. junija 2015, smo v Prilozju v Beli krajini na 
tretjem regijskem srečanju krvodajalk in krvodajalcev Bele 
krajine in Dolenjske obeležili slovenski in svetovni dan krvo-
dajalcev. Krvodajalkam in krvodajalcem smo se javno zahva-
lili za njihovo humano dejanje, darovanje krvi. Srečanja se 
je udeležilo 380 krvodajalk in krvodajalcev iz Metlike, Čr-
nomlja, Trebnjega, Novega mesta in Grosuplja, od tega iz 
RKS-OZ Trebnje 50 krvodajalcev. 
Zbrane so pozdravili in se jim zahvalili župan občine Met-
lika Darko Zevnik, predsednik RKS-OZ Metlika Jože Ne-
manič, predstavnica Centra za transfuzijsko dejavnost SB 
NM Marjeta Martinčič in generalna sekretarka RKS Renata 
Brunskole.
Po kulturnem programu so se krvodajalci pomerili v vlečenju 
vrvi, pikadu, lokostrelstvu in zaplesali v »kapljičnem plesu«. 
Preživeli smo čudovit dan, ki mu je bilo naklonjeno tudi vreme. 
       
 RKS-OZ Trebnje, Tea Radelj
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Sodelovanje z nemško občino 
Rudolstadt
Minulo soboto je bila v občinah Trebnje, Mirna, Mokronog-Tre-
belno in Šentrupert na obisku  posebna nemška delegacija, ki jo je 
vodil župan mesta Rudolstadt Jörg Reichl. Delegacijo, ki je sicer 
sodelovala na Kongresu slovenskih izgnancev 1941-1945, ki je bil 
v Hali Tivoli v Ljubljani, je v Trebnje na predlog MZZ pripeljal 
njihov sodelavec in tudi trebanjski občinski svetnik Gregor Ka-
plan.  Z omenjenim županom, ki vodi zelo razvito nemško občino, Saj ni res, pa je

V prejšnji številki Glasila občanov nas je zmotil prispevek 
stranke SDS, ki je bil podpisan s strani OO SDS Trebnje, 
ki pa od zadnjih lokalnih volitev ne obstaja, saj v vsem tem 
času še niso uspeli na novo postaviti OO SDS Trebnje. 

Še bolj pa bode v oči prispevek o sprejetju proračuna, v kate-
rem navajajo, da so dosegli, da so bili sprejeti predlogi članov 
stranke SDS, in da so potrdili pomembne predloge za občane 
Trebnjega. V javnost pa je pricurljala drugačna novica, in si-
cer da je svetnik stranke SDS Franci Kepa glasoval PROTI 
sprejetju proračuna in s tem negiral predloge lastne stranke.

Sprašujemo se lahko, ali gre za sprenevedanje ali za dobrobit 
občanov občine Trebnje, kot so zapisali.

Za Trebanjskih 21
Jože Grozde

in tudi z njegovim predhodnikom, je bilo že vzpostavljeno for-
malno sodelovanje, tokrat pa so bili pogovori o možnostih poglo-
bitve sodelovanja veliko konkretnejši. Nemška delegacija se je po-
sebej sestala tudi s Trebanjskim županom Alojzijem Kastelicem 
ter si po koristnih pogovorih z njim ogledala še Galerijo likovnih 
samorastnikov. Vljudnostni izraz o prijetnem sodelovanju očitno 
ne bo ostal zgolj na formalni ravni. 

bp

Renault priporoča renault.si

Poraba pri mešanem ciklu 4,5 - 4,7 l/100 km. Emisije CO2 119 - 123 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6b. Emisija NOx: 0,0374-0,0506 g/km. 
Emisija trdnih delcev: 0,00021 - 0,00083 g/km. Število delcev (x1011): 0,14 - 0,16. 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. 

Odkrijte potovanje Kevina Spaceyja na espace.renault.si
Personalizirajte svojo vozniško izkušnjo z ekskluzivnim sistemom 
Multi-Sense® system, ki ga prinaša novi Renault ESPACE.

Renault ESPACE
Novi

Vaš čas. Vaš užitek.

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

avto-vovk.si
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Kako rešimo življenje z AED
Srčni zastoj je najpogostejši vzrok smrti. Doleti lahko kogar koli in kadar koli. 
Tudi mlajše, nenadoma, ne da bi se prej slabše počutili. Ob srčnem zastoju se srce 
ne ustavi povsem, ampak migeta. Strokovni izraz za migetanje je fibrilacija. Srce z 
migetanjem ne more več potiskati krvi po žilah. Deluje kot pokvarjena črpalka za 
vodo: je prižgana in ropota, vode pa ne črpa. Edina rešitev je, da z električnim sun-
kom srce spravimo v normalni ritem. Kot da bi resetirali računalnik. Strokovni iz-
raz za električni sunek ob migetanju srca je defibrilacija, aparat je zato defibrilator. 
Aparati so avtomatski. Ločimo notranje (interne), ki jih kirurgi vsadijo v človeško 
telo, in zunanje (eksterne), ki jih uporabijo zdravstveni delavci ali laiki ob srčnem 
zastoju. Mednarodno priznana kratica za avtomatski eksterni defibrilator je AED. 
Ob srčnem zastoju je izredno pomembno, da pride do rešilnega električnega sunka 
(defibrilacije) v prvih nekaj minutah. Vsaka minuta srčnega zastoja pomeni, da se 
za 10 odstotkov približamo gotovi smrti. Po desetih minutah ni več upanja, da 
bi človeka lahko rešili. Če pa pride do rešilnega električnega sunka v prvih petih 
minutah, je verjetnost za preživetje lahko tudi več kot 50-odstotna. Reševalci so 
v večini primerov prepozni. Zaradi tega se postavljajo javno dostopni AED, ki so 
namenjeni vsakomur. Laik, ki zna uporabljati AED in ukrepa takoj, lahko reši 
življenje, reševalci nekaj minut kasneje pa ne več.
Za reševanje življenja ob srčnem zastoju morata biti izpolnjena dva pogoja: AED v 
bližini in laik, ki ga zna uporabljati. V občini Trebnje smo se v samo dveh letih po 
razvitosti mreže javno dostopnih AED in usposabljanju laikov za njihovo uporabo 
prebili iz čiste nule v sam slovenski vrh. Organizirani so bili tečaji po vseh krajih, 
kjer so dobili AED. Imamo 18 stalno javno dostopnih AED, kar je glede na število 
prebivalcev in površino primerljivo z najbolj razvitimi regijami v Evropi. Tečaji 
potekajo v skupinah po 15 tečajnikov. Ponavljali jih bomo toliko časa, dokler ne 
bodo prišli na vrsto vsi, ki se želijo usposobiti za reševanje ob srčnem zastoju. 
Tečaji so brezplačni in trajajo približno dve uri.
Lokacije stalno javno dostopnih AED v občini Trebnje:
1. ČATEŽ, tovarna TEM
2. DOBRNIČ, kulturni dom 
3. DOLENJA NEMŠKA VAS, Gasilski dom PGD Ponikve
4. DOLENJE SELCE, vaško središče
5. GORENJI VRH PRI DOBRNIČU, Krajevna skupnost Svetinja
6. LUKOVEK, gasilski dom
7. RAČJE SELO, gasilski dom
8. SELA PRI ŠUMBERKU, dom krajanov – vrtec
9. ŠENTLOVRENC, gasilski dom
10. ŠTEFAN, Bistro Mišič
11. TREBNJE, Dom starejših občanov Trebnje
12. TREBNJE, Galaksija
13. TREBNJE, gasilski dom
14. TREBNJE, Japi, Paradiž 4
15. TREBNJE, športna dvorana osnovne šole 
16. TREBNJE, Trimo Trebnje
17. VELIKA LOKA, gasilski dom 
18. VRHTREBNJE, gasilski dom
Ob srčnem zastoju je lahko koristen vsak, tudi če ne zna oživljati ali uporablja-
ti AED. Če vidimo nekoga, ki negibno leži na tleh, najprej preverimo, če lahko 
VARNO pristopimo. Nato preverimo ODZIVNOST, tako da človeka močno 
stresemo po ramenih in glasno ogovorimo. Če se ne odziva, pokličemo NA PO-
MOČ in s tem prikličemo ljudi v bližini. Nato PREVERIMO DIHANJE. Spro-
stimo dihalno pot in svoje uho približamo ustom človeka. Poslušamo, če človek 
diha, zaznavamo njegovo sapo in predvsem opazujemo, če se premika prsni koš, 
kar je zanesljiv znak, da človek diha in da mu srce normalno utripa. Če ugotovimo, 
da ne diha, naročimo tistemu, ki smo ga priklicali, naj pokliče 112 in prinese naj-
bližji AED. Takoj začnemo z MASAŽO SRCA IN UMETNIM DIHANJEM. 
Ko prinesejo AED, ga vklopimo in poslušamo glasovna navodila, ki so v sloven-
skem jeziku. AED bo naročil, naj nalepimo elektrode na gol prsni koš, tako kot 
je prikazano na skici, ki je na elektrodah. Ko bodo elektrode nalepljene, bo aparat 
avtomatsko začel ugotavljati, če srce migeta (fibrilira). Če bo aparat zaznal migeta-
nje srca, se bo avtomatsko napolnil in začela bo utripati lučka v gumbu za sprožitev 
električnega sunka. Gumb je potrebno pritisniti in to je vse. Aparat ves čas oddaja 
glasovne informacije (»analiziram srčni ritem«, »polnim«, »umakni se«, »pritisni 
utripajoči gumb«, »če je potrebno, nadaljuj z oživljanjem« …).  Uporaba AED je 
popolnoma varna. Škode ne moremo narediti. Če ne bo potrebno, se aparat ne bo 
napolnil in ne bo dal navodil za sprožitev električnega sunka. Tudi če oživljanja 
ne obvladamo, lahko vsaj stečemo po AED, ga vklopimo in poslušamo glasovna 
navodila. Seveda pa bomo znali pomagati bolje, če se udeležimo tečaja iz temelj-
nih postopkov oživljanja z uporabo AED. V občini Trebnje jih bomo organizirali 
ponovno v jesenskih mesecih.  

Zdenko Šalda, dr. med.,
koordinator MILIJONA SRČNIH TOČK,

Zdravstveni dom Trebnje

Lions klub Trebnje in AED
Lions klub Trebnje je med prvimi pristopil k projektu MILIJON SRČ-
NIH TOČK in se zavezal, da se bo po svojih močeh trudil za postavitev 
javno dostopnih avtomatskih defibrilatorjev (AED) in da se bodo člani 
kluba usposabljali za pomoč pri srčnem zastoju z uporabo AED.
Tečaj iz temeljnih postopkov oživljanja z uporabo AED smo organizirali 
na enem od klubskih večerov. Vodil ga je naš član Zdenko Šalda, ki je tudi 
sicer gonilna sila razvoja mreže javno dostopnih AED in usposabljanja 
laikov  v naši regiji.
Pristopili smo k zbiranju sredstev za nabavo javno dostopnih AED. 
Sredstva smo zbirali na različne načine. Prijavili smo se na razpis za 
subvencioniranje nakupa s strani Občine Trebnje in tako pridobili del 
sredstev. Naša članica Marija Prosenik je zbrala sredstva za nakup enega 
AED kar pri sosedih in podjetjih v njeni ulici. Omarico z defibrilatorjem 
je namestila na pročelje svoje hiše v Paradižu. Odzvala so se podjetja. 
Trimo Trebnje je doniral sredstva za nakup AED, ki je sedaj nameščen 
pred vhodom in je na razpolago tudi prebivalcem Vine gorice. AED je 
nujno potrebovala podjetniška cona. Zanj so sredstva donirala podjetja iz 
te cone: REM, d. o. o., Galaksija, d. o. o., in SMC industrijska avtomatika, 
d. o. o. AED je nameščen pred vhodom v Galaksijo. Gospod Višček iz 
Alve, d. o. o., je doniral sredstva za nakup enega AED, izbiro lokacije pa 
je prepustil nam. Izbrali smo gasilski dom v Lukovku. Za donacijo se 
je odločil tudi gospod Bartolj iz Ključavničarstva Marijan Bartolj, s. p., 
iz Vrha pri Šentrupertu. Del sredstev je primaknila Občina Šentrupert. 
AED je nameščen na občinski stavbi v Šentrupertu.
Vsem donatorjem se najlepše zahvaljujemo. Z njihovo pomočjo smo tako 
zbrali sredstva za nakup kar petih aparatov in s tem močno okrepili mre-
žo javno dostopnih AED.

Darinka Krevs
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POLITIČNE STRANKE

V DSD/ZL smo pristojni odbor opozorili, da je program za kul-
turo nedodelan in nepopoln. Podaljšanje javne razprave je bilo 
zato nujno. Ključna pomanjkljivost je, da se ne načrtuje, kako kul-
turo približati občankam in občanom. Gre namreč za temeljni 
dokument razvoja kulture za obdobje 5 let, po katerem se bo de-
lovalo na kulturnem področju v občini.
Pri sprejemu programa je nujno potrebno upoštevati široko paleto 
kulturnih značilnosti, ki jih premoremo, ter na njih graditi. Kul-
tura kot pomemben dejavnik lokalnega okolja mora dobiti tudi 
prepoznavno mesto v promociji občine, saj tu do sedaj zanjo ni 
bilo postorjenega prav veliko. Zato morajo biti v pripravo strate-
gije vključeni vsi deležniki, ki so na tem področju aktivni.

DSD Trebnje 

Peticija SLS za ohrani-
tev dostopnosti nujne 
medicinske pomoči

V reorganizaciji centrov NMP in njihovih satelitov se skriva tudi 
ukinitev obstoječega centra NMP v Trebnjem, kar bo bistveno 
zmanjšalo dostopnost NMP našim občanom.
Predlog novega pravilnika o NMP je izzval burne reakcije stro-
kovne javnosti in občanov, vendar do sedaj s strani ministrstva ni 
bilo posluha za pripombe. Predsednik SLS mag. Marko Zidanšek 
je prvopodpisani in pobudnik peticije za ohranitev NMP, s kate-
ro bomo ministrstvu sporočili, da novi pravilnik ni sprejemljiv za 
širšo javnost.
Pri NMP vsaka minuta šteje in igranje s človeškimi življenji je 
nesprejemljivo, zato vas vabimo, da peticijo za ohranitev centrov 
NMP podpišete tudi vi na spletni strani www.ohranimonmp.si!

Dr. Jože Korbar, OO SLS Trebnje

Spoštovani občani 
in občanke! 

V Občinskem odboru SDS Trebnje smo zelo dejavni. Naš cilj je 
jasen – boljše in kakovostnejše življenje za vse občane in občanke.   
V zadnjem obdobju se je v stranko vključilo veliko novih članov, 
ki so vir novih idej in moči ter dokaz, da smo na pravi poti. Do-
brodošli vsi, ki se nam še želite pridružiti. 
V teh dneh se pripravljamo na volilno konferenco, na kateri bomo 
med drugim sprejeli smernice za prihodnje delovanje.
Vaše pobude in predloge pričakuje Franci Kepa na tel. št. 041 919 
756 ali po e-pošti: franci.kepa@amis.net.

Sporočamo tudi, da KRES BO. Vabljeni 24. junija ob 18. uri na 
Meglenik.

Občinski odbor SDS Trebnje

Socialni demokrati – 
kaj delamo?
Aktivni smo povsod tam, kjer čutimo, da bi lahko 
izboljšali stvari.
Tak primer je bila prodaja Telekoma na ravni drža-
ve, kjer smo se zavzemali za trezno presojo, kaj je 
najbolje, in za odgovorno odločanje.
Naslednji tak primer je bila nujna medicinska pomoč, kjer smo želeli, da 
se o stvari pogovorimo in da do nas pridejo prave informacije. V ta namen 
smo tudi organizirali javno razpravo in pri tem navedli, koliko ljudi se je s 
podpisom opredelilo do tega vprašanja. Podpisov seveda nismo navedli zato, 
da bi se z njimi kitili, temveč zato, ker je to pomemben podatek. Pri tem gre 
seveda zasluga za zbrane podpise Civilni iniciativi.
Še kaj bi se našlo.
Kogar zanima naše delovanje, nas lahko spremlja na spletni strani
http://www.socialnidemokrati.si/novice/
ali na Facebook strani
https://www.facebook.com/SDTrebnje.

ObO SD Trebnje

Nova Slovenija je tradicionalni tabor stranke tokrat izvedla v Beltin-
cih, ki se ga je poleg vodstva udeležilo več kot 3000 članov in simpa-
tizerjev NSi iz vse Slovenije.
Predsednica je svoj nagovor začela z ugotovitvijo, da, žal, mnogim 
politikom in državljanom ni mar za resnico, kar je pokazala slaba 
podpora zakonskemu predlogu NSi, po katerem bi posmrtne ostanke 
žrtev vojnih in povojnih pobojev v prikritih grobiščih lahko dostoj-
no pokopali. »Kljub trditvam, da je potrebno mrtve pokopati, je zelo 
malo politične volje za konkretna dejanja. Nekateri se bojijo odkritih 
grobišč in resnice, drugi si to temo prilaščajo za dnevnopolitične ma-
nipulacije in namerne delitve,« je dejala predsednica NSi in napove-
dala, da se bodo še naprej trudili za sprejetje zakona, saj jih k temu 
zavezujejo moralni in etični zakoni.

Občinski odbor NSi Trebnje

Zaslužena sprostitev
Čestitamo našim športnikom in glasbenikom za mnoge vrhunske 
uspehe na različnih tekmovanjih na katerih so dobili zaslužena pri-
znanja. To so naši glavni ambasadorji v Sloveniji in svetu. Čestitamo 
tudi šolarjem za uspehe v šolah in maturantom za trud pri zrelo-
stnem izpitu.
In medtem, ko se naša društva prijavljajo za organizacije raznih pri-
reditev in sofinanciranje dejavnosti s strani občine, se mnogi med 
nami že spogledujejo z zasluženim letnim oddihom.
Pred tem nas seveda čaka še praznovanje naše državnosti. Na ob-
činski ravni pa zabava na Trebanjskem košu, počastitev praznika 
občine in Baragov spominski dan. In seveda še mnogo drugega, glej:  
Napovednik dogodkov na spletni strani občine. Glede na pester 
program se bo gotovo našlo za vsakega nekaj.
Lepo vabljeni na prireditve. Naj nas obogatijo, razveselijo, sprostijo 
in povežejo.
Vsem čestitamo ob Dnevu državnosti in prazniku občine Trebnje.

Miran Candellari, Županova lista
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KULTURA

Intenzivni učni sprint na CIK-u
Junijski dnevi so tudi na področju izobraževanja odraslih zelo pe-
stri. Skupina kandidatk nas je razvajala z omamnimi vonjavami, 
ki so prihajali iz pritlične kuhinje, ko so se pripravljale na za-
ključek usposabljanja za pridobitev NPK pomočnik kuharja in so 
ga pred tričlansko komisijo Državnega izpitnega centra RS tudi 
uspešno zaključile. V teh dneh se na izpit pred državno komisijo 
za pridobitev certifikata pripravljajo še kandidatke  usposabljanja 
NPK socialne oskrbovalke na domu in deset kandidatov za NPK 
čistilec prostorov. 
Prav tako intenzivna je naša mednarodna razvojna dejavnost. V 
začetku junija smo namreč gostili že drugo srečanje partnerjev 
mednarodnega projekta The Learning Prison, ki poteka v okviru 
programa Vseživljenjsko učenje - Leonardo da Vinci partnerstva. 
S  partnerji iz Francije, Turčije in Velike Britanije smo obiskali 
prevzgojni dom Radeče ter oblikovali izhodišča in priročnik za 
kakovostno izvajanje in sodelovanja zaporov z okoljem pri uresni-
čevanju vseživljenjskega učenja zapornikov. 

Partnersko srečanje na CIK Trebnje (M.P.)

Pred nami so počitnice, vendar se na CIK-u že pripravljamo na 
novo študijsko leto, ki bo tako kot doslej prineslo pestro ponud-
bo izobraževalnih programov, od usposabljanj za  NPK socialni 
oskrbovalec na domu, pomočnik kuharja, pomočnik natakarja do 
organizacije preverjanja za NPK izdelovalec spletnih strani, knji-
govodja, varuh predšolskih otrok, čistilec prostorov, zelenjadar, di-
etni kuhar, računovodja za manjše družbe, samostojne podjetnike 
in zavode. 
V jezikovnih tečajih se lahko izpopolnite v znanju tujih jezikov ter 
izbirate med številnimi programi s področja računalništva, ekono-
mije in drugih. Več o naših aktualnih dogodkih si lahko preberete 
na naši spletni strani www.ciktrebnje.si ali nas spremljate na Fb.

Martina Podlesnik

V senci pod brezami
Začelo se je pravo poletje, sončno in vroče, ko vsi iščemo hla-
dno senco. Pridružite se nam v prijetni senci pred Knjižnico Pavla 
Golie Trebnje, kjer vas bodo čakali postavljeni stolčki in mizice. 
V senci boste lahko prebirali knjige, dnevne časopise in revije. Za 
najmlajše bomo pripravili slikanice, pobarvanke, igrače in pisa-
la. Predstavili se bodo tudi različni ustvarjalci. Razpored bomo še 
objavili.

Pod brezami se dobimo vsak 
dan v času, ko je knjižnica 
odprta, in to vse do konca 
avgusta. V primeru slabega 
vremena druženje odpade. 

Pridružite se nam.
Knjižnica Pavla Golie 

Trebnje

DU Veliki Gaber spet navdušilo 
občinstvo v Semiču
Le dober teden po uspešnem nastopu folkloristov DU Veliki Ga-
ber so se to pot predstavili še pevci omenjenega društva. Udele-
žili so se revije pevskih skupin društev upokojencev  Dolenjske 
in Bele krajine. Revija je imela ocenjevalni značaj. Gospod Stane 
Fux je poskrbel, da so bili njegovi varovanci zelo dobro priprav-
ljeni. Kljub temu da je bila omenjena skupina številčno najmanj-
ša, so se uspešno predstavili. Tudi to pot občinstvo ni skoparilo z 
aplavzom. Nastop in zelo prisrčno druženje po prireditvi bosta 
ostala udeležencem v lepem spominu. Za prevoz je poskrbel Mir-
ko Gliha.

Tekst in foto: Mirko Gliha
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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 

� določ itev 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 
� označ itev (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, silose, obore, 
stanovanjske hiše, delavnice, proizvodnje 
hale … 

� legalizacija črnih gradenj 
 

IZDELAVA ENERGETSKIH IZKAZNIC 

Storitev za vas opravimo celostno, na podlagi 15‐letnih 
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  
s tor i tev  pr iznamo popust !  

 

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 

� določ itev 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 
� označ itev (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, silose, obore, 
stanovanjske hiše, delavnice, proizvodnje 
hale … 

� legalizacija črnih gradenj 
 

IZDELAVA ENERGETSKIH IZKAZNIC 

Storitev za vas opravimo celostno, na podlagi 15‐letnih 
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  
s tor i tev  pr iznamo popust !  

 

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 

� določ itev 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 
� označ itev (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, silose, obore, 
stanovanjske hiše, delavnice, proizvodnje 
hale … 

� legalizacija črnih gradenj 
 

IZDELAVA ENERGETSKIH IZKAZNIC 

Storitev za vas opravimo celostno, na podlagi 15‐letnih 
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  
s tor i tev  pr iznamo popust !  

 

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 

� določ itev 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 
� označ itev (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, silose, obore, 
stanovanjske hiše, delavnice, proizvodnje 
hale … 

� legalizacija črnih gradenj 
 

IZDELAVA ENERGETSKIH IZKAZNIC 

Storitev za vas opravimo celostno, na podlagi 15‐letnih 
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  
s tor i tev  pr iznamo popust !  

GEODETSKE STORITVE

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

KATASTER STAVB  REGISTER PROSTORSKIH ENOT 
vpis stavbe v kataster stavb 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

PROJEKTANTSKE STORITVE

IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
načrti za pridobitev gradbenega dovoljenja za vse vrste 
objektov, npr.: garaže, drvarnice, nadstreške, podporne zi-
dove, ograje, kozolce, kmečke lope, kašče, silose, obore, sta-
novanjske hiše, delavnice, proizvodnje hale … * legalizacija 
črnih gradenj

IZDELAVA ENERGETSKIH IZKAZNIC
Storitev za vas opravimo celostno, na podlagi 15-letnih 
izkušenj. Za vas poleg izdelave projekta speljemo celoten 
upravni postopek, vključno s pridobivanjem soglasij in pri-
dobitvijo gradbenega dovoljenja.
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KULTURA

Območna revija odraslih 
pevskih zborov in malih 
pevskih skupin
V Mokronogu, v Upravno- kulturnem središču, se je 9. in 16. maja 
v dveh koncertih odvila Območna revija odraslih pevskih zborov 
in malih pevskih skupin. Skupno je nastopilo 17 pevskih zborov 
in malih pevskih skupin. Iz občine Trebnje so se predstavili: Vo-
kalna skupina Večerna zarja DU Veliki Gaber, umetniški vodja: 
Stane FUX; Moški PZ Zagriški fantje Šentlovrenc, zborovodja: 
Ladislav STOPAR; Moški PZ vinogradnikov Čatež, zborovod-
ja: Gorazd KERMC; Ženski PZ KTD Dobrnič, zborovodkinja: 
Mateja Glivar; Ženski PZ KUD dr. Petra Držaja Veliki Gaber, 
zborovodkinja Fani Anžlovar; KUD Oktet LIPA Trebnje, ume-
tniški vodja Gregor Klančič; Vokalna skupina Črta Trebnje, ume-
tniška vodja Barbara Leben; Trebanjski oktet, umetniški vod-
ja Matevž Sila in Mešani PZ Kres Čatež, zborovodkinja Katja 
Jarm. Koncerta sta strokovno spremljala Karli Leskovec in Tomaž 
Habe, povezovala pa ju je Kristina Gregorčič.
Na območnem srečanju se je letos prvič predstavila Vokalna sku-
pina Črta Trebnje, po krajšem premoru pa je znova zapel tudi 
Trebanjski oktet.

Vsem nastopajočim se zahvaljujemo za nastop in jim želimo us-
pešno delo še naprej!

JSKD OI Trebnje

Izjemen uspeh harmonikarja 
Glasbene šole Trebnje na med-
narodnem tekmovanju
Med 15. in 16. majem 
2015 je v organizaciji 
Društva harmonikar-
jev Murska Sobota in 
Glasbene šole Beltin-
ci v Beltincih poteka-
lo že 11. Mednarodno 
srečanje harmonikar-
jev. Na srečanju so so-
delovali harmonikarji 
iz Slovenije, Hrvaške, 
Srbije, Nemčije in 
Avstrije.

V petek, 15. maja 
2015, je Glasbeno 
šolo Trebnje na tek-
movanju predstavljal 
tudi učenec Matic 
Zoran. Za tekmoval-
ni nastop ga je prip-
ravil profesor Tomaž 
Rožanec. Nastopil je 
kot najmlajši tekmo-
valec v kategoriji C 
zabavne glasbe in kljub strogemu ocenjevanju strokovne žirije, ki 
so jo sestavljali Viki Ašič, Dejan Mesec in Boris Rošker, prejel 
srebrno priznanje in se uvrstil na 3. mesto v kategoriji. Priznanja 
je bil mladi harmonikar zelo vesel, saj je to zanj prva visoka uvrsti-
tev na mednarodnem tekmovanju. Tudi mi z njim delimo veselje 
ob izjemnem uspehu in mu iskreno čestitamo.

GŠ

Teden ljubiteljske kulture
Slovenija se s tednom ljubiteljske kulture pridružuje evropskim 
državam, ki se vsako leto poklonijo ljubiteljskim kulturnim 
ustvarjalcem ter opozorijo na pomen, kakovost in množičnost lju-
biteljske kulture v sodobni družbi.
V Občini Trebnje so se v tem tednu odvijali različni dogodki.
Mažorete OŠ in Trebanjske mažorete so se predstavile na dogod-
ku Mažoretno popoldne.
Soreline in klekljarska skupina Žnurce (pohvalno je, da sta med 
njimi tudi osnovnošolki) – novi sekciji Kulturnega društva Treb-
nje, sta se 22. maja predstavili na odprti vaji v DSO Trebnje. 
KUD Popotovanje Frana Levstika Čatež – sekcija MePZ KRES 
je povabila na letni koncert »V SRCU NEMIR«, ki je bil evrovi-
zijsko obarvan. 
KUD Moški pevski zbor vinogradnikov pa je bil organizator 1. 
srečanja vinogradniških pevskih zborov-skupin, ki je bilo name-
njeno druženju in promociji dolenjskega posebneža v sklopu 43. 
Tedna cvička. 

Soreline in klekljarska skupina Žnurce 
Foto: Ivanka Višček

Za neumorno delo se zahvaljujemo vsem kulturnim ustvarjalcem, 
ki bogatijo kulturno življenje v domačem kraju in vsem, ki ste 
kakorkoli pripomogli k izvedbi teh dogodkov. 

JSKD OI Trebnje
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USPEHI NA TEKMOVANJIH

Konec šolskega leta – zaključek tekmovanj
V prejšnji številki smo začeli s predstavitvami  osnovnošolcev, ki 
so v državnem merilu dosegli najvišja mesta. Kljub tako strogemu 
merilu tudi tokrat nismo uspeli vseh vključiti, saj so naši učenci 
– ob njih pa prizadevni mentorji  - dejavni in uspešni na različ-
nih področjih.  K uspehu pa pripomorejo tudi starši z moralno, s 
finančno podporo, ki vključuje poleg pomoči pri prevozih še mar-
sikaj.

Ivanka Višček, odg. urednica

Tekmovanje osnovnošolcev v znanju matematike 
Od 1. do 9. r. se je tekmovanja udeležilo 290 učencev Osnovne šole Trebnje, kar 
kaže na to, da učenci radi tekmujejo in pokažejo svoje znanje tudi na področju 
matematike. PRIZNANJE za uspeh na tekmovanju Mednarodni matematični 
kenguru 2014/2015 in BRONASTO PRIZNANJE za uspeh na tekmovanju 
Mednarodni matematični kenguru je prejelo 117 učencev. 
Na področnem tekmovanju je 8 učencev OŠ Trebnje osvojilo srebrno Vegovo 
priznanje: Jerca Gorenc, Samuel Pate, Gašper Koželj, Nik Vidmar, Jan Anžlovar, 
Tadej Kraševec, Lara Valenčič in Tilen Matko.
Od teh so se najboljši trije uvrstili na državno tekmovanje, ki je potekalo 18. 4. 
2015 in na katerem so bili uspešni.      
Jerca Gorenc, 7. c, in Jan Anžlovar, 9. c, sta osvojila srebrno priznanje, njuna men-
torica je Lojzka Prpar. Gašper Koželj, 8. c, pa srebrno in zlato priznanje, njegov 
mentor je Franci Kravcar.

Najuspešnejši matematiki na OŠ Trebnje v šolskem letu 2014/15 
Foto: Jernej Gabrijel

Posebno priznanje DMFA (Društvo matematikov, fizikov in astronomov) Slove-
nije podeljuje učencem, ki so Vegovo priznanje v znanju matematike osvojili v vseh 
devetih letih svojega šolanja.
V tem šolskem letu sta priznanje diamantni kenguru prejela Andrej Kaferle in 
Lara Valenčič, oba iz 9. c. 

Lojzka Prpar, vodja aktiva

Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni
Sladkorna bolezen je bolezen sodobnega časa, za katero iz leta v leto zboli vse več ljudi.
Zveza društev diabetikov Slovenije vsako leto razpiše tekmovanje v znanju o slad-
korni bolezni za učence in dijake z namenom, da v teku priprav na tekmovanje 
učence seznanimo o hudih posledicah te bolezni in o pomembnosti redne telesne 
aktivnosti in zdrave prehrane že v času odraščanja.  
Na OŠ Trebnje je odziv na tekmovanje velik, saj se je letos šolskega tekmovanja 
udeležilo kar 37 učencev 8. in 9. razreda. 22 učencev je osvojilo bronasto priznanje, 
3 najboljši pa so se udeležili državnega tekmovanja, ki je potekalo na Škofijski kla-
sični gimnaziji v Ljubljani. Ana Hočevar in Janko Starič sta osvojila zlati priznanji, 
Urban Kukenberger pa srebrno priznanje.

Antonija Brozovič, mentorica

Dobitniki srebrnih in zlatih priznanj na tekmovanjih v znanju kemije in o sladkor-
ni bolezni. Foto: Antonija Brozovič

Tekmovanje v znanju kemije za Preglova priznanja 
V letošnjem šolskem letu se je šolskega tekmovanja v znanju kemije za 
Preglova priznanja udeležilo 36 učencev 8. in 9. razreda OŠ Trebnje. Bronasto 
priznanje je osvojilo 19 učencev.
Na državnem tekmovanju za srebrna in zlata Preglova priznanja so 4 učenci 9. 
razreda osvojili srebrno priznanje: Lara Valenčič, Janko Starič, Jan Anžlovar in 
Urban Kukenberger. 

Antonija Brozovič, mentorica

Tekmovanje iz francoščine
Na državnem tekmovanju iz 
francoščine je Nuša Bedene 
(na sliki)  dosegla zlato pri-
znanje, Maša Možina sre-
brno priznanje, Leon Čulk, 
Ana Hočevar in Jan Igor 
Kržan pa bronasto priznanje. 
Učenci se francoščino učijo 
kot izbirni predmet dve uri 
na teden od 7. razreda da-
lje. Pri urah spoznavajo tudi 
francosko kulturo, glasbo in 
civilizacijo. Učenci izbirnega predmeta francoščine iz 8. in 9. razreda pa so sodelo-
vali tudi na Frankofonskem festivalu, kjer osnovnošolci iz cele Slovenije nastopajo 
s predstavo v francoskem jeziku.

Mentorica Saša Bedene

Tekmovanje v konstruktorstvu in tehnologiji obdelav
Mladi tekmujejo v različnih panogah s področja konstruiranja in tehnologije ob-
delav. Na tekmovanjih se pomerijo mladi, ki so inovativni, ustvarjalni ter imajo 
razvite ročne spretnosti, predstavljivost in čut do lepega.
10. aprila je potekalo regijsko tekmovanje v konstruktorstvu in tehnologiji obdelav 
na OŠ Mokronog. Devet učencev trebanjske osnovne šole je osvojilo bronasto pri-
znanje. Štirje učenci so se 16. maja udeležili državnega tekmovanja na Pedagoški 
fakulteti v Ljubljani.

Udeleženci državnega tekmovanja. Foto: M. Strah

Na državnem tekmovanju je Petja Huč osvojila zlato priznanje za 2. mesto, 
Nik Vidmar je zasedel 3. mesto in osvojil srebrno priznanje.

Mentorica Marija Strah

Tekmovanje iz Vesele šole
V sredo, 15. aprila 2015, je potekalo državno tekmovanje iz Vesele šole, na katerem 
so se zelo dobro odrezali tudi učenci Osnovne šole Trebnje. 
Učenka 9. razreda Ana Hočevar je osvojila zlato priznanje z nazivom državne 
prvakinje, ki ga je prejela v soboto, 6. 6. 2015, na slavnostni prireditvi v Festivalni 
dvorani v Ljubljani. Prireditev, polno smeha in glasbe, je vodil znani slovenski 
komik in prevajalec Boštjan Gorenc – Pižama.
Prav vsi ostali učenci, ki so se uspeli uvrstiti na državno tekmovanje, pa so uspeli 
osvojiti srebrno priznanje.

Mentor Zvonko Simeunić

Tekmovanje iz zgodovine
V torek, 26. 5. 2015, je na OŠ Polje v Ljubljani potekalo 46. srečanje mladih raz-
iskovalcev zgodovine. Raziskovalne ekipe so predstavile raziskovalne naloge na 
temo Sledi prve svetovne vojne v mojem kraju. Osnovna šola Trebnje je sodelovala 
z raziskovalno nalogo JUNAKOM NAŠE DOMOVINE - ROJAKOM, ki sta 
jo predstavili devetošolki Špela Grmovšek in Lara Redek Žnidaršič. Poleg njiju 
so pri raziskovanju sodelovale še Maša Možina, Ana Hočevar, Lana Rajer, Zala 
Ribič, Vita Višček in Nuša Bedene. Učenke so v raziskovanje vložile veliko truda 
in časa, nagrajene pa so bile z zlatim priznanjem komisije za delo zgodovinskih 
krožkov pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije. 

Mentorica Nataša Hribar

Foto: Saša Bedene
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Mladi sledijo vrednotam RK

V četrtek, 28. 5. 2015, smo v humanitarno organizacijo Rdeči križ 
sprejeli 20 novih članov (18 drugošolcev in dva tretješolca). Člani 
krožka so pripravili krajši kulturni program in darilca za nove čla-
ne. Zaželeli smo jim, da bi razvijali humanitarne vrednote, da bi 
bili sočutni do sočloveka in da bi bili prijatelji. 

Mentorica S. Kolenc

Ekovrt OŠ Trebnje se prebuja
V mesecu marcu smo se učenci krožka ekovrt začeli pogosteje ses-
tajati. Načrtovali smo predlog zasaditve na gredicah. Upoštevali 
smo kolobarjenje plod-list-gomolj-cvet ter možnosti zasaditve po 
načelu, da gredo dobri sosedje skupaj, vmes pa sadimo rastline in 
rože, ki odganjajo škodljivce.
Za začetek smo v korita na okenski polici v učilnici posejali seme-
na različnih začimb, rož, buč, paradižnika … 

V začetku aprila smo pričeli s prekopavanjem gredic, nanašanjem 
komposta, ki ga pripravljamo iz odpadkov, listja in trave, ter pri-
pravo gredic za sejanje in sajenje. Obrezali smo trajnice.
V začetku maja smo pričeli s sajenjem rastlin, ki smo jih vzgojili 
na okenski polici, na vrt. Sedaj pridno obiskujemo vrt enkrat do 
dvakrat na teden. Rastline na gredicah smo označili z napisnimi 
tablicami, ki smo jih kar nekaj izdelali na novo. Ves čas odstranju-
jemo plevel, dosajamo manjkajoče rastline ter posedamo na klo-
pcah in uživamo v cvetenju rož in trajnic ter poslušanju ptičjega 
petja.
V začetku aprila nam je Inštitut za trajnostni razvoj na osnovi 
dosežkov in nadgradnje pri oblikovanju, razvoju in delovanju šol-
skega ekovrta ter na osnovi upoštevanja temeljnih načel šolskega 
ekovrtnarjenja obnovil ZNAK ŠOLSKI EKOVRT za šolska leta 
2015–2017. Tega smo bili zelo veseli, saj se trudimo, da delamo 
dobro. Vse obiskovalce ekovrta vabimo, da si vrt le ogledajo, rastli-
nam pa pustijo, da se pokažejo v vsej svoji lepoti in čarobnosti.

Učenci krožka ekovrt z mentorico Marijo Strah

Začutimo glasbo 
Inovacijski projekt je v našem vrtcu potekal zadnja tri šolska leta. 
Vanj je bilo tekom let vključenih prek 200 otrok. S projektom smo 
želeli bolj usmerjeno in poglobljeno  razvijati področje glasbene-
ga razvoja otrok ter tudi spodbuditi pri otrocih čutno zaznavanje 
in doživljanje sveta. Gradili smo pozitivno, zanimivo in stimula-
tivno okolje, v katerem so glasba in glasbene dejavnosti prevzele 
eno izmed osrednjih vlog. Znano je namreč, da glasba pri ljudeh 
vzbuja močna čustva, zato je eno izmed najboljših sredstev, ki pri 
predšolskem otroku omogoča doseganje občutij ugodja in spro-
ščenosti, hkrati pa prebuja celotni spekter čustev. Vsi smo se pri 
ustvarjanju zabavali. Ker smo se zabavali, smo bili srečni, ker smo 
bili srečni, so bili naši možgani bolj odprti za učenje.

Pri našem raziskovanju in dojemanju glasbe smo poslušali zvoke 
narave, zvoke, ki jih proizvajamo z lastnim telesom (s prsti, z roka-
mi in nogami), posnetke klasične, sodobne in otroške instrumen-
talne in vokalne glasbe. V glasbenih kotičkih igralnic so imeli ot-
roci možnost preizkušati otroška in prava glasbila, ustvarjati lastne 
glasbene stvaritve ter razvijati svoj ritmični in melodični posluh. 
Veliko smo prepevali in nemalokrat spremljali petje z igranjem na 
ritmična in melodična glasbila. Uspelo nam je, da smo z glasbo 
povezali dejavnosti z vseh vzgojnih področij, letošnje leto pa smo 
izpostavili področje ljudskega izročila – ljudske glasbe.

S povezovanjem z Glasbeno šolo Trebnje, Orkestrom Slovenske 
vojske ter posameznimi  glasbeniki, kot je akademski glasbenik 
Klemen Leben, s sodelovanjem s plesnima skupinama Nasmeh 
in Ajda ter z obiski staršev, ki se ukvarjajo z glasbo, smo otroke še 
temeljiteje pospremili v pisani svet glasbil, njihovih zvokov in jih 
vpeljali v svet umetnosti in kulturnega dogajanja.

Tri leta projekta smo zaokrožili z veliko glasbeno prireditvijo, ki 
se je odvila 7. maja 2015 v Enoti Mavrica. Predstavilo se je osem v 
projektu sodelujočih oddelkov, ki so v medsebojnem povezovanju 
in sodelovanju ter soustvarjanju s plesnima skupinama Nasmeh 
in Ajda pripravili 14 ljudsko obarvanih točk. Prireditve se je kljub 
dopoldanski uri udeležilo prek 150 sorodnikov otrok, za kar se jim 
najlepše zahvaljujemo.

Naj zaključim z besedami Hansa Christiana Andersena, ki pravi: 
»Ko nas besede zapustijo, začne govoriti glasba.«

Zapisala: vodja projekta Ariadna Agnič
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Mag. Kukman predstavil 
zdravilne rastline iz okolice Trebnjega
Ni Trebanjca, ki še ni slišal za mag. Jožeta Kukmana, znanega zeliščarja. 
Že kar vrsto let je tudi član Turističnega društva Trebnje in tako smo 
združili moči ter 20. 5. 2015 pripravili delavnico v naravi z naslovom Z 
zdravilnimi rastlinami do boljšega počutja. Zbrali smo se kar v centru 
Trebnjega na avtobusni postaji, kjer nam je g. Jože na hudomušen način 
najprej predstavil uporabo zdravilnih rastlin, ki nam lahko pomagajo pri 
lajšanju zdravstvenih težav, krepitvi zdravja in do boljšega počutja. Nato 
smo se peš odpravili proti Benečiji, da smo te rastline ob poti tudi našli 
in prepoznali v živo. Z nekaterimi smo se seznanili že v naši mladosti, 
vendar kar prepogosto pozabljamo na ljudsko medicino in znanje naših 
babic, ki so si pomagale z darovi svojih vrtov in travnikov. Preslica, lakota, 
robida, gabez, jetičnik, rman, kopriva, praprot so le ene izmed rastlin, ki 
nam jih je g. Jože ponovno predstavil. Tokratna številčna udeležba delav-
nice in dober odziv vseh prisotnih sta nas prijetno presenetila ter nam 
še dodatno dala navdiha, da bomo v prihodnje še pripravljali podobne 
projekte. G. Jožetu se najlepše zahvaljujemo, da si je utrgal čas in delil 
svoje bogato znanje z nami.

TD Trebnje

Uspešen zaključek nogometne sezone v 
NK Trebnje
Za NK Trebnje je že četrta uspešna nogometna sezona, kar dokazujejo 
dosedanji tekmovalni uspehi in medsebojno sodelovanje z ostalimi no-
gometnimi klubi v tej regiji. Naši najmlajši igralci v selekcijah U-8 in 
U-9 so tudi letos osvojili 1. mesto v svoji skupini in dokazali, da spadajo 
med najboljše mlade nogometaše na Dolenjskem in v Beli krajini. Prav 
tako so se dobro odrezale višje selekcije, saj je skupna selekcija U-11, ki 
jo sestavljajo igralci iz Trebnjega in Ivančne Gorice, tekom tekmovalne 
sezone dosegala rezultate nad pričakovanji. Tudi U-13 je dobro prebro-
dila krstno sodelovanje v 1. ligi mlajših dečkov, medtem ko je imela malo 
športne smole naša skupna selekcija U-15, ki je sestavljena iz naših igral-
cev in igralcev NK Mirna, saj jim je za uvrstitev v 1. ligo starejših dečkov 
zmanjkalo čisto malo, kar pa jih ni zmotilo, da ne bi bili motivirani za 
naslednjo tekmovalno sezono. Zaključimo lahko, da je bil NK Trebnje 
v sezoni 2014/2015 uspešen in s temi smernicami bo nadaljeval tudi v 
prihodnji sezoni.

Tekst in foto: Leon LOBE, NK Trebnje

K E G L J A N J E - Kegljišče: Portoval Novo mesto
2. POKAL MESTA TREBNJE EKIPNO 6 x 120

Sreda, 17. junij 2015, s pričetkom ob 16. uri
Ljubitelji kegljanja vabljeni!

Svetovna kadetska podprvakinja Nika, 
zmagovalka klubskega sprinta
Po končanem XI. svetovnem kegljaškem prvenstvu U-18, ki je potekalo v nemškem Spei-
chersdorfu, se je Nika vrnila med svoje klubske kegljačice. Na novomeškem Portovalu so jo 
prisrčno pozdravile klubske kolegice, ji čestitale za svetovni dosežek in podarile torto s keglji. 
Potem so odigrale klubsko prvenstvo v disciplini sprint. Že v kvalifikacijah je Nika pokazala, 
da je v odlični formi. Na koncu je zasluženo osvojila zlato medaljo in prvič zmagala v sprintu.
Drugo mesto je pripadlo Silvi Zupančič, tretje pa Slavici Hribšek in Katji Šribar.
Še en dokaz več, da je Nika s svojo formo res v samem svetovnem vrhu. 
Rezultati: polfinale: Katja Šribar – Nika Radelj, 0 : 2 (90 : 103, 83 : 104), Silva Zupančič 
– Slavica Hribšek, 2 : 0 (96 : 92, 100 : 89); finale: Nika Radelj – Silva Zupančič, 2 : 0 (94 : 
89, 92 : 88). Dosedanje zmagovalke: leta 2009 – Katja Šribar, leta 2010 – Katja Šribar, leta 
2011 – Lojzka Šjafar, leta 2014 – Silva Zupančič, leta 2015 – Nika Radelj.  

M. S.

Uspešen nastop trebanjskih strelcev na 
državnem prvenstvu
V soboto, 23. 5. 2015, je na elektronskem strelišču v Ljubljani potekal finale dr-
žavne strelske dopisne lige. Omenjenega tekmovanja so se v Strelskem društvu 
Trebnje udeležili skoraj v vseh disciplinah s serijsko zračno puško. Članska ekipa, 
ki so jo sestavljali Franc Progar, Marjan Rajkovič in Andrej Novak, je zasedla eki-
pno odlično 3. mesto, medtem ko je med našimi najboljšimi posamezniki Andrej 
Novak zasedel 4. mesto.
V kategoriji veterani nad 50 let so nastopili Bojan Ostanek, Franc Cugelj in Franc 
Progar, ki so letos postali ekipni državni prvaki pred favoriziranimi Vrhničani in 
Trzinčani. V slednji kategoriji je med vsemi posamezniki ponovno zmagal Treba-
njec Franc Cugelj s kar 185 krogi, medtem ko sta Ostanek in Progar zasedla 4. in 
5. mesto. Mlajše pionirje, Patricka Klančarja, Lenarta Peskarja in Miho Novaka, 
je rahlo izdala tekmovalna trema, a so kljub temu zasedli dobro 6. mesto v državi. 
Med posamezniki v tej kategoriji je Patrick Klančar osvojil 8. mesto, kar je tudi 
dober uspeh. Naši najmlajši strelci, Žan Vencelj, Domen Stražišar in Nik Slak, pa 

so se odrezali več kot odlično, saj so ekipno zasedli 2. mesto in naslov ekipnega 
podprvaka Slovenije med cicibani.
Med posamezniki v slednji kategoriji je Domen Stražišar zasedel 3. mesto, kar 
ga uvršča med najboljše mlade strelce v državi. Uspeh naših tekmovalcev v finalu 
strelskega prvenstva Slovenije je s še enim naslovom državnega prvaka v kategoriji 
invalidov potrdil Franc Cugelj, ki je zmagal s kar 361 osvojenimi krogi. Hkrati je 
tudi na nedavnem državnem prvenstvu invalidov v nacionalnem programu, ki je 
potekalo v organizaciji Zveze za šport invalidov Slovenije, s serijsko zračno puško 
ubranil naslov državnega prvaka iz lanskega leta. Torej lahko rečemo, da imamo v 
Trebnjem vrhunske športnike tudi na področju športnega strelstva.

Leon Lobe, Strelsko društvo Trebnje
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Prosenik v dobri formi
16. in 17. maja se je na 
italijanskem dirkali-
šču Adria Raceway 
južno od Benetk 
odvijal prvi dirkaški 
vikend za prvenstvo 
Alpe-Adria in držav-
no prvenstvo Slove-
nije.
Čeprav je imel nekaj 
težav z gumami, je 
Janez Prosenik na 1. 
dirki osvojil 3. mesto.
V nedeljo so bile na 
vrsti druge kvalifika-
cije, na katerih je Janez končal na 5. mestu, in druga dirka, ki jo je 
končal na 4. mestu.
14 dni kasneje, 30. in 31. 5. 2015, pa sta se na Madžarskem na dir-
kališču Pannoniaring odvili 3. in 4. dirka. Janez Prosenik (BMW, 
AMD Trebnje) je svoj dirkaški vikend začel po najslabšem mo-
žnem scenariju. Že na petkovih prostih treningih je grdo padel 
pri cca 200 km/h in popolnoma uničil svoj novi motor. Janez se 
na srečo kljub letenju po zraku in grdemu padcu po tleh ni huje 
poškodoval. Nato je vozil s starim motorjem in dosegel odlično 
3. mesto.

Povzeto iz poročil Tine Katrašnik.
Foto: spremljevalna ekipa J. Prosenika

Tina zablestela 
Tina Blažič, absolventka Turistice, Fakultete za turistične študije, 
ves čas srednje šole in študija opravlja različna dela v turizmu in 
gostinstvu. Lani je svoje znanje tri mesece izpopolnjevala na oto-
ku Tenerife. Zadnja leta pa ob študiju dela tudi v fitnesu. Tako se 
ob študiju, ki ga v tem mesecu zaključuje, sama preživlja, hkrati pa 
si nabira izkušnje za bodoče delo v turizmu. 
Tina je veliko razmišljala o soodvisnosti ustrezne prehrane v 
povezavi s telesno aktivnostjo, ki je danes nuja vsakega človeka, 

še posebej, če je njegovo delo 
povezano z daljšim sedenjem. 
Prek redne vadbe v fitnesu je 
začela trenirati pod vodstvom 
Luke Pašiča, ustanovitelja Twin 
Challenge Teama. Začela je pre-
učevati pomen sestave jedilnikov, 
ki pomagajo pri izgubi odvečne 
teže ter pridobitvi mišične mase, 
seveda v povezavi s treningi. Sa-
modisciplina in redni treningi so 
ji odprli pot na tekmovanja. Tako 
je 2. maja nastopila v kategoriji 
fitnes bikini na Dunaju, kjer je 
osvojila tretje mesto, 24. maja pa 
v Bihaču dosegla odlično drugo 
mesto.
Čestitamo.

Ivanka Višček

Mlajše selekcije RK Trimo Trebnje tudi v 
sezoni 2014/2015 izjemno uspešne
V zadnjih letih so rezultati mlajših selekcij RK Trimo Trebnje naravnost 
izvrstni. Tako je bilo tudi v letošnji sezoni, saj mladi trebanjski rokometaši 
z doseženimi rezultati sodijo v sam vrh v slovenskem rokometnem svetu. 
Na njihove dosežke smo zelo ponosni.
Mladinci so osvojili odlično 5. mesto v državi. Kadeti so na finalnem 
turnirju v Ormožu stopili na 3. stopničko v državi in bi ob kančku špor-
tne sreče lahko posegli še višje. Starejši dečki A so že četrto leto zapored 
osvojili končno 6. mesto. Starejši dečki B so prav tako osvojili 6. mesto, 
potrebno pa je poudariti, da so v letošnji sezoni v primerjavi z lansko 
napredovali za neverjetnih 27 mest. Najuspešnejša selekcija v letošnji 
sezoni je bila ekipa mlajših dečkov A, ki je na finalnem turnirju ostala 
nepremagana in osvojila naslov državnih prvakov. To je bil pravi mali 
čudež glede na preteklo sezono. Najmlajši rokometaši Trima Trebnje, to 
so mlajši dečki B, pa so osvojili 22. mesto v državi. Za nameček so tudi 
rokometaši Osnovne šole Trebnje že četrto leto zapored postali državni 
prvaki. Ekipo tvorijo igralci, ki so vsi člani RK Trimo Trebnje. 
Upamo, da bomo z načrtnim strokovnim delom v mlajših selekcijah še 
naprej ustvarjali igralce, ki bodo lahko svoje rokometne sanje dosanjali v 
kakovostnejših in bogatejših klubih, matičnemu klubu pa se bodo tako 
vsaj delno povrnili finančni vložki, ki mlade peljejo v rokometni svet. 
Finančni vložki, ki smo jih v letošnji sezoni vložili v mlade, so z njihovimi 
uspehi poplačani. Vsi uspehi so rezultat dela z majhnim številom igralcev, 
iz katerih enostavno delamo čudeže. 
Da je trebanjska rokometna šola ena najboljših v državi, govori tudi dej-
stvo, da je novi selektor slovenske reprezentance Veselin Vujović vpo-
klical med 21 reprezentantov kar 4 igralce iz Trebnjega, in sicer Miho 
Zarabca, Staša in Sebastiana Skubeta ter Klemna Ferlina. 
Ob koncu sezone se zahvaljujemo otrokom, staršem, navijačem in 
sponzorjem, ki ste nas pri našem delu spodbujali in podpirali.

D. L.

Rokometni spektakel v Trebnjem
V športni dvorani v Trebnjem bo 19. 6. 2015 ob 19.00 na spore-
du rokometni spektakel sedanjih in nekdanjih igralcev RK Trimo 
Trebnje, hkrati pa bo to tudi poslovilna tekma dolgoletnega kape-
tana kluba Marka Radlja. 

Na tekmi bodo svoje rokometno mojstrstvo znova predstavili Go-
razd Škof, Mustafa Torlo, Jani Likavec, Jure Natek, Klemen Ceh-
te, Filip Gradišek, seveda ne bodo manjkali domačini, Sebastijan 
in Staš Skube, Miha Zarabec, Klemen Ferlin in mnogi drugi. Za 
zabavo bodo med odmori poskrbele Trebanjske mažorete in ak-
robatska skupina Dunking Devils.

Tekma bo tudi dobrodelnega značaja, saj bo ves zbrani denar 
namenjen nakupu športne opreme za otroke iz trebanjske obči-
ne, ki potrebujejo našo pomoč. Denar bomo zbirali s simbolično 
vstopnino (odrasli 3 evre, otroci 2 evra) in z dražbo dresov. Do 
tekme se lahko potegujete za drese Gorazda Škofa, Klemna Ceh-
teta, Sebastijana Skubeta in Mihe Zarabca s podpisi, izklicna cena 
za dres je 30 evrov. Ponudbe pošljite na zigole@gmail.com (Žiga 
Zaplotnik).

Vabljeni vsi ljubitelji trebanjskega rokometa!

David, hvala!

Starši otrok letnika 2002 se zahvaljujemo trenerju DAVIDU LI-
POGLAVŠKU za ves trud in znanje, ki ga je dal našim otrokom. Z 
njim so osvojili naslov državnih prvakov. 
Obenem bi se radi zahvalili KS Trebnje, mažoretkam in godbi za 
enkraten sprejem kljub dežju. 

V imenu staršev otrok l. 2002 Silva Pangrc
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Pomagaj migat‘
Člani KUD Marije Kmetove iz Šentlovrenca so se v sodelovanju 
s tamkajšnjim športnim društvom odločili, da  sprožijo dejavnosti 
s katerimi bi pomagali pri obnovi ter nakupu športne opreme na 
in ob športnem igrišču, ki ga uporabljajo tako učenci podružnične 
šole kot tudi druga mladina v kraju. Prireditev, ki je naletela na 
nepričakovano pozitiven odziv prebivalcev in sponzorjev,  so poi-
menovali »Pomagaj migat‘ za naše otroke«. Dobrodelno prireditev 
so organizirali 23. maja in čeravno jih je motilo nevšečno vreme, 
so z različnimi športnimi oblikami, največ pa seveda s pomoč-
jo sponzorjev, zbrali kar 2135 evrov in jih nakazali na račun OŠ 
Trebnje, katere sestavni del je šentlovrenška šola. Kot je zapisano, 
sredstva bodo porabili za nabavo športne opreme. Na dobrodel-
ni športni prireditvi so sodelovali grosupeljski lokostrelci, domači 
gasilci, plezalci, košarkarji, otroci so igrali nogomet, se vzpenjali 
po plezalni steni in v dvorani sodelovali v odlično pripravljenih 
družabnih igrah.
Ideja za obnovitev igrišč je zorela že nekaj časa, saj je v krajih 
šolskega okoliša veliko predšolskih in šoloobveznih otrok, ki radi 
prihajajo na igrišče pa tudi v telovadnico, ki je istočasno lokalni 
kulturni dom, zgrajen kmalu po drugi vojni. Objekt je prav tako 
načel zob časa in tudi kliče po temeljiti prenovi, kar bo treba sto-
riti v prihodnje. Temeljno sporočilo organizatorjev pa je seveda, 
da jim ni vseeno kako bo z materialnimi razmerami na področju 
kulture in športa za razvoj najmlajših v Šentlovrencu.

bp

Na dobrodelni športni prireditvi je bilo zelo odmevno tudi so-
delovanje domačih gasilcev, ki julija praznujejo 80 let delovanja 
PGD Šentlovrenc.

Uspešen maj za PGD Trebnje
Trebanjski gasilci se ne udeležujemo samo intervencij, pač pa svo-
je znanje preverjamo tudi na različnih tekmovanjih. V nedeljo, 10. 
5. 2015, je v organizaciji Gasilske zveze Trebnje potekalo člansko 
gasilsko tekmovanje. PGD Trebnje se je tekmovanja udeležilo z 
ekipami: člani A (2x), članice A, veterani in veteranke. Potekalo je 
v obliki avtorellyja, in sicer smo začeli v Lukovku, šli na Ponikve, 
na Občine, v Veliki Gaber, Šentlovrenc in zaključili na Čatežu. 
Na vsaki točki smo izvajali druge naloge (navezava vozlov, vaja z 
motorno brizgalno, vaja razvrščanja, vaja raznoterosti …). Dosegli 
smo zelo dobre rezultate: veteranke so zasedle 1. mesto, članice A 
3. mesto, veterani 4. mesto, člani A pa 9. in 16. mesto. Veteranke in 
članice sedaj čaka še udeležba na regijskem tekmovanju v juniju.
V soboto, 16. 5. 2015, pa je potekalo mladinsko gasilsko tekmova-
nje. Po nekaj letih so trebanjski pionirji spet prinesli domov pokal 
za osvojeno 3. mesto. Že na vajah so se zelo trudili, na tekmovanju 
pa so se potrudili nad pričakovanji. Mentorji smo izredno ponosni 
ter hvaležni staršem, da nas podpirajo pri našem delu. Tudi ekipa 
pionirjev gre v juniju na regijsko tekmovanje.

V torek, 26. 5. 2015, smo v Mercator centru Trebnje prevzeli glav-
no nagrado v Mercatorjevi akciji zbiranja žetonov Radi delamo 
dobro - ček za 1.000 €. Sredstva smo namenili za nakup avto-
matskega defibrilatorja (AED). Za nakup smo si prizadevali že 
več let, kar nam je v sodelovanju z Zdravstvenim domom Trebnje 
in projektom Milijon srčnih točk uspelo. Dr. Zdenko Šalda se 
je pogosto odzval našemu vabilu in prostovoljno izobraževal čla-
ne PGD Trebnje, tako smo danes vsi člani usposobljeni za delo 
z AED. Defibrilator je nameščen na pročelju gasilskega doma 
Trebnje in je javno dostopen. V primeru potrebe ga bomo vzeli 
tudi na intervencijo. Upamo, da bo dobro služil svojemu namenu.

PGD Trebnje

Golf lahko igrate tudi na Blatu pri Trebnjem
V soboto, 30. 5. 2015, smo na Blatu pri Trebnjem ponosno odprli naše igrišče 
za kratko igro s 6 luknjami in 12 udarjališči. S tem je vadišče pridobilo celostno 
infrastrukturo za potrebe našega kluba in šole golfa. Igra na igrišču je primerna 
tako za otroke in začetnike kot tudi izkušene golfiste, saj lahko z vadbo in igro na 
našem vadišču in igrišču vadijo vse elemente, ki so potrebni za razvoj spretnosti 
pri igranju golfa. Na vadišču se nahajajo tudi vadbena zelenica z 9 luknjami, po-
krito udarjališče za vadbo dolgih udarcev ter peščene in vodne ovire.
Otvoritve igrišča se je udeležilo veliko družin z otroki, golfistov in ostalih pova-
bljenih gostov. Organizirali smo družinski in otroški turnir iz spretnostnih nalog, 
otroci pa so se preizkusili tudi v igri na luknjo. Ob 13. uri smo s svečanim progra-
mom odprli igrišče. Navzoče so nagovorili župan občine Trebnje Alojzij Kastelic, 
predsednik kluba G & CC Trebnje Ralf Pančur ter sekretar Golf zveze Slovenije 
Gorazd Kogoj, ki so izrazili veliko podpro razvoju golfa. Program je povezoval 
Marko Šalehar, prvi udarec na našem novem igrišču pa je izvedel Lan Gašperin. 

Po uradnem delu smo izpeljali otvoritveni turnir na 18 luknjah. Igra je potekala 
tekoče, udeleženci pa so bili navdušeni nad igranjem. Prvo mesto na turnirju je 
zasedel Matej Dolenc, drugo Lan Gašperin in tretje Urh Božič. Za popestri-
tev programa smo povabili različne razstavljavce, in sicer so predstavili palice in 
golf opremo znamke Wilson, oblačila Under Armour, kozmetiko Hemptouch, 
predstavili so se tudi TIC Trebnje, javni zavod Slovenija transplant ter Golf zve-
za Slovenije. Posebna zahvala pa gre ekipi Racman golf šole, ki je pomagala pri 
izvedbi programa.
Med prireditvijo je potekala dobrodelna akcija za Miho Gašperina, ki je v teh 
dneh čakal na presaditev srca. Z akcijo smo se pridružili dobrodelni akciji Ra-
cman golf kluba, ki je naslednji dan organiziral turnir na igrišču Arboretum. Upa-
mo, da bodo zbrana sredstva v pomoč Mihi in njegovi družini.
Vse ljubitelje golfa in tiste, ki boste to še postali, vljudno vabimo, da obiščete naše 
vadišče in igrišče. Informacije o urniku in tečajih najdete na spletni strani www.
gcc-trebnje.si in na FB-strani www.facebook.com/solagolfatrebnje.

G & CC Trebnje
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Za dobroto tvojih rok
ostala je beseda HVALA,
ki v srcih bo ostala, 
in večno lep spomin nate.

  ZAHVALA

Mnogo prezgodaj, komaj v 52. letu starosti, 
nas je za vedno zapustil naš dragi mož, oči, sin, 
brat, stric, bratranec, svak, zet, tast, dober sosed, 
odličen prijatelj in sodelavec ANTON VIDRIH iz Rdečega Kala 10. 
Hvala VSEM za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče, svete maše in denar-
no pomoč. Hvala vsem, ki ste ga v tako izjemno velikem številu pospremili na 
njegovi zadnji poti. Hvala tudi župniku za lepo opravljen obred in pogrebni 
službi Novak ter PGD Vrhe. Hvala učencem in razredničarki 8. c OŠ Trebnje, 
dijakinjam in razredničarki Kozmetične šole Novo mesto, članom Društva in-
validov Trebnje, uslužbencem podjetja GVS, podjetju EES sistemi in nekdanjim 
sodelavkam iz Laboda ter Keko Varicona. 
Najbolj pa se želimo zahvaliti vsakemu vaščanu posebej, da ste nam izkazovali 
podporo in prijateljstvo v teh res težkih trenutkih, da ste nam stali ob strani in 
nas s toplimi besedami in iskrenimi dejanji držali pokonci in nam pomagali po 
svojih najboljših močeh. Ohranite ga v lepem spominu.

Žena Anica s hčerkami Anjo, Urško in Katjo

Močan je bil tvoj boj,
vsi dnevi upanja, trpljenja,
a bolezen bila je močnejša od življenja.

Za dobroto tvojih rok
ostala je beseda hvala,

ki v naših srcih za večno bo ostala. 

             ZAHVALA

V 78. letu starosti nas je po težki bolezni zapustil naš dragi mož, oče, dedek, 
pradedek, brat, stric in tast VLADIMIR MARINČIČ z Rožnega Vrha 
19, Trebnje.
Ob boleči izgubi in slovesu se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
vaščanom, znancem in prijateljem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob 
strani, izrekli sožalje in tolažilne besede, darovali sv. maše, cvetje in sveče. 
Iskrena hvala vsem, ki ste ga v času bolezni obiskovali. Posebej se zahva-
ljujemo zdravstvenemu osebju ZD Trebnje, SB NM, PGD Trebnje, KD 
Gorenje Ponikve, župniku za opravljen obred, pevcem in govornikom za 
besede slovesa. Hvala vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na 
njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi

Srce je omagalo,
dih je zastal,
a spomin nate 
bo večno ostal!
Pošle so ti moči,
zaprla trudne si oči,
zdaj tiho, nemo spiš,
trpljenja, bolečine več ne trpiš!

ZAHVALA

V 87. letu starosti nas je 25. 5. 2015 zapustila MARIJA BOŽIČ iz 
Gorenjega Vrha. Ob izgubi se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, 
prijateljem in sosedom za izrečena sožalja, cvetje in sveče. Posebno 
zahvalo izrekamo ZD Trebnje, še posebej patronažni sestri Majdi 
Gačnik, pogrebni službi Novak iz Žužemberka, pevcem, govornici 
Mari Logar in župniku za lepo opravljen obred. 
Hvaležni smo vsem, ki ste našo mamo pospremili k večnemu po-
čitku. 

Vsi njeni

Nepričakovano, tako mnogo prezgodaj,
si odprl vrata, za katerimi je zevalo brezno, 
iz katerega se nisi mogel vrniti nazaj.
                (Nevenka G.)

ZAHVALA

V 54. letu starosti nas je zapustil dragi mož in oče 
SLAVKO HLEBEC iz Grma 24, Trebnje.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, sodelavcem, prijate-
ljem in znancem, ki ste sočustvovali z nami, nam izrekali sožalje, darovali 
cvetje, sveče, svete maše in denarno pomoč. Hvala zdravstvenemu osebju 
za vso skrb in nego.
Hvala pogrebni službi Mitje Novaka iz Novega mesta za organizacijo in 
izvedbo pogrebne slovesnosti ter gospodu Slavku za lepo opravljen obred.
Hvala vsem, ki ste se prišli poklonit, in vsem, ki ste ga tako množično 
pospremili v njegov prerani grob.
Iskrena hvala vsem, ki ste nam kakor koli pomagali, a vas nismo posebej 
imenovali.
Ostali so le dragoceni spomini, ki nas učijo živeti naprej.

Vsi njegovi

Fotografske zapuščine našega kraja in prednikov
 
Z namenom, da se pretekla zapuščina, dogodki in ljudje iz 
naših krajev ne bi pozabila, ter da bi v naših krajih vzbudili 
zanimanje za našo dediščino, smo začeli zbirati stare črno-
bele fotografije iz naših krajev, ljudi, praznovanj in običajev, 
oblačil, kulinarike in njihovih zanimanj ter hobijev …

Zaželene so starejše črno-bele fotografije od konca 19. sto-
letja do leta 1960-1970. Zbrano gradivo bomo popisali in 
dokumentirali (hvaležni bomo za dobro skenirane doku-
mente) ter predstavili v obliki razstave in zbornika. Za vaše 
sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo, vse fotografije pa 
vrnemo imetnikom v prvotnem stanju.

Prosimo pokličite (predstavnika DL Trebnje): Aleksandra 
Šepec:  041 809 535; Brane Praznik: 041 810 698

ZAHVALA

Tiho, tiho čas beži ...

V 93. letu starosti nas je zapustil dragi oče, 
dedi, brat in stric CIRIL BUKOVEC. 
Za izrečena sožalja in darovane sveče se vsem 
lepo zahvaljujemo.
Posebej se zahvaljujemo tako g. Boštjanu Sladiču, ki je podrobno 
orisal življenjsko pot našega dedija, kakor tudi praporščakom ZZB 
za vrednote NOB Slovenije.
Hvala pevcem, ki ste ga s čudovitim petjem pospremili na njegovi 
zadnji poti.
Za večletne pozornosti se zahvaljujemo skupini Lokvanj, trebanj-
skim kegljačem, stanovalcem Gajeve ulice, prijateljem in znancem 
iz Trebnjega in okolice.
Krajani Račjega sela, hvala za vašo srčnost in dobroto.

Vsi, ki ga bomo pogrešali.
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KRIŽANKA

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

ali na naš e-naslov: 
glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com 
do 2. 7. 2015

Izžrebane čakajo naslednje nagrade trgovine TIKA: 
1. nagrada – izdelki v vrednosti 25 €
2. nagrada –  izdelki v vrednosti 15 €
3. nagrada –  izdelki v vrednosti 10 €

Pravilno geslo majske križanke  
UGODNO V VETEKSU nam je po 
klasični in elektronski pošti poslalo  
72 reševalcev. 
Srečni nagrajenci so: 
1. nagrado vzglavnik prejme Miha 
Koželj, Šentlovrenc 48 a, 8212 Velika 
Loka; 
2. in 3 nagrado set brisač pa prejme-
ta Laura Urajnar, Stari trg 28, 8210 
Trebnje in Tjaša Zupančič, Dol pri 
Trebnjem 12, 8210 Trebnje.

Nagrajencem čestitamo!
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Vrtni center Tika v svojem prodajnem 
programu ponuja zelenjavne sadike in 
seveda substrate in gnojila, da bodo 
naše rastline dobro in bogato obrodile.



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

Datum Ura Prireditev Lokacija

14.–19. 6. 2015 9.00–12.00 in 
14.00–19.00

48. Mednarodni tabor likovnih  
samorastnikov Trebnje

Galerija likovnih  
samorastnikov Trebnje

16. 6. 2015 9.00

Srečanje umetnikov 48. Mednarodne-
ga tabora likovnih samorastnikov z 
udeleženci 16. Malega likovnega tabora  
Dolenjske, Bele krajine in Posavja

Galerija likovnih  
samorastnikov Trebnje

19. 6. 2015 19.00

Slavnostna seja Občinskega sveta  
Občine Trebnje s podelitvijo priznanj  
in plaket ob prazniku občine Trebnje 
(25. 6. 2015)

Goliev trg 1  
(prostori nekdanjega DM)

19. 6. 2015 19.00 Rokometni spektakel v Trebnjem športna dvorana OŠ Trebnje

19. 6. 2015 20.00 Zaplešimo v poletje  
(zaključni plesni večer) Galaksija Trebnje

19. 6. 2015 21.30 Kresovanje v pozdrav prazniku občine 
Trebnje in državnemu prazniku

Vrhtrebnje  
(pri planinskem domu)

20. 6. 2015 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje

20. 6. 2015 10.00
Predaja likovnih del in zaključek  
48. Mednarodnega tabora likovnih 
samorastnikov Trebnje

Galerija likovnih  
samorastnikov Trebnje

20. 6. 2015 10.00–19.00 Dan odprtih vrat ob  
Poletni muzejski noči

Galerija likovnih  
samorastnikov Trebnje

20.–21. 6. 2015 cel dan 27. prireditev Iz trebanjskega koša center Trebnjega
21. 6. 2015 8.00–14.00 11. trebanjski kolesarski maraton Dana center Trebnjega
21. 6. 2015 14.20–15.00 Kolesarska dirka po Sloveniji 2015 Trebnje
23. 6. 2015 10.30 Proslava v počastitev dneva državnosti športna dvorana OŠ Trebnje

23. 6. 2015 11.30 Gledališka in plesna predstava  
Ta nori šolski dan športna dvorana OŠ Trebnje

27. 6. 2015 7.00 Pohod po Baragovi poti izpred župnijske cerkve  
v Trebnjem

27. 6. 2015 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje

27. 6. 2015 19.00
Slovesna maša in blagoslov restavrirane 
sončne ure in obnovljenega spomenika 
zamolčanim žrtvam v bratomorni vojni

župnijska cerkev Marije  
vnebovzete v Trebnjem

27. 6. 2015 20.15 Slovesna akademija Baragova dvorana
4. 7. 2015 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje
10.–11. 7. 2015 cel dan ŠVIC 2015 Čatež pri Trebnjem
11. 7. 2015 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje

Napovednik dogodkov v občini Trebnje v juniju in juliju 2015

NAPOVEDNIK


