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Poročilo s 6. redne seje 
OS Občine Trebnje
V sredo, 6. 5. 2015, je od 16.00 do 18.00 potekala 6. redna seja 
Občinskega sveta Občine Trebnje. Prisotnih je bilo vseh 21 članic 
in članov. 

Na dnevnem redu je bilo predvidenih 16 točk, po umiku 2. točke 
Ponovno odločanje o zadržanem sklepu, ki je bil sprejet na 5. redni 
seji Občinskega sveta Občine Trebnje 24. 3. 2015 ter uvrstitvi dveh 
dodatnih točk, Oblikovanje mnenja Občinskega sveta Občine Treb-
nje do Predloga sprememb Zakona o lokalni samoupravi in Predloga 
sprememb Zakona o volitvah in Sodelovanje javnosti – vprašanja, 
predlogi, pobude, je dnevni red obsegal 17 točk.
Po pregledu in potrditvi zapisnika 5. redne seje, ki je potekala 24. 
3. 2015, in 1. izredne seje, ki je potekala 30. 3. 2015, je občinski 
svet prešel na obravnavo druge, po mnenju mnogih najpomemb-
nejše točke dnevnega reda: Predlog novega Odloka o proračunu 
Občine Trebnje za leto 2015 in Predlog novega Odloka o proračunu 
Občine Trebnje za leto 2016. Po skoraj eno uro trajajoči razpravi so 
svetnice in svetniki potrdili dvoletni proračun. 
Glede na dejstvo, da je bil proračun sprejet, točka Predlog sklepa o 
prerazporeditvi pravic porabe v Sklepu o začasnem financiranju Ob-
čine Trebnje v obdobju april–junij 2015 ni bila obravnavana, je pa 
bil sprejet zaključni račun Občine Trebnje za leto 2014.  
Občinski svet je Veri Rozman podal soglasje za mesto direktorice 
ZD Trebnje, v Komisijo za zaščito romske skupnosti pa imenoval 
Klavdijo Tahan kot predsednico komisije ter Matejo Kozlevčar in 
Vido Hočevar kot članici. 
Na predlog Komisije za podelitev priznanj je občinski svet skle-
nil, da PLAKETO Občine Trebnje v letu 2015 podeli Florijanu 
Božnarju iz Dobrniča, Petru Škerlu iz Trebnjega ter Gasilski zvezi 
Trebnje, PRIZNANJE Občine Trebnje pa Jani Zajc, zaposleni v  
Zdravstvenem domu Trebnje, Alojzu Špecu iz Dobrniča, Darin-
ki Krevs iz Trebnjega, Prostovoljnemu gasilskemu društvu Veliki 
Gaber, KUD-u Popotovanje Frana Levstika Čatež – gledališki 
skupini P.L.I.N. ter Vinogradniško-turističnemu društvu Čatež 
pod Zaplazom. 

Med drugim so se svetnice in svetniki na seji seznanili z Letnim 
poročilom Skupne občinske uprave Mirnska dolina – Medobčin-
ski inšpektorat in redarstvo za leto 2014 in Odločbo za izplačilo 
sredstev iz proračunske rezerve, potrdili pa tudi predlog Načrta 

ravnanja z nepremičnim premoženjem za leti 2015 in 2016 ter 
predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva 
in podeželja v občini Trebnje za programsko obdobje 2015–2020, 
oba z dopolnitvami.  
Zelo pomembna je bila točka Predlog za obravnavo in razpravo o 
Predlogu Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči. Občinski svet 
je sklenil, da od Ministrstva za zdravje RS zahteva podaljšanje 
javne razprave o Pravilniku o službi nujne medicinske pomoči, 
nespremenjeno organizacijo NMP v Trebnjem in temu primer-
no dopolnjen predlog pravilnika ter javno predstavitev pravilnika 
uporabnikom ZD Trebnje v času javne razprave. Sklepe je ob-
činska uprava že posredovala ministrstvu. Pod točko Oblikovanje 
mnenja Občinskega sveta Občine Trebnje do Predloga sprememb Za-
kona o lokalni samoupravi in Predloga sprememb Zakona o volitvah 
pa se je občinski svet zaradi prekratkega roka za oblikovanje in 
posredovanje mnenja odločil na Državni zbor RS nasloviti pobu-
do za podaljšanje roka na najmanj 90 dni. 

Za informacije glede sklica naslednje seje Občinskega sveta Ob-
čine Trebnje spremljajte spletno stran Občine Trebnje, 
http://www.trebnje.si, kjer si lahko ogledate in preberete tudi gra-
diva in zapisnike preteklih sej. 

Občinska uprava Občine Trebnje

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 / 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 7. junij 2015, izid pa 16. junija. Prispevki, ki jih 
bomo v uredništvo prejeli po tem datumu, bodo uvr-
ščeni v naslednjo številko, če bodo še aktualni.

AKTUALNO IZ OBČINSKE UPRAVE

občanov občine Trebnje

Obvestilo o nadzoru hitrosti 
Medobčinski inšpektorat in redarstvo je pri-
čel na pobude in želje občanov, ki opažajo, da 
mnogi vozniki ne upoštevajo omejitev hitro-
sti (zlasti v naseljih) in s tem ogrožajo varnost 
vseh udeležencev v cestnem prometu, redno 
izvajati meritve hitrosti s samodejno merilno napravo za 
nadzor prometa, s katero se prekrški slikovno dokumentirajo. 
Meritve se bodo praviloma opravljale znotraj strnjenih nase-
lij, v bližini šol in vrtcev, na območjih, kjer je promet povečan, 
ter na vpadnicah v naselja.
Voznike opozarjamo, naj upoštevajo omejitve hitrosti. Na-
men meritev hitrosti je zagotovitev varnosti v cestnem pro-
metu in preprečevanje prometnih nesreč, saj je ravno hitrost 
na slovenskih cestah glavni vzrok prometnih nesreč. 

Medobčinski inšpektorat in redarstvo 
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                                            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. 
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Policija svetuje
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.

Cvete dekletu rožmarin, poklon Trebanjki 
Franji Tomšič, materi generala Maistra
Trebanjsko društvo generala Maistra (ustanovljeno je bilo maja 2009), je v sodelova-
nju s Krajevno skupnostjo Trebnje, ki je projekt tudi finančno in logistično podprla, 
v sredo, 6. maja, na dan, ko sta se leta 1867 poročila starša generala Maistra, Franja 
in Franc, na Tomšičevi hiši v Trebnjem odkrilo spominsko obeležje Franji Maister in 
pripravilo prireditev z naslovom CVETE DEKLETU ROŽMARIN. Zelo prijetno 
in zelo navdušujočo, na trenutke ganljivo  prireditev, so sooblikovali: 
Osnovna šola Trebnje, Glasbena šola Trebnje, Šola klasičnega baleta Trebnje, Župnija 
Trebnje, Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Trebnje, Slovenska vojska, 
ZŠAM Trebnje, prebivalci Maistrove ulice iz Trebnjega, Vokalni kvintet Završki fan-
tje iz Lenarta v Slovenskih goricah, Zveza društev »general Maister« Ljubljana in 
slovenski kraji, ki so najtesneje povezani z družino Maister: Ptuj, Kamnik, Zavrh v 
Slovenskih goricah, Unec ter Maribor. 
Organizatorji so s prireditvijo, v kateri ni manjkalo generalovih pesmi, domoljubno 
orisali vlogo in življenjsko pot družin Tomšič in Maister, govorci za mikrofonom pa so 
si bili enotni, da je vloga slavnega borca za slovensko severno mejo in pesnika Maistra 
resnično neprecenljiva, in da je prav, da se s spominsko ploščo materi ter s prireditvijo, 
ki je namenjena tudi njemu,  poudari, da njegove korenine segajo v Trebnje. Prireditev 

je  privabila množico 
Trebanjcev, ki so bili 
navdušeni nad spo-
ročilnostjo prireditve.
Po končani prireditvi 
na Tomšičevi doma-
čiji je bilo v prijetnem 
majskem večeru še 
druženje ob dobro-
tah Dolenjske, ki jih 
je pripravilo društvo 
DROT.

Besedilo in foto: bp

Streli pod Medvedjekom
Ob sedemdeseti obletnici osvoboditve se letos spominjamo 
mnogih vojnih dogodkov iz NOB. Tako je 18. aprila Zveza 
združenj borcev za ohranitev vrednot NOB občine Trebnje pri 
spomeniku pod MEDVEDJEKOM (v Malem Gradcu) počas-
tila spomin na partizansko zasedo, ki jo je 18. aprila 1942 izvedla 
skupina partizanov 2. bataljona 2. grupe odredov. Prireditev za-
radi slabega vremena ni v celoti uspela. Počastitev spomina pa s 
tem ni izgubila na vrednosti, saj je Krajevna organizacija ZB za 
vrednote NOB Velika Loka zelo lepo uredila okolico spomenika 
in vložila veliko dela v priprave na prireditev.
Zdi se mi prav, da na kratko opišem vojni dogodek, ki se je 
zgodil pred 73 leti pod Medvedjekom,  v neposredni bližini 
mojega doma. Naj tudi mlajše generacije, ki se vozijo mimo 
kipa partizana v bojnem položaju, zvedo nekaj o vojnem času, 
ko je moral človek streljati v človeka.
V aprilskih dneh leta 1942 je bilo v gozdu pri Stični na počitku 
več partizanskih čet. Njihov dezerter jih je izdal Italijanom. 
Ti so se odločili, da partizansko vojsko uničijo. Pri uničenju 
partizanskih čet naj bi sodeloval tudi okupacijski oddelek 
iz Trebnjega. V partizansko zasedo v obcestnem gozdu pod 
Medvedjekom je zapeljalo pet kamionov z italijanskimi voja-
ki iz Trebnjega. Devet partizanov je iz zasede odprlo ogenj iz 
mitraljezov in z ročnimi bombami. Poveljnik okupacijskega 
oddelka v Trebnjem, Renato Mastrogiovani, je svojemu povelj-
stvu v Novo mesto poročal: »Ob 10.30 je skupina upornikov 
iz obcestnega gozda blizu Korenitke odprla ogenj na oddelek 
črnih srajc  98. legije. Ubitih je bilo 6 črnosrajčnikov, trinajst pa 
ranjenih. Uporniki so imeli tri mrtve.«
Na partizanski strani je padel en borec, dva pa sta bila ranje-
na. Od teh se je eden skril pri Mahu v Martinji vasi, a so ga 
Italijani dobili in ustrelili. Žrtev spopada je bil tudi kmet, ki 
je tedaj peljal drva iz gozda. Italijanske vojake so pokopali na 
trebanjskem pokopališču. Starša sta mi pripovedovala, kako 
so po tem dogodku Italijani zasliševali ljudi iz bližnje okolice. 
Gospodarja Maha, pri katerem so našli ranjenega partizana in 
ki o tem ni nič vedel, so odgnali v internacijo. Tudi mojo mamo 
bi lahko zadela krogla, saj je bila na njivi ob cesti, po kateri je 
pripeljala kolona italijanskih kamionov.
Zakaj je šlo teh devet fantov v partizane, najbolj pojasni odgo-
vor nekdanjega partizana novinarki na vprašanje, zakaj je šel v 
partizane. Takole ji je odgovoril: »Ko sem šel po ljubljanskem 
pločniku, mi nasproti pride italijanski oficir z ljubico. Oficir 
me je nagnal s pločnika in dejal, da po pločniku lahko hodijo 
le italijanski oficirji. Zamislil sem se, da mi Italijani pa ne bodo 
določali, kod lahko hodim po svoji zemlji, in odšel sem v parti-
zane.« Kraljevina Italija je namreč v nasprotju z mednarodnim 
vojnim pravom ozemlje Ljubljanske pokrajine 3. maja 1941 
priključila Italiji. V spomin na opisani dogodek pod Medved-
jekom je imela pred leti Velika Loka in okolica svoj krajevni 
praznik. Čas res marsikaj zbriše, a če so sledi dovolj močne, 
jim zob časa ni kos, kar potrjuje tudi počastitev spomina na 
dogodek pod Medvedjekom.  
VIR: Zoran Hudales: Občina Trebnje v NOB

Štefan Kamin

Na Medvedjeku le priložnostno srečanje
Sobotno svečanost v počastitev obletnice bitke in zmage 
nad Italijani leta 1942 in 70. obletnice zmage nad nacifa-
šizmom ob spomeniku Partizan pod cestnim klancem na 
Medvedjeku, ki jo je pripravilo OZ ZB za vrednote NOB 
Trebnje, so morali zaradi obilnega deževja in mrzlega vetra, 
preklicati. Kljub temu se je tam zbralo veliko ljudi, ki so 
razvili zastave in padle partizane počastili z minuto molka.
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DOGODKI

Dobrodelna prire-
ditev Sklada Vrtca 
Mavrica Trebnje 
 
V četrtek, 23. 4. 2015, je Sklad Vrtca 
Mavrica Trebnje obeležil deset let delo-
vanja s tradicionalno dobrodelno prire-
ditvijo. Polna športna dvorana v Treb-
njem je pričarala izredno vzdušje, otroška 
razigranost, smeh in igrivost ter nastopi 
otrok pa so dodali prireditvi ključni pečat. 
Gledališka skupina P.L.I.N. je domiselno 
povezovala prireditev in tekom prireditve 
mnogokrat izvabila smeh na lica otrok in 
njihovih staršev.
V okviru letošnje dobrodelne prireditve 
je Sklad zbiral sredstva za nakup otro-
ških igral. Do sedaj mu je uspelo zbrati 
1.923,76€. Če želite pomagati pri posta-
vitvi igral, lahko še vedno prispevate de-
narna sredstva prek  računa Sklada Vrtca 
Mavrica Trebnje, ki je odprt pri UJP Novo 
mesto (št. TRR: SI56 01330-6030642596, 
sklic: 00 04-2015, s pripisom: dobrodelna 
prireditev).
 
Ob tej priložnosti se celotna ekipa Sklada 
zahvaljuje staršem, celotnemu kolektivu 
Vrtca Mavrica Trebnje in vsem dobrotni-

Poti po Dobrniški dolini
V nedeljo, 26. aprila 2015, je ob 13. uri potekala  slovesno otvoritev Poti po Dobrniški 
dolini. Bogatemu kulturnemu programu je sledil slovesen prerez traku in blagoslov nove 
pridobitve.
Lojzka Prpar je na tem projektu delala od 2007. V to obsežno zastavljeno delo je vključe-
vala učence iz vseh vasi KS Dobrnič, bili so promotorji Dobrniške doline in OŠ Trebnje, 
saj so pripravili dve interaktivni predstavitvi raziskovalne naloge, bili na Sejmu inovativ-
nosti in ustvarjalnosti pri učenju, imeli 5 samostojnih razstav  … Številne obnove vod-
nih virov – luž, štirn, korit so odličen primer, kako se nek šolski projekt preko učiteljic, 

kom, ki ste pomagali pri izvedbi prireditve 
in zbiranju sredstev. Iskrene čestitke za 
prisrčne nastope izrekamo vsem nastopa-
jočim otrokom, ki jih je bilo prek 140, nji-
hovim vzgojiteljicam in pomočnicam. Ce-
lotni seznam dobrotnikov bo po zaključku 
akcije objavljen na spletni strani Vrtca 
Mavrica Trebnje pod zavihkom Sklad.
 
Glede na zbrana sredstva bi lahko nova 

igrala pričakala otroke na otroškem igri-
šču že jeseni oziroma zgodaj spomladi, o 
čemer vas bomo tudi obvestili. 
 
Še enkrat se je potrdilo dejstvo, da v dolini 
Temenice bivajo dobri ljudje, ki resnično, 
kot v Malem princu, gledajo s srcem. 
 

Gregor Kaplan, 
predsednik Sklada Vrtca Mavrica Trebnje

Foto: Andrej Matič

učencev, staršev in vseh krajanov vključi v 
lokalno skupnost, zaživi in pripomore k 
skupnemu prizadevanju za boljši jutri. 
Na otvoritveni slovesnosti so o pridobi-
tvi spregovorili Darko Glivar, dr. Anton 
Perpar, Silvester Prpar, Milan Kastelic in 
Lojzka Prpar, ki je med drugim poudari-
la: »Današnja otvoritev Poti po Dobrniški 
dolini je zaključek 8-letnega dela in hkrati 
začetek novih možnosti, ki se s to postavit-
vijo odpirajo za vse, predvsem pa za prebi-
valce Dobrniške doline.« 
Posredno lahko vpliva tudi na materialni 
položaj, saj se bo samo v lepo ohranjenem 
okolju razvil tudi turizem (eko kmetije s 
ponudbo ekološko pridelane hrane), kar 
je mogoče najboljša perspektiva za Dobr-
niško dolino.
Učno pot sestavljajo 4 krožne poti, ki ima-
jo začetno in končno točko v Dobrniču in 
več odsekov, ki dopolnjujejo krožne poti in 
pohodnike pripeljejo prav do vseh vasi v 
KS Dobrnič. Pohod po vodni in arheolo-
ški učni poti PUPEČI IN MOČILA je 
bil simbolni zaključek tega projekta.
»Povsod je lepo, doma je najlepše!« so za-
pisali na lično izdelano in zelo uporabno 
zloženko, ki jo bodo pohodniki radi vzeli s 
seboj tudi ob drugih priložnostih.

Ivanka ViščekSlovesen prerez traku ob otvoritvi učne poti, foto: Jernej Mihevc
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UKINITEV NUJNE MEDICINSKE POMOČI

Nujna medicinska pomoč po 
novem
V zadnjem času spremljamo polemike, tako v strokovni kot v la-
ični javnosti, glede reorganizacije nujne medicinske pomoči. Priča 
smo opravičeni zaskrbljenosti, kako bomo občani dostopali do 
zdravnika takrat, ko bo to nujno potrebno.

Ministrstvo za zdravje je 22. 4. 2015 objavilo predlog Pravilni-
ka o nujni medicinski pomoči (http://www.mz.gov.si/fileadmin/
mz.gov.si/pageuploads/javna_razprava_2015/PravilnikNMP-JR.
pdf ). Pravilnik je v javni razpravi do 22. 5. 2015. Pripombe na 
pravilnik lahko oddajo vsi občani.

Predlagatelj pravilnika – Ministrstvo za zdravje – je 8. 5. 2015 
pripravil celodnevni posvet, na katerem smo aktivno sodelovali 
tudi predstavniki Zdravstvenega doma Trebnje. Na posvetu so 
bili predstavljeni osnovni koncepti nove ureditve NMP. Izhajali 
so iz podatka, da v Sloveniji letno obravnavamo 34.500 življenj-
sko ogroženih urgentnih pacientov (v ZD Trebnje cca 300 letno) 
in 640.000 primerov obiskov dežurne službe (v ZD Trebnje cca 
6.000 letno). Kot je bilo mogoče razbrati iz dosedanjih predstavi-
tev, pravilnik predvideva relativno dobro oskrbo za 3 %-5 % pa-
cientov, torej tistih, ki so življenjsko ogroženi. Manj optimalno in 
bolj nejasno pa pravilnik ureja oskrbo ostali 95 %-97 % pacientov, 
ki so akutno bolni in tudi potrebujejo pomoč dežurnega zdrav-
nika. 

Po novem naj bi bilo področje družinske in urgentne medicine 
ločeno. Družinski zdravniki naj bi nudili neprekinjeno zdravstve-
no varstvo akutno bolnim. Urgentna služba pa bi poskrbela za 
paciente, ki so življenjsko ogroženi. 

Sistem nujne medicinske pomoči naj bi temeljil na: 
• urgentnih centrih, ki bi nudili kompletno oskrbo pacientov 

na enem mestu (nam najbližji bo urgentni center v Novem 
mestu); 

• satelitskih centrih, kjer bo prisoten zdravnik, dva diplomirana 
zdravstvenika in reševalec. Nam najbližji satelitski center bo 
v Ivančni Gorici. Njegova lokacija je bila določena na osnovi 
geografskega položaja (na polovici poti med urgentnim cent-
rom v Novem mestu in v Ljubljani);

• mobilnih enotah reanimobila, ki bodo sestavljene iz zdravni-
ka, diplomiranega zdravstvenika in reševalca. Nam najbližja 
mobilna enota bo stacionirana v Novem mestu;

• mobilnih enotah nujnih reševalnih vozil, ki bodo vključevale 
diplomiranega zdravstvenika in reševalca. Mobilna enota bo 
stacionirana v Trebnjem;

• mreži neprekinjenega zdravstvenega varstva (dežurstva), v 
katero bo vključen tud ZD Trebnje;

• prvih posredovalcih – laikih, ki bodo usposobljeni za hitro 
posredovanje v primeru srčnega zastoja, nezavesti in dušenja

Spremembe naj bi se zgodile v roku treh let. Do konca leta 2016 
za področje Trebnjega ne bo sprememb (zaživeli naj bi samo ur-
gentni centri). Kot je mogoče razbrati iz razlag zakonodajalca, naj 
bi bila od leta 2017 dalje ukinjena dežurna služba v ZD Treb-
nje po 24 uri. Po tej uri bodo za življenjsko ogrožene paciente 
poskrbele mobilne enote. Ob vikendih bi v ZD Trebnje dežural 

Zbrani podpisi proti 
ukinitvi nujne medicinske 
pomoči v Trebnjem
V aprilu  so predstavniki Civilne iniciative obiskali direk-
torico Zdravstvenega doma Trebnje ter jo seznanili s pote-
kom zbiranja 6700 protestnih podpisov proti ukinitvi nujne 
medicinske pomoči v Trebnjem, ki so jih zbrali do drugega 
aprila. Direktorica Zdravstvenega doma Trebnje mag. Vera 
Rozman je bila podpore vesela, o sami predaji podpisov od-
govornim na ministrstvu pa je povedala naslednje:
»Civilna iniciativa je organizirala zbiranje podpisov. Podpise 
smo poskušali predati odgovornim na Ministrstvu za zdravje 
(ministrici ali vsaj direktorici direktorata). Prošnjo za sesta-
nek sem dvakrat poslala na uradno spletno stran ministrstva. 
Ministrstvo nas je popolnoma ignoriralo (na mail ni bilo no-
benega odziva). Kontaktirala sem jih tudi po telefonu, vendar 
so bile odgovorne osebe vedno »zasedene«. Civilno iniciativo 
sem obvestila o terminu regijskega sestanka s predstavniki 
ministrstva 21. 5. v Novem mestu. Upam, da jim bomo vsaj 
takrat lahko predali podpise.«

Uredništvo Glasila občanov

zdravnik 8 ur (predvidoma od 7. do 15. ure). Na osnovi podatkov 
o obiskih pacientov se bodo odločalo, ali se v letu 2018 ukine 
dežurstvo od 20. do 24. ure ali pa se dežurstvo ohrani (dežurstvo 
se ukine, če bosta zdravnika v povprečju obiskala manj kot dva 
pacienta na uro).

Zdravstveni dom Trebnje se aktivno vključuje v vse razprave v zve-
zi s pravilnikom in posreduje predloge glede nove ureditve nepre-
kinjenega zdravstvenega varstva. V okviru Združenja zdravstve-
nih domov smo oblikovali pomisleke glede predlagane ureditve 
in jih posredovali Ministrstvu za zdravje. V zvezi s pravilnikom 
smo opozorili na največje pomanjkljivosti. Ugotavljamo namreč, 
da je pravilnik nedodelan in s strani strokovne javnosti neusklajen. 
Obstajajo tudi indici, da pravilnik ni v skladu z zakonodajo. 

Zdravstveni domovi zahtevamo, da s sredstvi EU zgradimo ur-
gentne centre v bolnišnicah in z njimi uredimo bolnišnično nuj-
no medicinsko pomoč. Dobro delujoč sistem nujne medicinske 
pomoči v zdravstvenih domovih pa naj se ohrani v dosedanji ob-
liki, vse dokler ne bodo zagotovljeni kadrovski in finančni pogoji 
za nadgradnjo sedanjega sistema. Nov sistem mora postati nad-
gradnja dobro delujočega dosedanjega sistema. 

Regijski posvet na to temo bo 21. 5. 2015. Na posvetu bomo 
odgovornim ponovno poskušali predstaviti svoje argumente. Na 
osnovi dosedanjega spremljanja in odzivov s strani Ministrstva 
za zdravje pa se žal ne morem znebiti občutka, da bo večina pri-
pomb, podanih v okviru javne razprave, obležala v predalu in da 
bo Pravilnik (mogoče z nekaj kozmetičnimi popravki) sprejet in 
uveljavljen.

mag. Vera Rozman, univ. dipl. ekon., 
direktorica ZD Trebnje
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IZ KRAJEVNIH SKUPNOSTI

Čistilna akcija v 
KS Veliki Gaber
V soboto, 25. 4., je v okviru akcije Očistimo Slovenijo poteka-
la čistilna akcija tudi v KS Veliki Gaber. Kljub lepemu vreme-
nu je bila udeležba slaba. Organizatorji si v prihodnje želijo, 
da bi se vanjo vključili tudi otroci Osnovne šole Veliki Gaber. 
Star pregovor pravi: »Na mladih svet stoji.« Babi Štefka, tako jo 
namreč kličejo otroci vrtcev vse od Ivančne Gorice do Velikega 
Gabra, se je na čistilno akcijo odpravila kar z vnučki. Škoda, da 
takšnih prizorov ni več. Mogoče čez čas le ne bo potrebno akcije 
ponoviti vsako leto. 

Besedilo in foto: Mirko Gliha 

Tradicionalni pohod Kluba upokojenih 
obrtnikov OZ Trebnje
 
Pohodniki so se podali na pot  iz Velikega Gabra. Najprej so si 
ogledali zasebno zbirko starodobnikov družine Korelec. Marsi-
komu se je utrnila solza ob misli na mlada leta, v katera so jih 
popeljali spomini ob pogledu na razstavljene motorje. Ga. Silva 
in g. Janez sta jih do potankosti opisala prek 50. V njuni zbirki je 
celo tovornjak. Nato je pot vodila do Medvedjeka, kjer so obiskali 
družino Žefran. G. Lado je predstavil zanimivo zbirko orodja, ki 
je bilo nepogrešljivo pri vsakdanjih kmečkih opravilih. Posebno 
pozornost je vzbudila okrog 200 let stara lesena kašča. Udeležen-
ci pohoda so si ogledali še lepo prenovljeno cerkev sv. Jerneja na 
Gombišču. Po pisnih virih naj bi bila zgrajena okoli leta 1508. Na 
cilju »Učne poti«, na Babni Gori, sta udeležence sprejela Marija 
in Milan, njihova stanovska kolega. Da je bil pohod do potankosti 
načrtovan, pove tudi podatek, da je pohodnike takoj ob priho-
du na cilj pozdravil dež. Ta pa ni zmotil zaključka s harmoniko. 
Organizator pohoda se zahvaljuje vsem gostiteljem za nepozabne 
sprejeme. 

Besedilo in foto: Mirko Gliha

Čistilna akcija v KS Knežja vas
Odpadki so postali ključni problem okolja. Kot 
posamezniki ga rešujemo vsak dan, kot skupnost 
pa z vsakoletno čistilno akcijo.
V soboto, 18. aprila 2015, je v KS Knežja vas 
potekala čistilna akcija. Krajani so se zbrali pri 
Vaškem središču v Selcih. Bilo jih je več kot 60, 
razveseljivo pa je bilo, da se je akcije udeležilo 
veliko število otrok. Razdelili so se v skupine po 
vaseh cele krajevne skupnosti in začeli pobira-
ti smeti ob poteh in cestah. Po dveh urah so se 
vrnili na zbirna mesta, kjer so odložili odpadke 
ter se po končanem delu okrepčali s sendvičem 
in pijačo.
Ugotovili so, da je vsako leto manj odpadkov, saj 
je med krajani čedalje bolj prisotna ozaveščenost 
o pomenu čistega okolja. 

Besedilo in foto: Anita Barle

Očistimo Dobrniško dolino
Na skupnem sestanku z vsemi društvi v KS Dobrnič so se dogo-
vorili za izvedbo čistilne akcije. Določili so posamezna območja 
čiščenja in se dogovorili, da se iz vsakega kmečkega gospodarstva 
udeleži vsaj eden. Darko Glivar, predsednik KS Dobrnič,  je bil 
koordinator akcije in je ugotovil, da je bila akcija uspešna  in da je 
smeti vsako leto manj.

L. P.
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Rekreacija v KS Knežja vas
Tempo današnjega časa je zelo hiter, zato premalo poskrbimo za svoje telo.
V naši krajevni skupnosti smo se krajanke združile in poskrbele, da smo nare-
dile nekaj zase. Od oktobra do konca marca smo imele ob četrtkih rekreacijo v 
prostorih Vaškega središča v Dolenjih selcah. Le ura in pol vodene telovadbe in 
druženja je bila dovolj, da smo se sprostile in hkrati poskrbele za svoje zdravje.
Moški tudi niso pozabili nase in so se družili ob petkih v telovadnici osnovne 
šole Dobrnič. Ob košarki jim je čas kar prehitro minil. 
Ker je tu že pomlad, se bodo sedaj začele aktivnosti na prostem.

Besedilo in foto: Anita Barle

99 pomladi Kristine Lavrič iz 
Vrbovca
V nedeljo, 12. aprila 2015, je svoj 99. rojstni dan praznovala Kri-
stina Lavrič iz Vrbovca pri Dobrniču. Rodila se je v Šahovcu. 
Skromne hišice, v kateri se je rodila, ni več. Ostali pa so nešteti 
spomini.  Dejala je:«Jaz sem toliko doživela, vse pomnim.« Bila 
je za deklo na Ponikvah in v Knežji vasi, nato je šla k sestri Rezki 
v Ostri vrh. Hišo, v kateri so bivali, so leta 1942 požgali Italijani. 
Ne more pozabiti strahu, ki ga je ob tem doživljala. Težave in 
neprijetnosti jo nikoli niso ohromile, temveč še bolj utrdile. Daleč 
naokoli je znana po tem, da kvačka kokoši in piščance, ki jih po-
dari vsakemu novemu obiskovalcu.
Z možem Antonom sta se poročila jeseni leta 1942. Rada se spo-
minja lepih trenutkov in veselja, ki so  ga prinesli 4 otroci. Vesela 
je, da lahko biva v domači hiši skupaj s sinom Tonetom in snaho 
Marijo, vnukom Borisom z ženo Marto in pravnukinjo Hano. Ve-
sela je, ko jo obiščejo hčerke Tina, Ani in Angelca, 10 vnukov in 
vnukinj, 17 pravnukov in pravnukinj ter ostali sorodniki in prija-
telji. V nedeljo so se ob njej zbrali vsi. 

Mama Jožefa Mohorčič je 
praznovala 90 pomladi
Jožefa Mohorčič iz Zagorice pri Dobrniču je 9. 3. 2015 dočakala čas-
titljivih 90 let. Rojena je bila v Gorenji vasi pri Dobrniču pri Ahči-
čevih v družini z devetimi otroki. Že zelo zgodaj jim je umrla mama, 
zato je morala poprijeti za vsako delo. Vajena trdega kmečkega dela 
se je poročila na  kmetijo v Zagorico. Skupaj z možem Feliksom, ki 
je umrl že pred 26 leti, sta ustvarila ljubeč dom za svoje 4 otroke. Žal 
je prvorojenka Anica že zelo majhna umrla. Zato sta bila z možem 
še bolj vesela svojih treh sinov. Najstarejši sin Marjan in najmlajši 
sin Lojze sta si z ženama, Marinko in Polono, ustvarila domova v 
Trebnjem, sin Jože pa je ostal doma na kmetiji. Poleg službe še vedno 
kmetuje in pridela veliko žita, tudi ajde. Dokler je mogla, je delala 
na njivi, skrbela za hišo in gospodinjstvo. Sčasoma je vsa skrb prešla 
na sina Jožeta in vse ostale domače, ki so priskočili na pomoč. Pred 
letom dni je še padla in od takrat ji je pri vsakodnevnih opravilih 
potrebno pomagati. Sedaj biva v DSO Trebnje, kjer je zelo zadovolj-
na. Okoli nje je vedno veliko ljudi, saj je kot nekakšna lučka s svojo 
prijaznostjo in milino.  

Vsak dan jo obišče vsaj eden izmed treh sinov pa tudi snahi. Še po-
sebej je vesela vnukinje Darje, ki je že zaposlena, in vnuka Miha, ki 
študira računalništvo in je trenutno na izmenjavi na Nizozemskem. 

Ob tej priložnosti smo jo obiskali in ji čestitali  tudi predsednik 
Sveta KS Dobrnič Darko Glivar in predsednica KORK Francka 
Kužnik, članica Sveta KS Melita Jarc in Lojzka Prpar.
Spoštovana  gospa Kristina Lavrič.
Ob Vašem visokem  jubileju Vam še enkrat iskreno čestitamo. Že-
limo Vam veliko sreče, zdravja in še na mnoga leta v krogu Vaših 
najdražjih.

Lojzka Prpar, KS Dobrnič

Najmlajši vnuk Peter 
obiskuje drugi razred 
osnovne šole. Kot vsaka 
mama je najbolj srečna, 
ko so ob njej zbrani 
njeni otroci. Bila jim je 
svetel zgled in je svoje 
vrednote, poštenost, 
skrb za druge, spošto-
vanje, hvaležnost za vse 
znala prenesti tudi na 
njih.

Na ta slovesni dan so 
ji voščile direktorica 
DSO Trebnje in številne uslužbenke, ki vsakodnevno skrbijo za njo. 
In njene sostanovalke. Ob visokem jubileju sta ji v imenu vseh kra-
janov voščila predsednik Sveta KS Dobrnič Darko Glivar in članica 
sveta Melita Jarc ter ji izročila darilo. Še posebej je bila vesela voščila 
in darila predsednice KORK Dobrnič Francke Kužnik. 

Spoštovana gospa Jožefa, še enkrat Vam voščimo ob visokem jubileju 
in Vam želimo veliko zdravja z željo, da bi še dolgo razveseljevali 
svoje najdražje.

Lojzka Prpar, KS Dobrnič

Z leve: najmlajša sestra Ani, slavljenka 
Jožefa in sestra Pavla
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AKTUALNO

Vas zanima, kako prihraniti energijo in s tem 
denar tudi doma?
V ponedeljek, 25. 5. 2015, bomo za vas organizirali že četrto                        
BREZPLAČNO PREDAVANJE o učinkoviti rabi energije in 
uporabi obnovljivih virov energije v gospodinjstvih in stavbah. 
Na inštitutu INOVEKS, d. o. o., pravijo, da je pomembno, da se 
– preden se doma ali v poslovnih stavbah lotimo velikih investicij 
– najprej izvede vse možne ukrepe za znižanje rabe energije. Tako 
lahko že ukrepi, kot so optimizacija ogrevanja, pravilno prezra-
čevanje in ugašanje luči, pripomorejo k zmanjšanju rabe energije 
tudi do 10 %. Poleg finančnega vidika se je potrebno zavedati, da 
je energija v obliki fosilnih goriv (nafta, premog, plin) količinsko 
omejena in da njena proizvodnja povzroča stranske učinke, ki so v 
veliki meri škodljivi za okolje, v katerem živimo. 
UČINKOVITA RABA ENERGIJE (URE), ki pomeni uporabo 
ukrepov, s katerimi dosežemo enake cilje z manjšo rabo energije, 
ter ukrepi za URE, ki vam bodo predstavljeni, lahko bistveno pri-
pomorejo k zmanjšanju rabe energije, zmanjšanju emisij in vpliva 
podnebnih sprememb na naše življenje. 
Predstavljene bodo tudi osnovne značilnosti OBNOVLJIVIH 
VIROV ENERGIJE (OVE) in možnosti uporabe le-teh. OVE 
so naše glavne orožje proti podnebnim spremembam, obenem pa 
prispevajo h gospodarski rasti, ustvarjanju novih delovnih mest 
ter povečujejo energetsko varnost. Posebnost obnovljivih virov je 
njihova stalnost, saj se v naravi obnavljajo, njihovo trajanje pa je za 
časovna merila človeštva praktično neomejeno. 
Predstavljena bo tudi nova zakonodaja z energetskega področja 
s poudarkom na delu, ki se tiče ENERGETSKIH IZKAZNIC. 
Po koncu vsakega sklopa vam bodo predavatelji na voljo za mo-
rebitna vprašanja. 
Predavanje bo potekalo v ponedeljek, 25. 5. 2015, s pričetkom ob 
17. uri, v veliki sejni sobi Občine Trebnje (pritličje levo) in je pri-
merno tako za podjetja, ustanove, zavode, društva … kot za posa-
meznike, ki živijo v lastnih gospodinjstvih.
Prijava na predavanje ni nujna, lahko pa nam zaradi lažje orga-
nizacije svojo udeležbo sporočite na elektronski naslov: info@
trebnje.si.    

Občinska uprava Občine Trebnje

Iskalna akcija pogrešane domačinke 
V nedeljo, 12. 4. 2015, je v dopoldanskih urah prišlo obvestilo, da že 24 
ur pogrešajo 34-letno domačinko B. H. iz Dolenjih selc pri Dobrniču, ki 
se je dan poprej odpravila na sprehod s psi v bližnji gozd in se ni vrnila 
domov. Zaradi bojazni, da se je navedeni osebi zgodilo najhujše, so do-
mači o izginotju obvestili PP Trebnje, ki je prek regijskega centra sprožila 
iskalno akcijo pogrešane osebe. Vključili so se gasilci treh društev (PGD 

Združenje borcev za vrednote 
NOB Trebnje
Združenje borcev za vrednote NOB Trebnje in OO Mokro-
nog-Trebelno je v sodelovanju z osnovnimi šolami Mirnske in 
Temeniške doline ter občinami na tem območju kot tudi vse-
mi krajevnimi in občinskimi organizacijami združenja v okviru 
praznovanja 70. obletnice osvoboditve in zmage nad fašizmom 
in nacizmom pripravilo 8. 5. 2015 ob 10. uri otvoritev priložno-
stne razstave v prostorih Upravno-kulturnega središča Mokronog. 
Razstava prikazuje panoje, ki so bili leta 1990 umaknjeni iz pro-
storov stavbe družbenopolitičnih organizacij (DPO) v Trebnjem. 
Panoji prikazujejo fotografije medvojnega dogajanja v Mirnski in 
Temeniški dolini kot tudi nekatere fotografije dokumentov, ki jih 
je med vojno sprejemala vojna oblast na območju Slovenije. Pa-
noje razstavljamo take, kot so bili deponirani, zaradi ohranitve 
fotografij pa so na novo zastekljeni. Slike na panojih so zbirale 
krajevne borčevske organizacije pri svojcih, udeležencih NOB. 
Poleg panojev pa bomo razstavili tudi prapore in zastave, ki jih 
imamo v Združenju borcev za vrednote NOB in ponazarjajo našo 
dejavnost in organizacijo. Z navedeno razstavo se pridružujemo 
množičnemu praznovanju zmage nad fašizmom in nacizmom v 
svetu, posebej pa še v Sloveniji. V občini Trebnje bo v krajevni 
skupnosti Veliki Gaber razstava na ogled od 1. 6. 2015 do 5. 6. 
2015. Od 8. 6. 2015 do 12. 6. 2015 pa v OŠ Trebnje, otvoritev bo 
9. 6. 2015 ob 12. uri v telovadnici OŠ Trebnje. Hkrati z razstavo bo 
potoval tudi celovečerni film z vojno tematiko z naslovom Dolina 
miru. 
Ob razstavi v počastitev 70. obletnice osvoboditve smo razpisali tudi 
natečaj za najboljšo literarno in likovno delo na temo SPOMENIKI 
NOB PRIPOVEDUJEJO. Na natečaju sodelujejo vsi učenci OŠ 
ter njihovih podružničnih šol z območja občin Mokronog-Trebel-
no, Šentrupert, Mirna in Trebnje. Najboljši izdelki bodo nagrajeni s 
praktičnimi nagradami in priznanjem Združenja borcev za vrednote 
NOB Trebnje. Najboljše udeležence natečaja literarnih in likovnih 
del bomo razglasili v torek, 9. 6. 2015, ob 12. uri pri otvoritvi razstave 
v prostorih OŠ Trebnje. Na razglasitev in podelitev nagrad bomo po-
vabili tudi mentorje nagrajenih učencev in ravnatelje sodelujočih šol. 
Vsa prejeta dela bomo poskušali objaviti v priložnostni publikaciji.

Boštjan Sladič

Občine, PGD Dobrnič in PGD Sela Šumberk), policisti PP Trebnje in 
PP Brežice z vodnikom službenega psa, lovci LD Dobrnič, konjeniki 
družine Gorc, dve večji skupini vodnikov reševalnih psov iz Enote reše-
valnih psov Republike Slovenije in Zveze vodnikov reševalnih psov Do-
lenjske ter večja množica domačinov in okoliških prebivalcev Dobrniške 
kotline. Prek 100 oseb, vključenih v iskalno akcijo, je pod vodstvom vodje 
intervencije in poveljnika OGP Trebnje g. Damjana Smoliča preiskalo 
območje od Dolenjih selc do vinogradniškega območja Lisec, Volčjih 
Njiv, Babne Gore, Kozjaka, Sela Šumberk in Dobrniča. Pogrešano osebo 
so po dveh urah iskanja našli živo in zdravo na območju Kozjaka ter jo 
predali v oskrbo domačim in zdravniški ekipi ZD Trebnje. 
Ob tej priložnosti se sorodniki pogrešane osebe zahvaljujejo vsem sode-
lujočim v iskalni akciji, ki bi se lahko končala tudi drugače. Posebej velja 
pohvaliti odziv domačinov, gasilcev in lovcev, ki so se nemudoma odzvali 
in tako pripomogli k srečnemu razpletu iskalne akcije. Na ta način so vsi 
sodelujoči pokazali, da je med nami še vedno prisoten socialni čut do 
sočloveka.

Besedilo in foto: Leon LOBE, LD Dobrnič
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VABILA

Poslanska skupina in vodstvo 
NSi na Dolenjskem 
Vodstvo Nove Slovenije je v ponedeljek, 13. aprila 2015, obiskalo 
različna podjetja in ustanove na Dolenjskem.
Najprej so se ustavili v Trebnjem, kjer so obiskali Dom starej-
ših občanov. Direktorica DSO Mateja Ribič jim je podrobneje 
predstavila delovanje doma. Poslanstvo doma je skrbeti za zdravo, 
varno in kakovostno življenje starostnikov ter vizija, da dom pos-
tane v širšem okolju prepoznaven zavod po kvaliteti storitev, pri-
jaznosti in zadovoljstvu uporabnikov. DSO Trebnje je namenjen 
stalni ali začasni oskrbi stanovalcev, praviloma starih nad 65 let, ki 
ne morejo ali ne želijo živeti sami. Opozorila je tudi na vse večjo 
prostorsko stisko in nujno dozidavo DSO Trebnje.
V okviru celodnevnega delovnega obiska se je delegacija NSi sez-
nanila z gospodarskimi razmerami v regiji in drugimi vprašanji 
prebivalcev posameznih dolenjskih občin.

Blaž Pavlin

Pomagaj migat’ za naše otroke! 

Sobota, 23. 5. 2015, ob 14. uri, 
igrišče pri PŠ Šentlovrenc, Šentlovrenc

Organizator: KUD Marije Kmetove in ŠD Šentlovrenc

Z zdravilnimi rastlinami do boljšega počutja

Mag. JOŽE KUKMAN, zeliščar in Ašičev naslednik, bo v 
sredo, 20. maja 2015, ob 17. uri vodil delavnico v naravi. 
Dobimo se na avtobusni postaji.
Na travniku za Benečijo bo predstavil lokalna zelišča, s ka-
terimi si lahko lajšamo zdravstvene težave in poskrbimo za 
boljše počutje. Lepo vabljeni!
V primeru dežja bo delavnica prestavljena na drug termin.

TD Trebnje

Naši serviserji bodo 
težave izvohali, kot bi mignil. 

Vam nagaja klima?

Poskrbite za čist zrak 
v vašem vozilu že od 19 eur*

+ Darilo presenčenja**

* Cena vključuje fi lter potniškega prostora in opravljeno delo za Megane I in Scenic I. Več na www.renault.si. 
**Velja ob čiščenju ali polnjenju klimatske naprave

Renault priporoča avto-vovk.si

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

VABILO
Krepimo družine in eko dobrote
Vrtec Mavrica Trebnje vas vabi v četrtek, 
4. 6. 2015, ob 17. uri na sledeče delavnice: 
frizersko, naravoslovno, sprostitveno, 
nogometno, glasbeno, mažoretno in 
baletno delavnico, poslikavo obraza, 
gimnastiko in delavnico z baloni. 
Razstava izdelkov otrok: Igrajmo se
Vstopnina: otroci 1 evro, odrasli 2 evra

 1 
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KULTURA

V Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje smo v sodelovanju z 
JSKD OI Trebnje in ZKD Trebnje pripravili delavnico Strip, ki je 
potekala od 28. do 30. aprila. Pod mentorskim vodstvom Santiaga 
Martina, avtorja izvirnega domačega stripa Ljudožerci, je skupina 
otrok ustvarjala ter se zabavala. Nastali so kratki stripi, ki bodo od 
6. do 18. maja v vitrini Kulturnega doma Trebnje na ogled tudi 
javnosti.

V naslednjih tednih pa ljubitelje likovne umetnosti vabimo na 
številne prireditve. Že v ponedeljek, 18. maja, ste ob mednaro-
dnem muzejskem dnevu – dnevu odprtih vrat vabljeni, da si med 
10. in 19. uro brezplačno ogledate stalno razstavo ter se ob 19. uri 
udeležite okrogle mize Umetnost in poklic. Z zanimivimi gosti 
bomo razmišljali o umetnosti kot poklicu in obratno. 

V četrtek, 21. maja, vas ob 18. uri pričakujemo na odprtju razstave 
Anton Repnik, veliki žalostni veseljak. V razstavo bo vključenih 
36 del, ki bodo podrobneje prikazala zadnje ustvarjalno obdobje 
tega velikega slovenskega samorastnika. Na odprtju bo avtorja in 
njegova dela predstavil Slavko Pregl, član Strokovnega sveta gale-
rije, razstava pa bo na ogled do 11. oktobra. 
 
Od 13. do 20. junija se bo odvijal tradicionalni že 48. Medna-
rodni tabor likovnih samorastnikov, ko bomo ponovno gostili 
številne domače in tuje umetnike. Slavnostno odprtje tabora bo 
potekalo v soboto, 13. junija, ob 18. uri v Galeriji likovnih samo-
rastnikov Trebnje. 

Patricija Pavlič, Andrejka Vabič Nose

Mladi ustvarjalci z deli, ki si jih boste lahko ogledali na razstavi v 
vitrini Kulturnega doma Trebnje.

Regijsko srečanje mlade 
literature Urška
Festival Urška združuje mlade, še neuveljavljene in uveljavljajoče 
se avtorje in avtorice, ki pišejo v slovenskem jeziku. Skozi strokov-
no selekcijo šestih regijskih srečanj je za državno raven izbranih 
pet finalistov. Najboljšemu JSKD RS v naslednjem letu izda knji-
žni prvenec. Sodelujejo lahko avtorji in avtorice, stari od 15 do 30 
let, ki svojega literarnega dela še niso izdali v knjižni obliki (razen 
v samozaložbi).
V petek, 24. aprila, je v Šentrupertu potekalo Regijsko srečanje 
mlade literature Urška. Na razpis Javnega sklada RS za kulturne 
dejavnosti se je iz regije Dolenjska, Bela krajina in Posavje odzva-
lo 14 avtorjev. Srečanje se je začelo z ogledom Dežele kozolcev, po 
kateri je udeležence popeljal župan Rupert Gole. Mladi ustvarjal-
ci so se potem udeležili literarne delavnice, ki jo je vodila pesnica, 
pisateljica in esejistka Barbara Korun. Razstavo ilustracij na OŠ 
dr. Pavla Lunačka je predstavil profesor Jože Zupan, srečanje pa 
je zaokrožila sklepna prireditev, ki jo je dodatno obogatil program 
Glasbene šole Trebnje. Prireditev je prijetno povezovala Kristina 
Gregorčič. 
Nominirani avtorici za državno ravem sta iz naše regije:
Karmen Hribar iz Šentjanža in Lara Zupančič iz Trebnjega.
Iskrene čestitke!

OI JSKD Trebnje

Teden ljubiteljske kulture
Vseslovenski Teden ljubiteljske kulture zaznamujejo kulturni do-
godki, ki se po vsej Sloveniji in v zamejstvu v sodelovanju z Zve-
zo kulturnih društev Slovenije in prek območnih izpostav JSKD 
pripravljajo skupaj s številnimi kulturnimi društvi in njihovimi 
zvezami, kulturnimi zavodi, lokalnimi skupnostmi, šolami, vrtci, 
knjižnicami, muzeji …
S Tednom ljubiteljske kulture osveščamo in pod enotno podobo 
predstavljamo vse, ki svoj talent, čas in energijo namenjajo ljubi-
teljski kulturi ter tako bogatijo sebe in družbo.
V občini Trebnje se bodo v tem tednu odvijali različni dogodki.
V sredo, 20. maja, ste ob 18.00 lepo vabljeni v Galerijo likov-
nih samorastnikov Trebnje na predstavitev filmske dejavnosti OŠ 
Veliki Gaber, ki poteka pod mentorstvom Justine Zupančič. Na 
tem dogodku bomo tudi odprli razstavo izdelkov, ki so nastali na 
počitniški delavnici Strip, ter predstavili delavnice, ki so potekale 
v soorganizaciji JSKD OI Trebnje in Galerije likovnih samora-
stnikov Trebnje v šolskem letu 2014/2015.  
Mažorete OŠ in Trebanjske mažorete se bodo predstavile na do-
godku Mažoretno popoldne, ki se bo odvijal v petek, 22. maja, ob 
16.00 v športni dvorani OŠ Trebnje. 
V petek, 22. 5., vas vabi ob 17.00 na odprto vajo v DSO Trebnje 
Vokalna skupina Soreline, ki bo ob tej priložnosti v svojo družbo 
povabila klekljarsko skupino Žnurce.  
Na isti dan vabi KUD Popotovanje Frana Levstika Čatež – sekci-
ja MePZ KRES na letni koncert z naslovom V srcu nemir, ki bo 
ob 20.00 v Kulturnem domu Čatež. 
V soboto, 23. maja, vabi ob 19.00 KUD Moški pevski zbor vi-
nogradnikov Čatež v Kulturni dom Trebnje na srečanje vinogra-
dniških pevskih skupin, ki je namenjeno druženju in promociji 
dolenjskega »posebneža« v sklopu 43. Tedna cvička. 
Več o Tednu ljubiteljske kulture lahko preberete na spleni strani: 
http://tlk.jskd.si.

OI JSKD Trebnje

 Galerijska paleta
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KNJIŽNICA PAVLA GOLIE TREBNJE

Večer z Andersenom v Knjižnici 
Pavla Golie Trebnje
Naša knjižnica se je pridružila projektu, ki v čast velikemu pra-
vljičarju H. C. Andersenu poteka že v več kot 1.500 knjižnicah 
v 20 državah po svetu. Gre za t. i. Noč z Andersenom, ko knji-
žnice pustijo zvečer svoja vrata odprta posebej za Andersenove 
pravljice in osnovnošolce. Za prvič smo se odločili, da bomo imeli 
samo Večer z Andersenom. Iz vseh petih šol, ki jih pokrivamo 
s svojo dejavnostjo, smo povabili 12 učencev. Pripravili smo jim 
različne naloge, povezane z Andersenovimi pravljicami. Obiskali 
so nas člani gledališke skupine P.L.I.N., ki so odigrali parodijo 
na pravljico Kraljična na zrnu graha, nato pa so učenci pod nji-
hovim mentorstvom še sami uprizorili svojo verzijo iste pravljice. 
Ocenjevala jih je žirija, v katero smo se prelevile knjižničarke. Ob 
koncu druženja smo se še posladkali s torto. 
Ker je večer kar prehitro minil, je padla odločitev, da drugo leto 
skupaj pričakamo zajtrk! Vemo že tudi kdaj: 1. 4. 2016.

Betka Vovko Ozimek, Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Golievi dnevi 2015 v
Knjižnici Pavla Golie Trebnje
Dneve med 7. in 10. aprilom smo v Knjižnici Pavla Golie Trebnje 
posvetili Pavlu Golii, po katerem knjižnica nosi ime.
V torek, 7. aprila, smo skupaj z našimi najmlajšimi bralci zaklju-
čili projekt družinskega branja Jurčkov nahrbtnik. Z Jurčkovimi 
nagrajenci smo si v telovadnici Podružnične šole Dolenja Nemška 

Zaključek ur pravljic
V maju smo v naših knjižnicah zaključili z urami pravljic. 
Od lanskega oktobra smo dvakrat mesečno skupaj preživeli 
kakšno urico: brali smo pravljice, peli, ustvarjali, se pogovar-
jali in se predvsem imeli lepo. Kdor je ure pravljic obiskal vsaj 
šestkrat, si je ob koncu prislužil simbolično nagrado. Takih 
otrok je bilo letos kar 96. Seveda je bil zaključek še posebej 
slovesen, ker je mlade bralce obiskala pevka Damjana Go-
lavšek s svojo predstavo Palček Muzikalček. 
Redne ure pravljic se bodo znova pričele jeseni, konec mese-
ca septembra, do takrat pa vam želimo veliko zabavnih po-
čitniških dogodivščin v družbi dobrih knjig, ki jih najdete v 
naših knjižnicah. 

Mojca Nose,
Knjižnica Pavla Golie Trebnje

vas ogledali lutkovno predstavo Svinjski pastir v izvedbi gledališča 
Fru-Fru. Po predstavi smo jim podelili nagrado in priznanje, pred 
odhodom domov pa smo si privoščili še pokovko.
V sredo, 8. aprila, smo spoznali ilustratorko, prejemnico Smre-
karjeve nagrade in četrto Slovenko, katere ilustracije so bile raz-
stavljene na knjižnem sejmu v Bologni, Majo Kastelic in njeno 
avtorsko slikanico Deček in hiša. Knjiga nima napisane zgodbe 
– ob izjemnih ilustracijah si vsakokrat lahko zamislite novo. Z 
ilustratorko se je pogovarjal profesor Josip Zupan.   
Pavel Golia se je rodil 10. aprila 1887, zato smo na ta dan pripra-
vili osrednjo prireditev Golievih dni. Zaključili smo projekt bral-
ne značke za odrasle Bralna potepanja: Ona piše. V letošnji že 
četrti bralni znački je sodelovalo 93 članov knjižnice. Zelo smo 
ponosni, da je bralcev vsako leto več. Pri izbiri gosta letošnje pri-
reditve nismo imeli težav. Naša gostja je bila gledališka igralka, 
izredna profesorica, igralka ljubljanske Drame, ki piše dramska in 
esejistična besedila, pravljice in pesmi, Saša Pavček. Njeno pesni-
ško zbirko Obleci me v poljub smo uvrstili na seznam literarnih 
del, ki so jih naši člani brali za bralno značko. Pavla Golio je, kot 
že večkrat do sedaj, odlično predstavil profesor Josip Zupan. Pri-
jeten večer so popestrili učenci Glasbene šole Trebnje.
Golieve dneve smo organizirali v sodelovanju z Občino Trebnje.
Hvala vsem, ki sodelujete v naših projektih, saj nam dajete moti-
vacijo in ideje za nadaljnje delo. Hvala vsem za zaupanje.

Simona Pavc in Simona Lužar,
Knjižnica Pavla Golie Trebnje
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VRTEC

Praznovanje 35. 
rojstnega dne vrtca 
v Velikem Gabru
Vrtec Sončnica pri OŠ Veliki Gaber v 
šolskem letu 2014/2015 obeležuje 35 let 
svojega obstoja. Strokovne delavke in ot-
roci vrtca in šole so 23. aprila 2015 za širšo 
javnost pripravili kulturno prireditev.
Oddelek predšolskega varstva je pričel 
v Velikem Gabru delovati 4. septembra 
1979. Vanj je bilo vključenih 17 otrok od 
tretjega do sedmega leta starosti. Enoo-
ddelčni vrtec je deloval vse do leta 2001, 
ko je z izgradnjo novega dela šolske stavbe 
tudi vrtec pridobil dve igralnici,  garderobo 
in zbornico za strokovne delavke. Tako so 
bili lahko vanj vključeni tudi otroci prvega 
starostnega obdobja.  
Danes je v vrtec vključenih 90 otrok, saj so 
bile potrebe po predšolskem varstvu iz leta 
v leto večje. Za delo s predšolskimi otro-
ki sta bili preurejeni dve učilnici šole, leta 
2011 pa je vrtec zaživel tudi na Selih pri 
Šumberku. Vendar  sedanji  prostori vrtca 
ne zadoščajo več za sprejem vseh otrok, ki 
bi jih starši želeli vključiti v vrtec. 
Rojstni dan vrtca so otroci počastili z bo-
gatim kulturnim programom, v katerem se 

je predstavil Cici pevski zbor z zborovod-
kinjo in spremljevalko na harmoniki Petro 
Pograjc. Spomine na začetke dela v vrtcu je 
obujala vzgojiteljica Martina Mole, ki je še 
danes prizadevna in ustvarjalna vzgojitelji-
ca, 28 let pa je vrtec tudi vzporedno vodila. 
Z vrtcem je rasla dolgoletna vzgojiteljica, 
danes pomočnica ravnateljice, Irena Ferlin. 
Program je spretno in domiselno povezo-
vala učiteljica Tanja Korošec, mentorica 
šolske folklorne skupine, ki je obiskovalce 

navdušila z ljudskimi plesi. Presenečenje 
pa so pripravile kar same strokovne delav-
ke z ljudskim plesom, Cici pevski zbor pa 
z vrtčevsko himno.
Staršem, vodstvu šole in strokovnim de-
lavkam vrtca želimo, da bi se izpolnile že-
lje po izgradnji novega vrtca, saj s svojim 
strokovnim delom in povezovanjem vrtca 
s krajem dokazujejo, da si zaslužijo dobre 
pogoje za delo.

Marija Mežnaršič

Predstavitev Vrtca Mavrica Trebnje v 
lokalnem okolju
V soboto, 11. aprila, se je v Mercator cent ru Trebnje predstavil 
Ekovrtec − Vrtec Mavrica Trebnje.
Tema predstavitve je bil zdrav zajtrk, saj smo želeli obiskovalcem 
predstaviti aktivno vlogo vrtca pri oblikovanju zdravih prehranje-
valnih navad otrok. Obiskovalcem smo ponudili dobrote, ki so jih 
pripravile pridne roke našega kuharskega osebja. Predstavniki vrtca 
smo ponujali na ajdovem kruhu z orehi in polbelem kruhu bučkin 
namaz, avokadov s čemažem, čičerikin in sirni namaz z ajvarjem. 
Ponujene dobrote so hitro pohajale, za predstavitev smo prejeli šte-
vilne pohvale. Naša predstavitev v lokalnem okolju je tudi sovpadla 
z Mercatorjevo akcijo Radi delamo dobro.
Vrtec Mavrica Trebnje se vam zahvaljuje za obisk stojnice in za 
glasovanje z žetoni za naš vrtec. 

Ekotim Vrtca Mavrica Trebnje

Medgeneracijsko povezovanje in uživanje v 
ljudskem plesu
Veliko dopoldanskih uric smo preplesali skupaj s folklorno skupi-
no Nasmeh. Otroci iz oddelka Balončki in Morski konjički smo 
pri tem prav uživali in se sproščali ob ljudskem plesu in pesmi.
Spoznali smo njihove plese, s katerimi so nam približali in predali 
naprej ljudsko izročilo, ki se bo ohranjalo tudi pri mlajših genera-
cijah. Mlajši otroci so plesali ljudski ples Abraham, medtem ko so 
se starejši naučili ljudski ples Šotiš. Medgeneracijsko povezovanje 
nam uspeva, skupaj se učimo drug od drugega in upamo, da nam 
bo uspelo skupaj zaplesati in zapeti na zaključni prireditvi. Imamo 
željo, da nadaljujemo z druženjem tudi naslednje šolsko leto.

Strokovni delavki Brigita in Katja, 
Vrtec Mavrica

Obiskala nas je 
V oddelku Balončki se vedno kaj dogaja. Imamo ustvarjalno Ninino 
babico, ki nas vedno navduši z novimi idejami. V torek, 24. 3. 2015, ob 
9. uri je potrkala na vrata s polnimi vrečami materiala za izdelovanje 
servet tehnike. Babici smo prisluhnili in že smo pripravljali prostor in 
potreben material za izdelavo. Otroci so aktivno sodelovali, spraševali 
babico, se pogovarjali z njo in prav vsi so naredili svoj izdelek.
Babici se ob tej priliki zahvaljujemo za obisk.

Strokovni delavki Brigita in Katja, Vrtec Mavrica Trebnje
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26. Otroški  likovni Extempore 
Učenke   8. c OŠ Treb-
nje   Ema Lavrič, Eva 
Kraševec in Lavra Gli-
ha so na extemporu 24. 
4. 2015 v Kostanjevici 
pod mentorstvom Ta-
nje Dvornik z akrilnimi 
barvami poslikale dež-
nike. Slogan letošnjega 
Extempora je bil  Naš 

svet, naše dostojanstvo, naša prihodnost s poudarkom na vredno-
tah, kot so solidarnost, odgovornost in soodvisnost. Tako so nas-
tali pisani in domišljijsko unikatni dežniki, ki jih je organizator 
razstavil na obiskovalcem lahko dostopnih in pomladansko cve-
točih parkih po Kostanjevici.
Otvoritve razstave se je udeležil tudi dobro razpoloženi pokrovi-
telj dogodka predsednik Borut Pahor, kar je kulturnemu srečanju 
dalo pomembnejšo noto. 

Tanja Dvornik

Bliža se konec šolskega leta
Maj se nagiba v drugo polovico. Nacionalna preverjanja so za 
nami. Vrstijo se ustna in pisna preverjanja … V času, ko misli vse 
bolj begajo v sončne dneve, na popoldanske sprehode, potepe s 
kolesi in rolerji, na igrišča – kamorkoli stran od učenja – in se je 
že začelo odštevanje dnevov do počitnic, se vrstijo tudi številna 
tekmovanja. Učenci trebanjske in gabrske osnovne šole so bili ob 
pomoči mentorjev uspešni na različnih področjih. Veseli smo lah-
ko, da imamo v trebanjski občini toliko bistrih in uspešnih otrok. 
Nekaj najuspešnejših na državnem nivoju bomo predstavili že v 
tej številki, ostale pa v junijski številki Glasila občanov.

Ivanka Višček, odg. urednica

Tekmovanje iz fizike

V okviru fizike se učenci lahko udeležijo tekmovanja za Stefano-
va priznanja, ki ga organizira DMFA.  V letošnjem šolskem letu 
se je šolskega tekmovanja udeležilo 45 učencev 8. in 9. razreda 
Osnovne šole Trebnje. Bronasto priznanje je osvojilo 16 učencev, 
na področno tekmovanje pa se je uvrstilo 9 učencev. Srebrno Ste-
fanovo priznanje je osvojilo kar sedem učencev, trije učenci iz 9. 
razreda pa so se uvrstili na državno tekmovanje, ki je potekalo v 
Ljubljani na Pedagoški fakulteti.  Jan Strniša je osvojil zlato pri-
znanje, Jan Anžlovar in Urh Trinko pa srebrno priznanje.

Besedilo in foto: Andrej Anžlovar, mentor

Tekmovanje iz astronomije
Astronomija je za učence vedno zanimiva tema, saj nam vesolje 
ponuja še ogromno neodkritega, česar se še posebej zavedamo z 
odkritjem temne snovi in temne energije. V sodobnem času nam 
raziskovanja z avtomatskimi vozili dodatno približajo bližnje ve-
solje. Učenci OŠ Trebnje lahko v 7., 8., in 9. razredu izberejo tudi 
izbirni predmet iz astronomije. Društvo DMFA organizira tudi 
tekmovanje iz astronomije za Dominikovo priznanje, ki poteka v 
dveh stopnjah. 
Šolskega tekmovanja se je udeležilo kar 38 učencev. Bronasto 
priznanje je osvojilo 16 učencev, dva učenca pa sta se uvrstila na 
državno tekmovanje, ki je potekalo v Ljubljani na Gimnaziji Šen-
tvid. Jan Anžlovar iz 9. razreda je osvojil zlato priznanje, Rotija 
Potrbin iz 8. razreda pa 
srebrno priznanje. Tekmo-
valci so si ogledali tudi ob-
servatorij na strehi gosti-
teljske šole, kjer je narejen 
posnetek.

Besedilo in foto: 
Andrej Anžlovar, mentor

OSNOVNA ŠOLA TREBNJE

Mlajše deklice iz OŠ Trebnje 
področne podprvakinje
V torek, 21. 4. 2015, se je naša šola prvič v zgodovini šole ude-
ležila področnega prvenstva v nogometu za mlajše deklice, ki je 
potekalo v Šentjerneju. Našo šolo so zastopale učenke: Ana Ho-
stnik, Tamara Pate, Janja Kic, Ema Erman, Zoja Redek in Lara 
Lobe. Odrezale so se več kot odlično, saj so na koncu zasedle 
odlično drugo mesto in postale področne podprvakinje. Naše 
učenke so v prvi tekmi več kot zasluženo premagale domačinke z 
2 : 0 (0 : 0). Strelki sta bili Tamara Pate in Ana Hostnik.
Drugo tekmo so nato zelo nesrečno izgubile z 0 : 1 (0 : 0) proti eki-
pi OŠ Stopiče, saj so celotno tekmo napadale, a so žal nasprotnice 
izkoristile edino polpriložnost in zadele za zmago. V zadnji tekmi 
so bile boljše še od ekipe OŠ Podzemelj in jo prav tako premaga-
le z 2 : 0 (0 : 0). Strelki sta ponovno bili Tamara Pate in Ana Ho-
stnik. Tako je naša šola v krstnem nastopu osvojila 2. mesto. Naj-
boljši igralki turnirja sta bili prav tako z naše šole – Tamara Pate in 
Ana Hostnik. Učenkam čestitamo za dosežen uspeh. 

Besedilo in foto: Smiljan Pristavnik
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Z Markom Radljem 
sva dober tim

Predstavljamo pogovor z znanim nekda-
njim trebanjskim rokometašem in seda-
njim pomočnikom trenerja članske ekipe 
RK Trimo Trebnje g. Markom Mežnar-
šičem, ki letos obeležuje četrt stoletja ak-
tivnega delovanja v klubu. Povedal nam je 
številne zanimivosti o svojem dosedanjem 
udejstvovanju v trebanjskem rokometu.

G. Mežnaršič, nam lahko poveste kaj o 
sebi!
Izhajam iz petčlanske družine. Imam starej-
šo sestro Sašo in mlajšo sestro Tjašo, oče Du-
šan je, žal, že pokojni, vse pa nas povezuje 
mama Marija. Osnovno šolo sem obiskoval 
v Trebnjem, nato sem nadaljeval šolanje na 

Gimnaziji Novo mesto, kjer sem se odločil za 
študij na Fakulteti za šport. Po opravljenem 
študiju sem se zaposlil kot profesor športne 
vzgoje v Osnovni šoli Veliki Gaber, kjer sem 
zaposlen še zdaj. Sem oče dveh otrok, in sicer 
sina Nela, ki hodi v 1. razred, in hčerke Nare, 

ki je stara 16 mesecev. Ženi pa je ime Suzana 
in prihaja iz Krmelja.

Kako se je pričela vaša rokometna kariera?
Najprej sem bil navdušen nogometaš in ko-
šarkar. V 3. razredu pa sem se navdušil za 
rokomet in ga potem igral vse do svojega tri-
indvajsetega leta, ko sem zaradi zdravstve-
nih razlogov prenehal z igranjem. Seveda 
ima največ zaslug za moje prvo in kasnejše 
navdušenje prof. Alojz Radelj, ki ima tudi 
glavne zasluge za razvoj in dolgoletni uspeh 
rokometa v Trebnjem.

Letos s kolegom in soimenjakom Mar-
kom Radljem obeležujeta 25-letnico 
klubskega udejstvovanja. Se mogoče spo-
minjate kakšnega skupnega dogodka, ki 
sta ga doživela v tej bogati rokometni ka-
rieri in bi bil zanimiv za naše bralce?
S kolegom Markom Radljem sva kot prijate-
lja in nekdanja soigralca zelo povezana. Sku-
paj sva doživela veliko zanimivih dogodkov. 
Lahko izpostavim enega, ki je zares zanimiv. 
Na mednarodnem turnirju v tujini sva sku-
paj dosegla večino golov na tekmi in tako pri-
spevala k pomembni zmagi naše ekipe. Bila 
sva res dober tim. 

Bi izpostavili dogodek ali uspeh, ki vam je 
kot igralcu ostal najbolj v spominu?
Veliko jih je! Mogoče bi izpostavil člansko 
tekmo v Trebnjem leta 2000, ko sem bil še 
mladinec in smo igrali proti znani nemški 
ekipi Lemgo, v kateri so takrat igrali ka-
snejši igralci mednarodnega slovesa. Takrat 
smo izgubili za tri gole, vendar je bil užitek 
in privilegij igrati proti tako uglednemu in 
močnemu klubu. 

Se poleg rokometa ukvarjate še s čim dru-
gim? Imate kakšen hobi?
Poleg rokometa sem tudi velik ljubitelj filmov, 
in sicer vseh žanrov. Ob gledanju zares uži-
vam in se sprostim.

Imate svojega športnega vzornika oziro-
ma ste ga imeli v mladosti?
Ne! Nikoli! Spoštujem pa različna velika 
športna imena, predvsem če imajo te osebe 
tiste kvalitete, ki poudarjajo športnega duha.

Kot trener ste dosegli veliko lepih uspe-
hov. Nam lahko predstavite vsaj enega?
Seveda! Osvojitev naslova državnih prva-
kov v kadetski selekciji leta 2008, kar je do se-
daj tudi moj največji trenerski uspeh. Spom-
nim se, da smo v tistem letu dosegli 29 zmag, 
1 tekma je bila neodločena in enkrat smo bili 
poraženi, kar je do sedaj neponovljiv uspeh. 
To je bila generacija Zarabca, Kapša itd. Lepi 
spomini me vežejo na tista leta.

Vemo, da imate kar nekaj kilometrine v 
rokometu kot igralec in trener. Kako dol-
go ste že v tem športu?
Res je! Kot igralec sem bil aktiven 13 let, sedaj 
pa že 12. leto delujem kot trener. Zaenkrat še 
vedno uživam pri svojem delu v rokometu.

Imate v svojem življenju osebo, ki vas 
spremlja in podpira na vaši športni in po-
klicni poti?
V preteklosti je bil to gotovo moj pokojni oče 
Dušan, ki me je vseskozi podpiral in vozil na 
treninge in tekme, sedaj pa to vlogo prevze-
ma moja družina, ki bi včasih rajši videla, da 
sem malo več časa z njo doma.
 
Kakšna je trenutno vaša vloga v klubu in 
kje se vidite v prihodnosti v tem športu?
Delujem kot svetovalec za mlade in kot po-
močnik trenerja članske ekipe. Zaenkrat sem 
s to vlogo zadovoljen, mogoče bom v dalj-
nji prihodnosti kariero nadgradil z mestom 
glavnega trenerja. Tu pa se moje želje glede 
kariere v rokometu zaključijo. Drugih ambi-
cij zaenkrat nimam.

G. Mežnaršič, hvala za pogovor!

Pogovarjal se je Leon Lobe, 
član uredništva
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Pot do uspeha je 
trdo delo in stroga 
disciplina
Naš domačin David Lipoglavšek je trenu-
tno eden najuspešnejših mladih rokome-
tnih trenerjev v Sloveniji, zato smo ga po-
vabili, da nam spregovori o svojem delu.

G. Lipoglavšek, se lahko na kratko 
predstavite!

Prihajam iz štiričlanske družine, iz vasice 
Repče pri Trebnjem. Poleg mame Elice in oče-
ta Franca imam še brata Boruta, ki pa sedaj 
živi v Brežicah. Sem poročen z domačinko, 
Marto Rogelj, ki je zaposlena kot vzgojite-
ljica v Vrtcu Mavrica Trebnje. Po poklicu 
sem profesor športne vzgoje in sem zaposlen 
v podjetju Alva, d. o. o. V prostem času se 
ukvarjam s treniranjem rokometa v RK Tri-
mo Trebnje, in sicer v mlajših sekcijah.

Kako ste sprejeli odločitev, da se boste 
ukvarjali z rokometom?
Praviloma je to moja odločitev, ki sem jo spre-
jel v 3. letniku gimnazije, ko sem se odločil, 
da bom študiral na Fakulteti za šport, in sicer 
smer rokomet. Te odločitve ne obžalujem.

Kako je potekala vaša športna pot v RK 
Trimo Trebnje?
Z rokometom sem se prvič srečal v tretjem ra-
zredu osnovne šole v Trebnjem, kjer sem ga 
treniral vse do vstopa v srednjo šolo. Nato sem 
s treningi prekinil in se zopet vrnil k igranju 
na povabilo Romana Šavriča in Marka Ra-
dlja. V klub sem prišel kot pomočnik trenerja 
mlajših dečkov, mladincev in kadetov. Prvo 
leto sem bil aktiven v Krmelju, na Mirni in v 
Trebnjem, kasneje pa samo v Trebnjem.

Ste trener že četrte ekipe, ki je osvojila 
četrti zaporedni naslov državnih prvakov, 
kar ni uspelo še nobeni šoli v Sloveniji v 
zgodovina rokometa. Kakšen je recept za 
tak vrhunski rezultat? V trdem delu ali 
čem drugem?
Na prvem mestu mora biti generacija na-
darjena, kar so omenjene ekipe bile. Potem je 
na vrsti trdo delo in stroga disciplina. Brez 
tega vrhunskega rezultata žal ni. Poleg tega 
se mora poklopiti še mnogo drugih manjših 
dejavnikov. Če vse to združiš, imaš ekipo, ki 
je praktično nepremagljiva. Nam je to uspelo 
že četrto leto zapored.

Kako poteka običajen trening rokometne 
ekipe?
Trening se prične s pogovorom med ekipo in 
trenerjem, nato sledi ogrevanje, potem glavni 
del treninga in na koncu igra. Po igri sledi še 
kratek pogovor. Praviloma se držim tega za-
poredja, včasih pa tudi potek prilagodim ali 
improviziram.

Ljudski glas pravi, da imamo po dolgih 
letih zopet zlato generacijo mladih nade-
budnih rokometašev, ki bodo v prihodnje 
posegali po vrhunskih rezultatih kot nji-
hovi predhodniki: Šavrič, brata Skube, 
Zarabec itd. Bi lahko katerega od igralcev 
izpostavili?
S težkim srcem odgovarjam na to vprašanje, 
saj imamo veliko dobrih rokometašev. Če pa 
že želite, bi izpostavil brate Kotar (Matic, 
Marko in Miha), Žigo Urbiča in nov mladi 
up z Mirne, Martina Rajka. Čas pa bo naj-
boljši pokazatelj, ali sem imel prav. Lahko se 
med njimi skriva še kakšen talent, kar bomo 
lahko v prihodnosti kmalu videli.

Verjamemo, da ste v rokometu doživeli 
veliko lepih trenutkov. 
Iz obdobja, ko sem treniral rokomet kot otrok, 
so to zagotovo rokometni tabori po koncu se-
zone. Kot trener pa se najraje spominjam leta 
2011, ko sem kot trener osvojil prvi naslov 
klubskega državnega prvaka za mlajše dečke 
B (letnik 1999) v Novem mestu. Kasneje sem 
z različnimi ekipami osvojil še štirikratni 
naslov klubskih in štirikratni naslov osnov-
nošolskih državnih prvakov ter dvakrat smo 
postali še klubski državni podprvaki. Pot do 
teh naslovov pa je bila vedno težka in na-
porna.

Imate svojega športnega vzornika?
Praviloma ne! Sem pa bil v svoji mladosti 
poleg rokometa zelo zagret za košarko in for-
mulo. Tu sta prednjačila Michael Jordan in 
Michael Schumacher. Lepi časi!

Koliko časa se že ukvarjate z rokometom? 
Kje se vidite v prihodnosti?
V rokomet sem vpet okoli 20 let, kot trener 
pa že 8. leto. V prihodnosti na tem področju 
nimam velikih ambicij, čeprav je bilo ponudb 
že kar nekaj.
 
Kdo vas vsa ta leta spremlja in podpira na 
dosedanji športni in poklicni poti?
V preteklosti sta me (in še vedno me) v prvi 
vrsti mama in oče, sedaj pa je to vlogo prev-
zela moja žena Marta.

G. Lipoglavšek, hvala za vaš čas in pogo-
vor!

Pogovarjal se je Leon Lobe, 
član uredništva

MDA presenetili vse in postali državni prvaki!
Mlajšim dečkom A (letnik 2002) RK Trimo Trebnje je ta konec tedna uspel neverjeten pod-
vig, saj so postali državni prvaki. Na finalnem turnirju najboljših štirih ekip v Sloveniji so 
izvrstno opravili svoje delo. Igrali so neodločeno proti ekipama iz Ormoža in Ribnice, zadnjo 
tekmo, ki pa je odločala o naslovu državnih prvakov pa so opravili z odliko. Z granitno ob-
rambo so premagali  Celje Pivovarno Laško za 4 zadetke in veselje se je začelo.
Za najboljšega igralca finalnega turnirja je bil izbran Martin Rajk (RK Trimo Trebnje), naj-
boljši vratar je bil Miha Gaberc (RK Trimo Trebnje). Med najboljšo sedmerico turnirja pa je 
bil poleg njiju izbran še Tim Povše (RK Trimo Trebnje).
Ekipo trebanjskih mlajših dečkov A sestavljajo: Aljaž Kirm, Žan Dular, Oskar Kovič, Matevž 
Pangrc, Klemen Erman, Miha Novak, Janez Rakar, Žan Vovk, Tim Povše, Miha Gaberc, 
Martin Rajk, Gašper Mlakar, Alen Čulk, Tim Rezelj, Samuel Pate, Mark Mežan in Robert 
Jevnikar, trener David Lipoglavšek in vodja moštva Rok Skol.
Pohvaliti gre tudi starše oziroma trebanjske navijače, ki so s športnim in glasnim navijanjem 
pripravili neverjetno vzdušje. Zahvala tudi vsem tistim, ki so v Trebnjem pripravili tako lep 
sprejem. 
Zahvala velja tudi podjetjem  ALVA, MIKROGRAFIJA, POVŠE METAL, AC VOVK, 
NADSTREŠEK SEVER JAKA, GOSTILNA BOTRIČEK, CNC ŠALEHAR, KOŠ 
in SERVISNE STORITVE KUKENBERGER   za finančno oziroma kakršnokoli drugo 
pomoč.

D. L.
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Marko Radelj - 
25 let aktivnega 
igralskega staža
Predstavljamo pogovor z znanim aktiv-
nim trebanjskim rokometašem RK Trimo 
Trebnje, ki je obenem tudi sin znanega 
športnega delavca v Trebnjem, prof. Aloj-
za Radlja. Govor je seveda o Marku Rad-
lju, ki ga otroci poznajo tudi kot profesor-
ja športne vzgoje v Osnovni šoli Trebnje. 

G. Radelj, se nam lahko predstavite!
Prihajam iz štiričlanske družine, ki jo 
sestavljamo oče Alojz, mama Tea, brat Blaž 
in jaz. Kot domačin sem obiskoval osnovno 
šolo v Trebnjem in nato hodil v Gimnazijo 
Ivančna Gorica, kjer sem se odločil za študij 
na Fakulteti za šport. Sedaj sem zaposlen 
v Osnovni šoli Trebnje kot profesor športne 
vzgoje. Veliko veselja imam s sinovoma Ma-
ticem, ki je star 5 let, in Jakom, ki je star 1 leto 
in pol. Seveda ne smem pozabiti na partnerko 
Simono, ki je steber naše mlade družinice. 

Kdaj je padla odločitev, da se boste ukvar-
jali z rokometom?
Odločitev je padla v drugem razredu osnovne 
šole. Seveda je bil glavni krivec za to moj oče, 
ki me je vseskozi tudi podpiral. Z leti je nav-
dušenje nad rokometom samo naraščalo in še 
vedno traja, saj sem še vedno aktiven igralec 
v članski ekipi. 

Kaj nam lahko poveste o vaši dosedanji 
športni poti v RK Trimo Trebnje?
Od tretjega razreda sem aktiven igralec, kar 
pomeni, da imam 25 let aktivnega igralske-
ga staža, kar ni malo. V klubu pomagam kot 
trener mini rokometa, za kaj več pa mi že 

zmanjkuje časa. Sem pa prisoten tam, kjer me 
v klubu potrebujejo.

Letos mineva četrt stoletja, odkar ste se 
odločili za športno udejstvovanje v ro-
kometu. Enak jubilej praznuje tudi vaš 
soimenjak in klubski kolega g. Marko 
Mežnaršič. Vas na tisti čas veže kakšen 
poseben dogodek?
Z Markom Mežnaršičem sva res dobra dol-
goletna prijatelja in soigralca, čeprav je sedaj 
pomočnik trenerja in moj šef. Tu pa se prija-
teljstvo neha, saj je Marko kot trener izredno 
strog, vendar korekten do vseh. Zame to ne 
predstavlja težave, ker sem discipliniran in 
te zadeve ločim. Vas zanima dogodek ... Bom 
predstavil dogodek iz Nemčije, saj zanj ve 
malo ljudi. Bili smo na mednarodnem tur-
nirju in ko smo po naporni tekmi legli k po-
čitku, je kar naenkrat sredi noči začel Marko 
tako vpiti, da sem se resno ustrašil. Razlog je 
bila izredno velika kobilica, ki se jih moj ko-
lega izogiba ... Takrat sem bil prepričan, da 
ga je napadla zver, ne pa kobilica ... Veliko 
smeha je bilo na ta račun in še danes se tega 
dogodka spominjava z nasmeškom na obrazu.

Kateri dogodki so vam v tem športu ostali 
v trajnem spominu?
Zagotovo osvojeno 3. mesto na državnem pr-
venstvu v Celju, in sicer v sezoni 2008/2009, 
in istega leta še osvojitev naslova študentskih 
evropskih prvakov. Obakrat sem bil v vlogi 
kapetana ekipe, na kar sem še posebej ponosen. 
Takratni selektor naše ekipe je bil dosedanji 
selektor slovenske reprezentance g. Boris De-
nič.

Vaš oče prof. Alojz Radelj je znano ime v 
športu v Trebnjem. Kako je vaš oče vplival 
na vašo športno in poklicno pot? So bili 
njegovi nasveti in smernice dobrodošli na 
tej poti?

Zelo je vplival na mojo športno pot. Kot oče 
in trener me je vseskozi podpiral, verjel vame 
in me veliko naučil. Za vse sem očetu izredno 
hvaležen. Bili pa so tudi težki trenutki, kot so 
v vsakem vrhunskem športu.

Kako usklajujete službo in trenersko delo?
Pri tem nimam težav, ker večinoma delam 
dopoldne. Ker sem še vedno aktiven kot igra-
lec, sodelujem kot trener samo pri mini roko-
metu, v katerega so vključeni večinoma učenci 
od tretjega do petega razreda, ki niso zahtev-
ni, saj se vse dogaja prek igre.

Kot aktivni igralec članske sekcije ste pra-
viloma med starejšimi člani ekipe.
Res je! Lahko povem, da je v ekipi 7 mojih 
nekdanjih varovancev, ki so sedaj moji so-
igralci. Ker delujemo kot tim, se razumemo 
dobro, za to poskrbita tudi trenerja,  Roman 
Šavrič in Marko Mežnaršič. Se pa počasi 
pripravljam na zaključek igralske kariere. 
Kako bo v prihodnosti, pa bo pokazal čas.

Imate svojega športnega vzornika oziro-
ma ste ga imeli v otroštvu?
Ne, nimam! Aktivno spremljam vse športe. 
To vedo vsi!

Uspešne ljudi vedno spremlja v življenju 
nekdo, ki ne stoji v ospredju. Imate tudi vi 
koga, ki vas vseskozi spremlja in podpira?
V preteklosti sta bila to moj oče in mama, se-
daj pa so to partnerka Simona in moja sino-
va. Tu pa so še člani ožje družine in prijatelji.

G. Radelj, hvala za pogovor!

Pogovarjal se je Leon Lobe, 
član uredništva
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Ekipna uspeha trebanjskih 
strelcev na državnem prvenstvu

V nedeljo, 22. 3. 2015, je v Kidričevem potekalo državno prven-
stvo z zračno serijsko puško za člane in članice. Tudi tokrat se je 
iz trebanjskega strelskega društva odzvala ekipa izkušenih strelcev 
in osvojila odlično 3. mesto. Za tako vrhunski uspeh je zaslužna 
ekipa, ki so jo sestavljali: Franc Progar, Bojan Ostanek in Franc 
Cugelj. V soboto, 28. 3. 2015, pa je na Rogli potekalo ekipno dr-
žavno prvenstvo za mlajše kategorije članov oziroma cicibanov 
z zračno puško. Trebanjska ekipa je osvojila prav tako dobro 8. 
mesto v državi. Sestavljali so jo: Žan Vencelj, Nik Slak in Domen 
Stražišar. Obema ekipama čestitamo za omenjena uspeha in se že 
veselimo njihovih prihodnjih strelskih uspehov. 

Besedilo: Leon LOBE, Strelsko društvo Trebnje
Foto: arhiv Strelskega društva Trebnje

Državna strelska reprezentanca 
na tekmovanju v Dobrniču
V soboto, 25. 4. 2015, je na Ojstrem vrhu pri Dobrniču pri lovski 
koči potekala meddružinska tekma v streljanju na glinaste golo-
be, disciplina compak, in z malokalibrsko puško. Tekmovanja se 
je tako kot vsako leto udeležilo veliko lovcev s področja celotne 
Slovenije. Tokratno presenečenje so bili zagotovo člani sloven-
ske reprezentance v streljanju na glinaste golobe, ki so pokazali 
na strelišču izjemne strelske sposobnosti in upravičili svoj sloves. 
Prav tako so se izkazali domači lovci, saj so dosegli odlične rezul-
tate, kljub temu da je bila konkurenca huda, saj je vsakega ude-
leženca tekme ob najmanjši napaki takoj izločila iz nadaljnjega 
tekmovanja. To smo občutili vsi, ki smo se udeležili tekmovanja. 
Po tekmovalnem delu je sledilo prijetno druženje, mladi in starejši 
lovci pa so si izmenjali prenekatero dragoceno izkušnjo.  

Leon LOBE, LD Dobrnič
Rezultati: 
- posamično v streljanju z malokalibrsko puško:
1. mesto: David Jerovšek, LD Mirna
2. mesto: Franci Ostanek, LD Mirna
3. mesto: Gregor Perpar, LD Dobrnič
- posamično v streljanju na glinaste golobe – compak:
1. mesto: Matjaž Hlebš, LD Laze
2. mesto: Boštjan Sadek, LD Oplotnica
3. mesto: Miha Finkšt, LD Mozirje
12. mesto: Gregor Perpar in Matej Pekolj, LD Dobrnič
- tekmovanje za fair play: Matic Marinč, LD Grosuplje

Regijsko strelsko tekmovanje DU 
Dolenjske in Bele krajine 2015
V sredo, 22. 4. 2015, je v organizaciji Strelskega društva Treb-
nje potekalo na strelišču v Prapročah v Trebnjem regijsko strelsko 
tekmovanje v zračni puški za vsa upokojenska društva Dolenjske 
in Bele krajine. Najprej se je na strelišču v ekipnem delu pomeri-
lo prek 28 tekmovalk. Najboljše so bile tekmovalke iz DU Novo 
mesto (Lidija Fabian, Štefka Šega in Štefka Aš), sledile so tek-
movalke iz DU Mirna in tretje so bile upokojenke iz DU Ko-
čevje. Upokojenke iz Trebnjega so osvojile ekipno 6. mesto. Med 
posameznicami so bile najboljše tri prav tako iz DU Novo mesto, 
deseto mesto pa je osvojila Vida Barle iz DU Trebnje. V moškem 
ekipnem delu tekmovanja se je pomerilo prek 79 strelcev iz 20 
upokojenskih društev. V ekipnem delu so bile najboljše sledeče tri 
ekipe: DU Kočevje, DU Trebnje in DU Mirna. Med posamezni-

ki v moški konkurenci je ponovno zmagal domačin in večkratni 
državni prvak Franc Cugelj, ki je tudi dolgoletni trener, sodnik in 
predsednik Strelskega društva Trebnje. 

Besedilo in foto: Leon LOBE,
Strelsko društvo Trebnje

Jože Ribič iz DU Novo mesto, Franc Cugelj iz DU Trebnje, Janez Erpe iz 
DU Uršna sela in Marija Golob – predstavnica upokojencev

Čelade za gabrske učence
Na pobudo dr. Šalda, člana SPV-ja Trebnje, je Lions klub organi-
ziral dobrodelno akcijo zbiranja sredstev za nakup 16 varnostnih 
čelad za učence OŠ Veliki Gaber. Varnostne čelade bodo še kako 
dobrodošle vsem, ki se pripravljajo na opravljanje izpitne vožnje 
s kolesom v vedno gostejšem prometu v Velikem Gabru. Učenci 
so se darila zelo razveselili. V imenu OŠ Veliki Gaber kot tudi v 
imenu SPV- ja Trebnje se zahvaljujemo vsem donatorjem, ki so 
podprli to lepo dejanje.

Mirko Gliha
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Otvoritev golf igrišča na Blatu
V zadnjem letu smo na vadišču na Blatu, kjer domuje Golf & 
Country Club Trebnje, izpeljali kar nekaj delovnih akcij in tako 
naše vadišče spremenili v igrišče za kratko igro v golfu. Postavili 
smo 5 dodatnih umetnih zelenic in tako skupaj s pravo zelenico 
dobili igrišče s 6 luknjami in 12 udarjališči. Igrišče je zelo primer-
no za začetnike in otroke, seveda pa smo prepričani, da bo igra 
na tem igrišču predstavljala izziv tudi za izkušene golfiste, saj se 
bodo lahko preizkusili v kratki igri golfa, ki je za napredek v igra-
nju najpomembnejša. Hkrati nas zelo veseli, da smo še izboljšali 
pogoje za delovanje naše šole golfa, ki je iz leta v leto uspešnejša. 
V soboto, 30. 5. 2015, bomo imeli uradno otvoritev igrišča s pe-
strim spremljevalnim programom, z družinskim turnirjem in pra-
vim turnirjem za otroke in odrasle. Več o otvoritvi našega igrišča 
boste lahko prebrali na spletni strani www.gcc-trebnje.si ali na 
FB-strani www.facebook.com/solagolfatrebnje, kjer bomo tudi 
objavili uradno vabilo in program dogodka. Pridružite se nam ob 
otvoritvi. Vljudno vabljeni!

G & CC Trebnje

Prvo regijsko prvenstvo 
osnovnih šol Dolenjske v golfu
V četrtek, 23. 5. 2015, so se učenci trebanjskih osnovnih šol ude-
ležili 1. regijskega prvenstva osnovnih šol Dolenjske v golfu na 
igrišču Grad Otočec, ki so ga v sodelovanju organizirali G & CC 
Trebnje, GK Grad Otočec, Racman golf in igrišče Grad Otočec. 
Tekme se je udeležilo 81 otrok z osmih šol s področja Trebnjega 
in Novega mesta. Učenci so se preizkusili v spretnostnih nalogah, 
in sicer posamično ter ekipno. Poleg tekme pa je bilo za učence 
organizirano predavanje o pravilih igre golfa in o opremi, sledila 
sta vadba na vadišču igrišča ter ogled igrišča s klubskim avtomobi-
lom. Učenci šol občine Trebnje so bili na tekmovanju zelo uspešni. 
OŠ Trebnje je zasedla 1. mesto, v posamični razvrstitvi pa je 1. 
mesto zasedel Andraž Kovačič (PŠ Dol. Nemška vas), 2. mesto 
Anže Lavrih (OŠ Trebnje) in 3. mesto Val Zaletel (OŠ Trebnje). 
Vsem tekmovalcem iskreno čestitamo. Hkrati pa se zahvaljujemo 
našim sponzorjem: Zavarovalnici Tilia, d. d., in podjetjema Gra-
ding Kurent, d. o. o, in Integral voznik, d. o. o., ki so omogočili, da 
so se učenci lahko brezplačno udeležili tekme.

Selekciji U-11 in 
U-13 nastopili na 
Cordial Cupu 2015
V soboto, 25. 4. 2015, in v nedeljo, 26. 4. 
2015, je potekal eden najuglednejših med-
narodnih turnirjev pri nas, ki se ga udeleži 
vsak nogometni klub, ki da nekaj na tra-
dicijo in ugled. Tudi NK Trebnje se je le-
tos udeležil omenjenega turnirja, in sicer s 
skupno ekipo selekcije U-11 (skupaj z NK 
Ivančna Gorica) in selekcije U-13 (skupaj 
z NK Mirna), ter dosegel dober rezultat. 
Igralci obeh ekip so odigrali kakovostne 
tekme ter dokazali, da se lahko kosajo s 
svojimi sovrstniki širom po Sloveniji. Žal 
pa je našima ekipama za napredovanje 
malo ponagajala športna smola, vendar to 
ni pokvarilo dobrega razpoloženja in špor-
tnega duha obeh ekip, trenerjev in staršev, 
ki so spremljali in navijali za naše športni-
ke. 

Leon LOBE,
NK Trebnje

Nogometne priprave v Umagu
V petek, 20. 3. 2015, se je v jutranjih urah kar 76 otrok in 8 spremljevalcev z dvema 
avtobusoma odpravilo na tridnevne spomladanske nogometne priprave v Umag na Hr-
vaško. Te številčne odprave so se udeležili igralci, igralke in trenerji nogometnih klubov 
Trebnje, Mirna in Ivančna Gorica. Da je v slogi moč, so dokazali v naslednjih dneh, ko 
so s skupnimi močmi premagovali ovire in težave ter se veselili vsake skupne zmage nad 
nogometnim nasprotnikom. Igralci in igralke iz selekcij U-11, U-13 in U-15 so skupaj 
s trenerji v treh dneh doživeli marsikaj, predvsem pa so si nabrali novih moči in tekmo-
valnih izkušenj ter se tako počasi pripravili na novo tekmovalno sezono v Medobčinski 
nogometni zvezi Ljubljana. Zadovoljni obrazi otrok ob vrnitvi s priprav so najbolj zgo-
voren dokaz, da so se imeli lepo in da si skupaj s trenerji želijo podobnih nogometnih 
izkušenj tudi v prihodnje. 

Besedilo in foto: Leon LOBE, vodja priprav
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Kolesar Vlado
Naj ga vam najprej predstavim. Mladostna 
leta je preživel v vasi Svetinja, sedaj pa z 
družino živi na Studencu pri Trebnjem. Že 
res, da je morda nekoliko nepoznan. Je bolj 
skromne in delavne narave. Zelenjavni vrt 
ima »kot iz škatlice«. Tudi sosedom mu ni 
težko priskočiti na pomoč. Kar pa se tiče 
kolesarjenja, tu pa ni ravno skromen. Vsaj 
za svoja leta ne. Samo letos je prekolesa-
ril že prek tri tisoč kilometrov. Redno se 
udeležuje večjih in odmevnejših kolesar-
skih maratonov po vsej Sloveniji: vzpona 
na Vršič in Mangart, maratona Alpe in 
Franja. Na vseh maratonih je v svoji ka-
tegoriji med boljšimi. Skozi te maratone 
si je »prikolesaril« nastop na amaterskem 
svetovnem prvenstvu, ki je lansko leto po-
tekalo v Sloveniji na trasi maratona Franja. 
Na eni izmed mnogih tekem se je srečal 
tudi z mladinskim svetovnim prvakom 
Matejem Mohoričem (na sliki). Naj na-
vedem še nekaj nekoliko manj odmevnih 
tekem lanskega leta, kjer se je po rezulta-
tih odrezal odlično: vzpon na Nebesa – 1. 
mesto, kronometer Gradišče nad Stično – 
2. mesto, Krašnji vrh (Metlika) – 3. mesto, 
vzpon na Kum – 4. mesto, Zasavska Sveta 
gora – 5. mesto. Lahko bi rekli, da je kolo 
njegova druga ljubezen. In če na kolesu 
prevoziš veliko kilometrov, se zgodi tudi 
kakšna nesreča. Pred dvema letoma si je na 
treningu zlomil ključnico in tako je moral 
kolo odložiti skoraj za pol leta. A je potem 
nadoknadil vse kilometre. Konec mese-
ca aprila bo praznoval okrogli jubilej. Ob 
skorajšnjem srečanju z abrahamom mu naj 
bo kolo še dolgo zvesti spremljevalec po 
sivih poteh prelepe Slovenije. Vlado! Pre-
vozi srečno še na tisoče kilometrov.   

Prijatelj 

Čestitke Maji Jarc, 
predsednici TD Trebnje
 
Maja, zavedamo se, da si sprejela težak iz-
ziv, ko si sprejela mesto predsednice Tu-
rističnega društva Trebnje. Verjamemo, da 
ti bodo pri tem v pomoč tvoja mladost, 
pozitivna energija, iznajdljivost, znanje in 
zagon. Trebanjskih 21 te podpira. Verja-
memo tudi, da te podpirajo vsi Trebanjci, 
ki si želijo, da bi bil kraj, v katerem biva-
mo, predstavljen v najlepši luči in da bi na 
prireditev Iz trebanjskega koša spet posi-
jalo sonce (v dobesednem in prenesenem 
pomenu). Vemo, da je naš kraj znan že iz 
davnih rimskih časov, takrat se je imeno-
val Praetorium Latobicorum, in da so se iz 
tistega časa ohranile nekatere znamenito-
sti, zato si zasluži vse spoštovanje. 
Upamo, da bo prireditev bogato obarvana 
in pisana na kožo čim večjemu številu obi-
skovalcev in da ne bo samo še ena »vaška« 
veselica.

Za Trebanjskih 21
Jože Grozde

Pomagali so s športom
Klub borilnih veščin Fearless Fighters, ki 
deluje pod vodstvom Alena Štritofa, in 
Cajtng Trebnje sta v soboto, 2. maja 2015, 
organizirala dobrodelno prireditev Poma-
gajmo s športom.
Namen prireditve je bil z druženjem in 
športom zbrati kar največ sredstev za po-
moč družinam v stiski.
Organiziran je bil turnir v nogometu, ki se 
ga je udeležilo osem ekip, turnir v košarki, ki 
se ga je udeležilo šest ekip, posamezniki so 
lahko odtekli ali prehodili poljubno število 
krogov na igrišču, predstavilo se je Društvo 
tabornikov – rod Sivih jelš, nastopile pa so 
tudi uspešne Trebanjske mažorete.  
Sredstva so se zbirala s prijavninami na 
turnirje, prostovoljnimi prispevki in z li-
citacijo dresa rokometaša Mihe Zarabca 
in startne številke s superkombinacije sve-
tovnega prvenstva v Vailu, ki jo je podarila 
smučarka Vanja Brodnik.
Skupno je bilo zbranih 913 evrov. Zbra-
na sredstva so že namenili trem družinam, 
ki jih je predlagal Center za socialno delo 
Trebnje. 

Mateja Kozlevčar

Kresovanje na Vrhtrebnjem 
medobčinsko
Na predvečer praznika dela smo v Turi-
stičnem društvu Trebnje tudi letos prip-
ravili že tradicionalno kresovanje na Vrht-
rebnjem. Da je na cilju okusen golaž, ki je 
bil seveda brezplačen, teknil z malo večjim 
apetitom, smo pripravili tudi pohod na 
Vrhtrebnje z avtobusne postaje Trebnje. 
Kot soorganizatorji celotnega dogodka so 
že drugo leto sodelovali člani Kluba štu-
dentov občine Trebnje, k organizaciji pa so 
letos pristopili še člani Trebanjskega mla-
dinskega sveta in DŠKT Partizan Mirna. 
Tako smo imeli prvo 
medobčinsko kre- 
s ovanje. Za zabavo je 
poskrbel ansambel 
Azalea. Hvala vsem, 
ki ste se nam pridru-
žili in skupaj z nami 
preživeli lep pred-
praznični večer. Hva-
la tudi KZ Trebnje, 
članom PD Trebnje, 
gasilcem PGD Vrh-
trebnje, da ste bili v 
pripravljenosti, in Na-
cetu Hribarju za pros-
tor za kres. Prihodnje leto se zopet vidimo!

TD Trebnje

Čistilna akcija v mestu 
Trebnje
Na dan zemlje, 22. 4., so člani Turističnega 
društva Trebnje pripravili čistilno akcijo, 
na kateri se je zbralo okoli 20 udeležen-
cev. V skupinah so se nato odpravili po 
Trebnjem. Vsi udeleženci so bili nad ure-
jenostjo Trebnjega presenečeni. Ugotovili 
so namreč, da je smeti vsako leto manj. 
Vseeno pa se je v kakšnem grmovju ob 
robu mesta našel malo večji kup smeti. Kot 
kaže, je ozaveščenost ljudi o čistoči in pra-
vilnem odlaganju odpadkov čedalje večja. 
Bravo, Trebanjci! 

Kljub temu pa ne bi bilo nič narobe, če bi 
bila udeležba s strani krajanov malo večja.

TD Trebnje
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KULTURNI UTRIP

Folkloristi DU Veliki Gaber 
uspešni na tekmovanju v Semiču
Vsakoletno ocenjeva-
nje folklornih skupin 
Dolenjske in Bele kra-
jine v Semiču tudi letos 
ni minilo brez skupine 
Veče na zarja DU Veliki 
Gaber. Predstavili so se s 
tremi plesi. Med občin-
stvom so poželi največji 
aplavz. 
K temu je v največji meri 
pripomogla zanimiva odr - 
ska postavitev.  Domov so 
se vrnili z novimi izkuš-
njami, ki dvigujejo kako-
vost njihovih nastopov. 

Besedilo in foto: 
Mirko Gliha

Izzvenel prvi koncert pevske revije
Drugo soboto v maju je napolnila pesem osmih pevskih zasedb, 
ki so v okviru prvega koncerta revije odraslih pevskih zborov in 
malih pevskih skupin zapeli v dvorani Upravno-kulturnega sre-
dišča Mokronog. S po tremi pesmimi so se predstavili: Ženski 
pevski zbor Šentrupert z zborovodkinjo Natašo Dragar in Kul-
turno-turističnega društva Dobrnič z zborovodkinjo Mate-
jo Glivar, vokalni skupini Večerna zarja DU Veliki Gaber pod 
vodstvom Staneta Fuxa in KUD Matija Tomc z Mirne pod 
vodstvom Staneta Cvelbarja, moški pevski zbor Zagriški fan-
tje iz Šentlovrenca pod vodstvom Lada Stoparja, moška pev- 
ska zbora vinogradnikov Čatež pod vodstvom Gorazda Kermca 
in Šentrupert pod  vodstvom Venčeslava Zadravca ter pevke DPŽ 
Tavžentroža s Trebelnega pod vodstvom Gabrijele Cedilnik. Kon-
cert je strokovno spremljal gospod Karli Leskovec, korepetirala 
sta pianista Maja Križman in Boštjan Lazukić ter Katja Starič na 
flavti. S prijetno ubranim napovedovanjem Kristine Gregorčič  in 
skupno zaključno pesmijo,  je bil sklenjen prvi koncert, ki je hkrati 
povabil čez teden dni na drugega, ki se bo odvijal prav tako v Mo-
kronogu in v času Tedna ljubiteljske kulture. 

Besedilo in foto: OI JSKD Trebnje

Srbska folklora v trebanjskem 
parku 
V petek pred prvomajskimi prazniki smo v Trebnjem gostili 
folklorno skupino KUD Sveti Sava iz Kaća preko naveze folklor-
nega društva Kres iz Novega mesta v okviru njihovega festivala 
Slofolk 2015. Petkov dogodek so poleg gostov iz Srbije obogatile 
z nastopi še domače skupine: Folklorna skupina Večerna zarja DU 
Veliki Gaber pod vodstvom Anice in Jožeta Zakrajška in Nasmeh 
iz Trebnjega pod vodstvom Branke Moškon ter plesna skupina 
Ajda iz Trebnjega, ki jo vodi Tanja Korošec. V mestnem parku v 
Trebnjem je na dogodek kljub slabemu vremenskemu obetu posi-
jalo sonce, ki je poleg prijetnega vodenja  Boruta Severja iz Velike-
ga Gabra polepšalo predpraznično dogajanje v kraju. 

OI JSKD Trebnje

Zapoj in zapleši z menoj 
je prva folklorna prireditev mladega Društva upokojencev Veliki 
Gaber, ki je v trebanjskem kulturnem domu 17. aprila pripravilo 
soliden folklorni dogodek s kulturnimi sekcijami društva in gosti. 
V okviru DU Veliki Gaber delujejo: odrasla folklorna skupina 
Večerna zarja, ki jo vodita Anica in Jože Zakrajšek, mešani pev-
ski zbor pod vodstvom Staneta Fuxa in otroška folklorna skupina 
Gabrčki pod vodstvom Štefke Gliha.  Slednja skupina je bila za-
jeta v programu, vendar zaradi višje sile potem ni nastopila. Da 
ne bi bil program okrnjen, je programsko vrzel prijazno zapolnila 
otroška folklorna skupina OŠ Veliki Gaber, ki jo vodi Tanja Koro-
šec. Poleg sekcij društva so organizatorji dogodka v goste povabili 
še Folklorno skupino Vidovo iz Šentvida pri Stični ter Dolsko in 
Nasmeh iz Trebnjega, Stane Peček pa je kot scenarist in povezo-
valec hkrati vse skupaj povil v prijeten šopek. 

OI JSKD Trebnje

Društvo likovnikov Trebnje je pred tedni zaključilo spomla-
danski ciklus likovnih delavnic, ki jih je obiskovalo v treh, te-
matsko razdeljenih skupinah (olje, akril, akvarel), 26 slikarjev 
in slikark, med katerimi jih je bilo nekaj, ki so se prvič ‚spop-
rijeli‘ s slikarsko podlago in barvami. Razstavo ustvarjenih del 
načrtujejo v okviru občinskega praznika.

Besedilo in foto: bp
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Industrijska konoplja in proračun
V aprilu smo organizirali javno razpravo z naslovom Industrijska ko-
noplja, razvojna priložnost Trebanjske in Mirnske doline?, v kateri so 
sodelovali Violeta Tomić, podpredsednica odbora za kmetijstvo v 
DZ, Gorazd Marinček, Slo. E-forum in ZEK DBK, Gregor Kaplan, 
Danijel Ocepek in ostali udeleženci razprave.
Prišli smo do sklepa, da bi industrijska konoplja lahko bila razvojna 
priložnost, a le ob sodelovanju vseh deležnikov in občine. Popravke 
zakonodaje je v teh dneh predlagala PS Združene levice.
Prek amandmajev nam je uspelo doseči, da so po novem v proračunu 
Občine Trebnje zagotovljena tudi sredstva za spodbujanje ekološkega 
kmetovanja in da je namenjenih več sredstev za delovanje trebanjske 
godbe in RK.

IO DSD Trebnje

6. 5. 2015 je potekala 6. seja 
OS Občine Trebnje. Najpo-
membnejši točki dnevnega reda 
sta bili razprava in potrditev 
proračuna za leti 2015 in 2016, 
kajti brez sprejetja proračuna ni 

možno izvajati investicij, ki so financirane iz občinskega proračuna. 
Škoda v občini Trebnje je bila že narejena, ker proračun ni bil sprejet 
na prejšnji seji, ki je potekala 24. 3. 2015, saj bi bilo izvajanje investicij 
sedaj že v polnem teku. Kaj pomeni nesprejetje proračuna, zelo obču-
tijo tudi KS občine Trebnje, saj izvajalcem ni dovoljeno plačati opra-
vljenih del, hkrati pa tudi ni dovoljeno naročiti izvedbe del. Zavedati 
se moramo, da v Sloveniji in tudi širše še ni bil sprejet proračun, ki 
bi zadovoljil vse svetnike ali poslance, kar ni nič spornega. Najti je 
potrebno tisti minimalni kompromis oz. sprejeti proračun, ki omo-
goča razvoj občine in v katerem so definirane ključne točke razvo-
ja. So pa seveda za sprejetje proračuna odgovorni vsi, tako občinska 
uprava, župan kot občinski svetniki. V SLS si želimo sodelovanja in 
smo pripravljeni na kompromise tudi v bodoče s ciljem, da se občina 
uspešno razvija še naprej. 

Alojz Špec, občinski svetnik

 Proračun za leto 
 2015 in 2016 

Na  seji občinskega sveta, ki je potekala 6. maja, je bil sprejet proračun za l. 2015 
in l. 2016. Sprejeti dopolnjeni proračun z amandmaji župana je vseboval skoraj 
enake predloge in amandmaje, ki so jih predlagali odbori in delovna telesa, ter je bil 
veliko boljši kot prvi predlog iz prejšnjega meseca. Dosegli smo, da so bili sprejeti 
naslednji predlogi naše stranke:                   Leto 2015     Leto 2016
1.subvencioniranje malih čistilnih naprav:   30.000 €      40.000 €
2. krožišče Šentlovrenc:       10.000 €  
3. preplastitev ceste skozi Rodine, cca 300m:   25.000 €
Potrdili smo tudi konstruktivne predloge, pomembne za občane Trebnjega, predla-
gane s strani drugih strank. Najpomembnejša postavka je glavarina (G – dodatni 
denar za KS): dodatna sredstva v višini 128.000 € v letu 2015 in enak znesek, 
128.000 €, za leto 2016. Potrjene so bile še sledeče investicije:
‒ pločnik v Dolenji Nemški vasi, pločnik na Čatežu, krožišče v Trebnjem pri Kmetijski 
zadrugi, navezava ceste za vrtec, vzdrževalna dela na cesti Trebnje–Grmada …;
‒ preplastitev ceste Dolenja Nemška vas–Dečja vas, izgradnja ceste Bič–Veliki Ga-
ber, asfaltiranje parkirišča pri igrišču šole v Dolenji Nemški vasi; 
‒ Velika Loka – svetlobna signalizacija pri železniškem prehodu, vodovod Lisec 
in drugi projekti.
Želimo si, da bi bili projekti v veliki meri tudi realizirani v predlaganih terminih. 

OO SDS Trebnje

NMP v Trebnjem
Pristojno ministrstvo je objavilo predlog pra-
vilnika, ki ureja nujno medicinsko pomoč. V 
predlogu pravilnika so predvidene rešitve, ki 
krnijo sedanji obseg NMP v Trebnjem. So-
cialni demokrati Trebnje nismo za rešitve, ki 
krnijo obseg NMP v Trebnjem. V prid našega stališča govorijo dej-
stva, ki se nanašajo na oddaljenost od urgentnih centrov in lokalne 
geografske posebnosti, ki se kažejo v številu krajev z enakim ali po-
dobnim imenom, razpršenosti hišnih številk znotraj kraja, kar vse ima 
za posledico podaljšanje časa intervencije.
V mesecu juniju bomo organizirali okroglo mizo na temo NMP in 
nanjo povabili zainteresirano javnost in predstavnike z Ministrstva za 
zdravje. Vabilo bo objavljeno na spletni strani: https://www.facebook.
com/SDTrebnje.

ObO SD Trebnje

      
      TABOR NSi
      Beltinci, 24. maj 2015

Spoštovani prijatelji!

Občinski odbor NSi TREBNJE vabi na tradicionalni tabor 
Nove Slovenije v Beltince in enodnevni izlet v Prekmurje,
v nedelje, 24. maja 2015. Organizirali bomo avtobusni pre-
voz, ki bo odpeljal iz Trebnjega ob 7. uri zjutraj. Sv. maše se 
bomo udeležili ob 10. uri v župnijski cerkvi v Beltincih. Po 
uradnem programu bo sledilo veselo popoldne z ansamblom 
NAVIHANKE.
Vabljeni, da se nam pridružite v čim večjem številu.

Prijave in dodatne informacije po telefonu 07/30 44 014 ali 
064/168 443 Emilijana Pavlin

Pa ga imamo
Proračun namreč. Čeprav je bil potrjen z minimalno večino, 
nihče ne bi smel biti nezadovoljen. S spremembami in aman-
dmaji so bile v proračun vnesene skoraj vse želje posameznih 
svetniških skupin. Minimalna večina tako kaže predvsem na 
merjenje moči, saj je bila želja nekaterih županu zvezati roke. 
V resnici je nezadovoljen samo »stric iz ozadja«.
Občinska uprava tako lahko pristopi k delu, razna društva in 
izvajalci pa smejo pričakovati razpise za občinska sredstva, ki 
bodo omogočila njihovo delovanje in projekte.
Poleg večjega soglasja bo v prihodnjih letih v občinskem 
svetu potrebna predvsem razprava o viziji občine, njenem 
razvoju in večjih projektih skupnega pomena. V razpravi je 
bilo največkrat omenjeno, da Trebnje nujno potrebuje nov 
kulturni center.

Miran Candellari,
Županova lista
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17. aprila so se vodilni člani DeSUS-a Trebnje udeležili okro-
gle mize z vodstvom stranke na Prepihu. Srečanje je soupadlo 
z obiskom vodstva stranke DeSUS Dolenjske in Bele krajine. 
Udeleženci so med drugim predstavili ministrom stranke tudi 
počasnost umeščanja tretje razvojne osi in problematiko sobi-
vanja z Romi. Reševanje te problematike v Trebnjem naj bilo 
vzorec tudi za ostale občine. Na srečanju je bilo opaziti kar ne-
kaj predsednikov DU iz regije. Predstavili so težave, s katerimi 
se soočajo njihovi člani. Skupna ugotovitev je bila, da je nujna 
večja povezanost med DU in stranko DeSUS. Le tako bodo 
lažje uresničevali skupne cilje. 

DeSUS Trebnje

Občinska blagajna je prazna in zadolžena
Na zadnji seji občinskega sveta je bil obravnavan zaključni račun pro-
računa Občine Trebnje za leto 2014. Iz njega je razvidno, da:
- občina že vrsto let posluje z izgubo,
- se je v lanskem letu dodatno zadolžila za 600.000 evrov,
- je samo za plačilo obresti v preteklem letu plačala več kot 120.000 
  evrov,
- je imela konec leta neplačanih obveznosti za približno 1 milijon 
  evrov,
- je zadolžena za približno 5,3 milijona evrov in celotna zadolžitev je 
  nastala po letu 2009. 

Drage občanke in občani, ob koncu letošnjega leta poglejte, kaj je bilo 
narejenega v naši občini oziroma kako so bile uresničene predvolilne 
obljube.

POLITIČNE STRANKE / MLADI RAZISKOVALCI

Štirje Trebanjci s svojim 
izdelkom na Kickstarterju
»Če sovražite prazne telefonske baterije ob najbolj neprimernih 
trenutkih, potem vam bo všeč Stromle.« To je uvodni stavek na 
Kickstarterju, svetovni platformi, s pomočjo katere štirje Trebanjci 
predstavljajo svoj izdelek svetu.
Zgodba se je začela pred 6 meseci, ko so se trije prijatelji, Luka 
Žvar, Aleš Pintar in Bojan Vidmar, v petek zvečer dobili v loka-
lu na pijači in ugotovili, da imajo prav vsi trije prazne baterije 
v svojih pametnih telefonih. Ta neprijeten položaj jih je popeljal 
do ideje – ustvariti univerzalno prenosno polnilno postajo, name-
njeno novejšim telefonom in tablicam z micro USB-priklopom. 
K sodelovanju so povabili še Janeza Pekolja, tako da ekipo sedaj 
sestavljajo štirje člani, od katerih ima vsak svoje naloge in zadol-
žitve – Luka Žvar je gonilna sila in koordinator projekta, Bojan 
Vidmar je raziskal trg sestavnih delov, Janez Pekolj je poskrbel za 
prvi prototip produkta in Aleš Pintar za diferenciacijo produkta 
ter raziskavo trga. Nastal je Stromle, sprva iz aluminija, kasneje pa 
se je ekipa odločila, da bo les primernejši material. Stromle je tako 
sedaj izdelan iz skrbno izbranega orehovega, hrastovega, bukove-
ga ali jesenovega lesa, na željo strank pa ga bo možno dobiti tudi 
iz drugih vrst lesa. Ti materiali dajejo izdelku edinstven vzorec in 
naraven občutek. 

V osnovi je bil izdelek razvit za restavracije, gostilne in lokale, 
ki bi svojim gostom želeli ponuditi možnost polnjenja mobilnih 
telefonov. Pozitivni odzivi okolice so ekipo pripeljali do točke, 
ko so ugotovili, da je njihov izdelek pravzaprav primeren za širšo 
uporabo, za konferenčne sobe, vrtne zabave, piknike in domačo 
uporabo, ter da je ideja zrela, produkt pa dovolj dovršen za kam-
panjo na Kickstarterju.   
Kickstarter je spletna platforma, kjer lahko predstavite svoj izdelek 
širši javnosti in prepričate investitorje, da vam namenijo sredstva 
za zagon podjetja oz. za realizacijo izdelave vašega produkta. Eki-
pa prek omenjene spletne platforme trenutno zbira 11.500 dolar-
jev, s katerimi bi lahko izdelali prvo serijo stotih izdelkov, za svoj 
produkt pa si želijo, da bi postal dodatek na vsaki mizi, podobno 
kot cenik ali posodici za sol in poper.

Mateja Kozlevčar

Praznovanje abrahama
Tudi v mesecu marcu smo se zbrali skupaj. Kdo? Tre-
banjskih 21. Tokrat je srečanje potekalo malo drugače, 
saj je naš prijatelj Verbič Jože praznoval ABRAHAMA.   
Ob tej priložnosti smo mu izročili darilo, ki mu bo kazalo čas 
še naslednjih 50 let. Vse čestitke ob jubileju!

Za Trebanjskih 21 Jože Grozde
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DRUŠTVA

Počistili Lisec
Tudi letos so člani Društva vinogradnikov Lisec očistili Lisec. Ob 
začeku akcije so se razdelili v tri skupine. Pobirali so smeti, po-
metli pesek z asfalta, kjer je bil ta najbolj moteč, počistili listje ob 
obrobju asfalta ter kanale za boljši pretok meteorne vode. S tem 
so poskrbeli, da je Lisec tako za domačine kot obiskovalce še lepši.

Prostovoljci na »spodnji poti«
Besedilo: Anica Maraž 

Foto: Dušan Ogrinc

Vodenje v naravnem
okolju in osnove 
permakulture
V petek, 10. aprila 2015, je bilo v 
Kulturnem domu Dobrnič predavanje Vodenje v naravnem okolju 
in osnove permakulture. Predavanja se je udeležilo 30 slušateljev, 
od teh 15 iz sosednjih društev. V sekciji za turizem in prireditve, 
ki deluje v sklopu Društva vinogradnikov »Lisec« Dobrič, smo se 
odločili za tako predavanje, ker je vse več turistov in obiskovalcev 
narave in gozda, ki si želijo doživeti enkratnost sprehoda skozi 
gozd.  

V uvodu je dr. Tone Perpar zelo lepo slikovno in opisno predstavil 
znamenitosti Dobrniške kotline ter vsa društva, ki delujejo v KS 
Dobrnič. Nekatera društva se med drugim ukvarjajo tudi z orga-
nizacijo pohodov, zato je bila glavna tema predavanja namenjena 
prav njim. Predavatelj g. Jože Prah je slušateljem prikazal, kako 
se vodi pohode, in sicer na kaj mora biti organizator pozoren pri 
organizaciji pohodov in kako morajo biti poti označene. Sprego-
voril je tudi o gozdni pedagogiki. Dr. Tamara Teršič je teoretično 
predstavila načela permakulture, v jeseni pa bomo na Liscu orga-
nizirali prikaz načrtovanja permakulturnega vrta v naravi. 

Ge. Majdi Gazvoda, ki sicer aktivno deluje v sekciji, se zahvalju-
jemo za ves trud, ki ga je vložila, da smo bili deležni tovrstnega 
predavanja oziroma izobraževanja, Krajevni skupnosti Dobrnič 
pa se zahvaljujemo za prostor.

Besedilo: Anica Maraž

Oprostite, ampak nimam časa
Upokojencem iz Velikega Gabra resnično ni dolgčas, saj so ‚za-
posleni‘ s številnimi dejavnostmi in zanje res velja uveljavljeno 
upokojensko reklo: »Oprostite, ampak nimam časa«. Tokrat smo 
zabeležili srečanje, popestreno s športno-zabavnimi prireditvami, 
ki so jih pripravili za svoje goste, upokojence iz Brežic in Posavja, 
ki so bili v Gabru na obisku,  srečanje pa nato zaključili na Gradi-
šču poleg Stične. Gostje, v društvu jih je znatno več kot v Velikem 
Gabru, se kar niso mogli načuditi pestri dejavnosti domačinov in 
seveda njihovi gostoljubnosti.

Besedilo in foto: bp

Iščem topel dom
Sem Papi, star 3,5 leta. Sem šolan, 
čist in navajen bivanja v stanova-
nju.  Sem krasen kuža, prijazen, 
malo večji, težak okoli 30 kg.  Na-
hajam se v pasjem hotelu Smr-
ček v Trebnjem in se že veselim, 
da s počitnic končno odidem v 
svoj novi dom. Potrebujem člove-
ka, ki že ima nekaj izkušenj s psi. 
 
Še veliko več lepega ti o meni lahko 
pove Marko Štritof, dobiš ga na tel.: 041 471 234.          M.K.

Obvestilo o nadzoru medobčinskega 
redarstva nad uporabo varnostnega pasu 
in naprav za telefoniranje
Voznike obveščamo, da je medobčinsko redarstvo pričelo z 
akcijo nadzora nad uporabo varnostnega pasu in uporabo 
naprav za telefoniranje med vožnjo. Voznike opozarjamo, da 
so med vožnjo pripasani z varnostnim pasom in da upora-
bljajo le naprave za prostoročno telefoniranje. Z globo 120 
eur se kaznuje za prekršek voznik ali potnik, ki ni pripet z 
varnostnim pasom, prav tako pa se z globo 120 eur kaznuje 
voznik, ki med vožnjo telefonira.

Medobčinski inšpektorat in redarstvo
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ZAHVALE

Povsod naše oči te bodo iskale, 
a le bolečina in praznina v naših srcih bo ostala. 
Mirno v jutro za vedno si zaspala, 
med zvezde v nebeški raj si se podala 
in enkrat na snidenje tam nas boš počakala.
                                                                                                                                         

ZAHVALA

V 83. letu starosti nas je zapustila draga žena, ljubljena mama, babica 
in prababica DRAGICA ČEH, rojena Gliha, iz Grmade 1, Trebnje.

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prija-
teljem in znancem za izrečena sožalja in darovane sveče. Posebej se 
zahvaljujemo sosedom za nesebično pomoč ob tako veliki bolečini, 
sodelavcem VDC-ja Novo mesto, sodelavcem Galaksije Trebnje za 
darovane sveče in maše, internemu oddelku SB Novo mesto, gospodu 
župniku Milošu Koširju za lepo opravljen obred in pogrebni službi 
Marije Novak iz Žužemberka za lepo opravljene storitve.
Še enkrat hvala vsem in vsakemu posebej.

Vsi njeni

In človek se seli tja, kjer je zares doma,  
kjer mir je bolj večnost kot tišina,
bolj milost kot bolečina.
(T. Pavček)

ZAHVALA

Ob boleči izgubi moža, očeta in dedka VALENTINA KOTARJA 
iz Velikega Gabra se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, so-
sedom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje, 
sveče, svete maše in denarno pomoč. Hvala vsem, ki ste ga v tako 
velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti.
Zahvaljujemo se tudi župnikoma, Janezu Jeromnu in Jožetu Er-
javcu, za izbrane besede in lepo opravljen obred, pogrebni službi 
Novak, posebej Sašu in Mateji Novak, za lepo opravljene storitve, 
izvajalcu Tišine Boštjanu Bonetu in pevcem za zapete žalostinke.

Ohranite ga v lepem spominu.
Vsi njegovi  

V 94. letu starosti nas je za vedno zapustil naš dragi 
mož, oče, stari oče, tast in stric IGNACIJ NOVAK 
iz Trdinove ulice 7, Trebnje.
Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem, ki ste ga pospremili na njegovi 
zadnji poti, nam izrekli sožalje, darovali za svete maše, cvetje in sveče. 
Hvala gospodu duhovniku Romanu Globokarju in gospodu kaplanu Slav-
ku Kimovcu za lepo opravljen obred, pogrebni službi Marije Novak za lepo 
organiziran pogreb, pevcem za zapete žalostinke in izvedeno Tišino.

Hvala Komunali Trebnje, praporščakom, članom Prostovoljnega gasilskega 
društva Vrhtrebnje, članom Društva upokojencev Trebnje in Društva inva-
lidov Trebnje. Posebej se zahvaljujemo osebju Zdravstvenega doma Trebnje 
za vso nudeno pomoč. 
Iskrena hvala sosedom in prijateljem ter vsem, ki ste nam v teh trenutkih 
tudi kakor koli drugače pomagali.

Vsi njegovi

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

ZAHVALA

V  80. letu starosti nas je zapustila draga MARIJA AVBAR iz 
Dolenjih Ponikev. Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem so-
rodnikom, sosedom, znancem in prijateljem za izrečena sožalja, 
podarjene sveče, cvetje in pomoč v težkih trenutkih. Posebej se 
zahvaljujemo Boštjanu in Štefki Krevs, Petri  Smolič, Lojzki Si-
tar, medicinskemu osebju ZD Trebnje, gospodu župniku za lepo 
opravljen obred in  pevcem za ubrano petje.

Vsi njeni

Pojdem,
ko pride moj maj,
pojdem na rožne poljane,
kjer najdem
vse svoje zbrane
od včeraj
in kdo ve od kdaj.

Pojdem v kraj vseh krajev,
pojdem v maj vseh majev ...
Ne kličite me nazaj!
(T. Kuntner)

Projekt Radi delamo 
dobro v Mercatorju - 
zahvala
V supermarketu Mercator center Trebnje so kupci med 1. in 
30. aprilom 2015 ob vsakem nakupu prejeli žeton, ki so ga 
lahko podelili enemu od treh društev, ki so se potegovala za 
glavno nagrado 1.000 evrov. Največ žetonov je prejelo Pro-
stovoljno gasilsko društvo Trebnje. VSEM, KI STE NAM 
NAMENILI SVOJ GLAS, SE ISKRENO ZAHVALJU-
JEMO! Denar bomo namenili za nakup defibrilatorja, ki je 
nepogrešljiv pripomoček ob nenadnem zastoju srca in bo na-
meščen na Gasilskem domu Trebnje. 

Z gasilskim pozdravom: NA POMOČ!

Krvodajalska akcija
RKS – Območno združenje Trebnje je 4. 5. in 
5. 5. 2015 organiziralo spomladansko krvodajalsko 
akcijo za potrebe Zavoda za transfuzijsko medicino Ljubljana v 
restavraciji Galaksija v Trebnjem. 

Zaloge krvi niso odvisne samo od krvodajalcev in zbrane krvi, 
ampak tudi od porabe krvi. Ta je nepredvidljiva, zato je potrebno 
stalno spremljanje in prilagajanje potrebam po krvi.
Trenutne zaloge krvi so zadostne, zato na krvodajalsko akcijo, 
na priporočilo Zavoda za transfuzijsko medicino, nismo povabili 
vseh aktivnih krvodajalcev. V dveh dneh je tako kri darovalo 365 
krvodajalcev, kar je približno 15 % manj kot običajno. Prvič je na 
krvodajalsko akcijo prišlo 15 krvodajalcev.
Hvala vsem, ki ste darovali kri.  

Tea Radelj,
RKS – OZ Trebnje
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Geslo križanke pošljite na: 
Glasilo občanov, 
Goliev trg 4, 8210 Trebnje 

ali na naš elektronski naslov 
glasilo.obcanov@trebnje.si
glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com
kjer pripišite svoje podatke.

Izžrebane čakajo naslednje nagrade:
1. nagrada: vzglavnik 
2. in 3. nagrada:  set brisač

Pravilno geslo aprilske križanke KOZMETIKA MARIJA nam je po klasični in elek-
tronski pošti poslalo 62 reševalcev. Srečni nagrajenci so: 1. nagrado v vrednosti 25 € prejme 
Andrej Jevnikar, Vrhovo 8, 8212 Velika Loka; 2. nagrado v vrednosti 15 € prejme Lojzka 
Zver, Polanškova 33, 1231 Črnuče; 3. nagrado v vrednosti 10 € pa prejme Simona Jerovšek, 
Okrog 17, 8232 Šentrupert. Nagrajencem čestitamo! 
Za prevzem nagrade pokličite Marijo Jevnikar,  tel. št.: 031 366 120.

V prodajalni Veteks smo v maju pripravili poseb-
no ugodno ponudbo posteljnine in prešite konfekcije. 
Na vse izdelke priznanega slovenskega proizvajalca 
Odeja Škofja Loka vam nudimo 20 % popust! Po ak-

cijskih cenah nudimo v maju še posteljne garniture različnih dimenzij in barv. 
Lepo vabljeni!                         Veteks Barbara Veselič, s. p., 

Gubčeva c. 7 a, Trebnje, 05/995 21 75



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

16. 5. 2015 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje

18. 5. 2015 10.00–19.00 Dan odprtih vrat Galerije likovnih samorastnikov 
Trebnje Galerija likovnih samorastnikov Trebnje

18. 5. 2015 10.00–19.00 Zapori kot učeče se organizacije Galerija likovnih samorastnikov Trebnje
18. 5. 2015 16.00–18.00 Pomen igre v življenju odraslega CIK Trebnje
18. 5. 2015 19.00–20.30 Okrogla miza na temo Umetnost in poklic Galerija likovnih samorastnikov Trebnje
19. 5. 2015 19.00–20.30 Uvod v svet gledališča CIK Trebnje
19. 5. 2015 20.00 Predstava za odrasle: KO KO komedija Kulturni dom Trebnje

20. 5. 2015 17.00–19.00 Delavnica v naravi:  
Z zdravilnimi rastlinami do boljšega počutja avtobusna postaja v Trebnjem

20. 5. 2015 17.00–19.00
Sprejem častnega občana občine Trebnje  
g. Bogdana Osolnika in ogled dokumentarnega  
filma Z ljubeznijo skozi surovi čas

Zelena dvorana DSO Trebnje

20. 5. 2015 18.00–19.30 Revolucionarni 3D-tisk CIK Trebnje
21. 5. 2015 13.00–15.00 Z angleščino po svetu CIK Trebnje
21. 5. 2015 16.00–18.00 Multikulturna vzgoja CIK Trebnje
21. 5. 2015 18.00 Odprtje razstave Antona Repnika Galerija likovnih samorastnikov Trebnje
21. 5. 2015 19.00–20.30 Ko si zaželim biti ženska, oblečem krilo   CIK Trebnje
22. 5. 2015 16.00 Mažoretno popoldne športna dvorana OŠ Trebnje

22. 5. 2015 20.00 Letni koncert V srcu nemir (KUD Popotovanje 
Frana Levstika Čatež – sekcija MePZ KRES) Kulturni dom Čatež

23. 5. 2015 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje
23. 5. 2015 14.00 Pomagaj migat' za naše otroke! igrišče pri PŠ Šentlovrenc
23. 5. 2015 19.00 Srečanje vinogradniških zborov in skupin Dolenjske Kulturni dom Trebnje
25. 5. 2015 9.00–12.00 Poglobimo znanje slovenskega jezika CIK Trebnje

25. 5. 2015 17.00–19.00 Vas zanima, kako prihraniti energijo in s tem denar 
tudi doma? upravna stavba Občine Trebnje

30. 5. 2015 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje
2. 6. 2015 15.00–18.00 Ta zanimiva slovenščina! CIK Trebnje

9. 6. 2015 12.00
Otvoritev Razstave panojev, ki so bili leta 1990 
umaknjeni iz prostorov stavb družbenopolitičnih 
organizacij v Trebnjem

športna dvorana OŠ Trebnje

9. 6. 2015 17.10–18.10 Potujoča knjižnica Dobrnič
10. 6. 2015 13.00–15.00 Štejemo in računamo lahko v različnih jezikih CIK Trebnje

13. in 14. 6. 
2015

od 13. 6. 2015 
(od 8.00) do 
14. 6. 2015 
(do 16.00)

27. prireditev Iz trebanjskega koša center Trebnjega

13. 6. 2015 18.00 Odprtje 48. Mednarodnega tabora likovnih  
samorastnikov Trebnje Galerija likovnih samorastnikov Trebnje

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

48. Mednarodni tabor likovnih samorastnikov 
Trebnje Galerija likovnih samorastnikov Trebnje

Napovednik dogodkov v občini Trebnje v maju in juniju 2015

NAPOVEDNIK


