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Špela Smuk Alojzij Kastelic

Kandidatka za županjo

Špela Smuk

Drage občanke, dragi občani!

Dobro sodelovanje je temelj uspeha v današnjem času. Tudi na tokratne 
lokalne volitve se kot kandidatka za županjo podajam z ekipo, v katero 
verjamem in prepričana sem, da lahko skupaj storimo veliko več in bolje. 
Mnogi opažate, da DROT dela, sodeluje in ima rezultate. 

Imamo jasno vizijo za inovativni in trajnostni razvoj naše občine, vidimo 
številne neizkoriščene razvojne potenciale, vidimo pot in način do njihove 
realizacije, katera zagotavlja nova delovna mesta in dvig blaginje za vse 
nas. Za to imamo jasno postavljene konkretne kratkoročne in srednjeročne 
cilje.

Minila so dobra tri leta od zadnjih lokalnih volitev. Menim, da smo se v tem 
času vsi česa naučili in spoznali, da se ne da živeti od obljub. V preteklih treh 
letih se nisem veliko oglašala, ampak sem se skupaj z ekipo raje intenzivno 
posvetila delu za naše skupno dobro. Kot nosilec smo uspešno izvedli 3 
evropske projekte za razvoj podeželja, kjer je bil slednji Dobrote Dolenjske 
prepoznan kot eden najinovativnejših in najboljših v državi, organizirali 
mednarodni festival marmelad, povezali ponudnike in proizvajalce, dvigov-
ali prepoznavnost naše občine, organizirali številne predstave, koncerte, 
delavnice, organiziramo Šolo klasičnega baleta v Trebnje, Svetovalnico 
Srečanje za pomoč odvisnikom in njihovim svojcem, kmečko in rokodelsko 
tržnico v Trebnjem, vzpostavili smo družbeno trgovino Zastonj, organizirali 
izlete za socialno ranljive otroke, tvorno sodelovali z društvi in zavodi in še 
in še…

Kot županja želim v naše lokalno okolje vnesti pozitivizem, dvigniti 
kakovost bivanja na višjo raven ter hkrati spodbujati medsebojno povezo-
vanje in iskreno sodelovanje. Želim, da nas neha razdvajati strankarska 
opredelitev, temveč nas lokalnem nivoju združujejo ideje za skupno dobro. 
Želim, da izkoristimo vse speče potenciale, s katerimi je občina Trebnje tako 
bogato obdarjena. Delovati moramo trajnostno, ne od danes na jutri, temveč 
z veliko odgovornostjo, ob spoštovanju ljudi in narave imeti jasno vizijo in v 
kakšnem okolju in kako želimo v prihodnosti živeti. 

Včasih se premalo zavedate, kako pomemben člen ste pri oblikovanju naše 
prihodnosti. Vsak vaš glas, ki ga prispevate na volitvah, je delček v mozaiku, 
ki ga sestavljate samo vi in nihče drug. Zato je zelo pomembno, da se volitev 
udeležite, da bomo lahko skupaj odgovorno soustvarjali našo prihodnost.

NIKO GOLEŠ IZVOLJEN ZA ČLANA PREDSEDSTVA 
KEGLJAŠKE ZVEZE. ČESTITKE! Več v naslednji številki.

Pokažimo, da znamo 
stopiti skupaj in 
pomagajmo
stanovalcem 
Levji dvor
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Uredništvo: Glasilo občanov občine Trebnje, Goliev trg 4, 
8210 Trebnje
Ustanovitelj in izdajatelj: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 
Trebnje
Odgovorna urednica: Mojca Smolič
Uredniški svet: Jože Grozde, Vida Hočevar, Štefan Kamin, 
Leon Lobe, Gorazd Marinček, Mojca Smolič, Majda Šale-
har, Ivanka Višček, Nino Zajc

Lektorica: Marjeta Kmetič
Grafična realizacija: Tiskarna Januš, Ljubljana
Naklada: 3.900 izvodov, ki se razdelijo brezplačno vsem gos- 
podinjstvom in podjetjem v občini Trebnje.
Uredništvo si pridržuje pravico do objave, neobjave, delne 
objave ali krajšanja nenaročenih prispevkov v skladu s pro-
storskimi možnostmi in uredniško politiko. Priporočamo, da 
posamezni prispevki naj ne obsegajo več kot 1.000 znakov s 
presledki ter fotografijo v formatu JPG ali podobno. Foto-
grafij, pripetih v programu Word, zaradi slabe resolucije ne 
bomo objavili. Prispevki političnih strank in neodvisnih list 
ne smejo presegati 750 znakov s presledki. Prispevkov, ki ne 
bodo podpisani s polnimi imeni avtorjev, ne bomo objavili. 
Uredništvo si pridržuje tudi pravico, da neprimerne in žalji-
ve vsebine ne objavi. V Glasilu občanov se brezplačno objavi 
osmrtnica ali zahvala ob smrti za pokojnimi občankami ali 
občani občine Trebnje v obsegu 800 znakov s presledki. Spo-

minskih objav ob obletnicah smrti se ne objavlja. Poslanih 
slik za objavo ne vračamo! V Glasilu občanov se proti pla-
čilu v skladu s sprejetim cenikom objavljajo tudi oglasi, ki so 
pripravljeni za tisk, torej oblikovani in v primernih formatih: 
PDF v kakovosti za tisk in CMYK-formatu. Če kakovost ni 
ustrezna, se objava oglasa zavrne. Naročnik oglasa je dolžan 
spoštovati avtorske pravice glede uporabe fotografij in teks-
tov v oglasnih sporočilih. Oglasi niso lektorirani.
Prispevke lahko pošljete po elektronski pošti na naslov: 
glasilo.obcanov@trebnje.si ali jih v elektronski obliki (CD, 
DVD, USB) oddate v poštni nabiralnik uredništva na naslo-
vu: Glasilo občanov, Goliev trg 4, 8210 Trebnje (prvi vhod 
desno, za občinsko stavbo).
Rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko je četrtek,  6. 
11. 2014, izid je petek 14. 11. 2014. Prispevki, ki bodo pris-
peli po tem datumu, bodo objavljeni v naslednji številki, če 
bodo še aktualni.

AKTUALNO / OBVESTILA

obcanov obcine Trebnje

Pomagajmo 
sokrajanom v 
nesreči
Točno na volilno nedeljo, 5. okto-
bra malo po polnoči, je požar na 
Rimski cesti v Trebnjem uničil 
16 avtomobilov in poškodoval 24 
stanovanj. 
70 ljudi je ostalo brez strehe nad 
glavo in mnogi so v trenutku izgu-
bili vse svoje premoženje. Nekate-
ri so bili tudi brezposelni in brez 
zavarovanj, večina pa še vedno 
odplačuje stanovanjski kredit.
V okviru svojih pooblastil sem 
odredil izplačila družinam v višini 
33.750,00€. Predlagal sem odprtje 
posebnega računa pri Rdečem 
križu in dobrodelni koncert, mo-
bilni operaterji pa so ponudili 
način pobiranja prostovoljnih 
prispevkov prek SMS sporočil. 
Poleg tega smo se Milan Dragan, 
Miran Candellari in jaz obvezali 
zbrati čim več donatorskih sred-
stev za prizadete sokrajane. 
Hvala Centru za socialno delo 
in Rdečemu križu Trebnje za iz-
kazano pomoč prizadetim, pod-
jetju Zarja in Komunali Treb-
nje ter Slavku Podboju in Branku 
Veseliču za organizacijo koncerta, 
ki bo predvidoma 23. oktobra. V 
tem tednu sicer ZRMK opravlja 
statične preglede in program sa-
na cije, v prihodnjem tednu pa bo 
po potrebi sklicana tudi izredna 
seja OS.
Tovrstne situacije nam dajo mis-
liti, saj se kaj podobnega lahko 
pripeti vsakomur. Bodimo odprti 
za medsebojno pomoč in držimo 
skupaj, pa ne bomo v nobeni 
nesreči ostali sami. 

Zupan Alojzij Kastelic

RDEČI KRIŽ SLOVENIJE – OBMOČNO ZDRUŽENJE TREBNJE
CENTER ZA SOCIALNO DELO TREBNJE
OBČINA TREBNJE

PROŠNJA ZA POMOÈ

V noči na 5. oktober je požar v večstanovanjskem kompleksu Levji dvori uničil 24 sta-
novanj in osebna vozila v garažah. Številne družine so čez noč ostale brez stanovanj in 
avtomobilov.
Družine so se šele pred nedavnim vselile, mnogi imajo za vse to premoženje najete vi-
soke bančne kredite. Med njimi pa so tudi taki, ki nimajo sklenjenega premoženjskega 
zavarovanja.
24 stanovanj je neprimernih za bivanje, obnova pa bo glede na poškodbe objekta tra-
jala več kot mesec dni. Stanovalci so trenutno nastanjeni pri svojih sorodnikih, vrnitev 
v normalno življenje in bivanje pa bo povezana z velikimi � nančnimi stroški.

V imenu prizadetih družin prosimo za vašo pomoč, ki jo lahko nakažete na račun od-
prt pri SKB banki Trebnje:

• RKS – OBMOČNO ZDRUŽENJE TREBNJE
Gubčeva cesta 16, Trebnje

TRR: SI56 0315 3100 2001 295
Sklic: 00 760 153
Namen: POŽAR

• pošljete SMS sporočilo na 1919 s ključno besedo POZAR in prispevate
1 EUR ali POZAR5 in prispevate 5 EUR (od 15.10.2014  do 15.12.2014)

ISKRENA HVALA.
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REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR

OBVESTILA

Nogometno igrišče v Dolenji 
Nemški vasi pripravljeno, 
manjkajo le še mreže
Dela na zatravljenem nogometnem igrišču pri Podružnični osnovni 
šoli Dolenja Nemška vas so zaključena. 

Tekom prejšnjega tedna so bila opravljena še preostala dela lepljen-
ja umetne trave, prav tako je bilo urejeno parkirišče ter okolica. V 
prihajajočih dneh pričakujejo še dobavo zaščitne mreže za goli, ki jo 
bodo še namestili. 

Kot je povedal g. Milan Dragan, predsednik KS Dolenja Nemška 
vas,bodo KS in krajani že to nedeljo, 19. 10. 2014, organizirali prvi, 
otvoritveni nogometni turnir. Poleg krajanov pa se tudi učenci in 
strokovni delavci Podružnične osnovne šole Dolenja Nemška vas 
veselijo, da bosta igrišče in njegova okolica kmalu pripravljena na up-
orabo v namene športne vzgoje.

Obcina Trebnje
Obcinska uprava

Občina Trebnje na 13. mestu 
po razvitosti občin
Ministrstvo za finance občino Trebnje uvršča po razvitosti na viso-
ko 13. mesto med 210 občinami v Sloveniji. Ministrstvo je za leto 
2013 in 2014 uvrstilo občino Trebnje na tako visoko mesto med 
vsemi občinami na podlagi Zakona o financiranju občin in Uredbe o 
metodologiji za določitev razvitosti občin.

Razvitost naše občine dokazujejo tudi podatki Statističnega urada 
RS, saj je povprečna starost občanov nižja kot v Sloveniji. Tudi število 
najmlajših prebivalcev (do 14 let) je višje od števila najstarejših (nad 
65 let), kar je značilnost le redkih slovenskih občin. Podatki kažejo 
tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju 
počasneje.

Selitveni in naravni prirast je v letu na 1.000 prebivalcev v občini 
Trebnje po podatkih Statističnega urada RS pozitiven in je znašal 6,4 
(v Sloveniji 1,6).

Po vsem zapisanem lahko rečemo, da je občina Trebnje na vrhu 
razvitosti v primerjavi z drugimi občinami, občina mladih, občina 
priložnosti in razvoja, ki ga omogočajo dobre prometne povezave in 
nizka brezposelnost.

Obcinska uprava Obcine Trebnje

Razširitev mostu čez Temenico 
v Šentlovrencu

V Šentlovrencu je bilo v sredo 1. oktobra veselo. Ob 17. uri so učenci 
Podružnične osnovne šole Šentlovrenc pričeli s kratkim programom 
ob slovesni otvoritvi razširjenega mostu v Šentlovrencu. Otvoritev so 
popestrili z igro in pesmijo, na koncu pa trdnost mostu preizkusili 
tako, da so se usedli na kolesa in veselo pognali pedale.

S sanacijo in razširitvijo obstoječega mostu smo omogočili nemote-
no odvijanje dvosmernega prometa čez most, kar do sedaj ni bilo 
omogočeno. S to investicijo smo zagotovili večjo varnost udeležencev 
v prometu v tem delu naselja Šentlovrenc.

Obcina Trebnje
Obcinska uprava

Energetska sanacija telovadnice 
OŠ Trebnje zaključena
Občina Trebnje je bila uspešna na drugem javnem razpisu minis-
trstva za infrastrukturo in prostor za sofinanciranje energetske san-
acije stavb v lasti lokalnih skupnosti. Za naložbo energetske sanacije 
telovadnice OŠ Trebnje, ki je skupaj vredna 500 tisoč evrov, je pri-
dobila iz Kohezijskega sklada 350 tisoč evrov nepovratnih sredstev. 

Sedaj je energetska sanacija telovadnice Osnovne šole Trebnje je 
zaključena. Streha, ki je iz sendvič pločevine podizvajalca Trimo d.o.o, 
je zamenjana, obnovljena je fasada, zamenjana so okna, zaključena pa 
so tudi dela v sanitarnih prostorih. 

Izvajalec GPI Tehnika d.o.o., Dolenje Kamence 56, 8000 Novo mes-
to je dela opravil po terminskem planu. 

Obcina Trebnje
Obcinska uprava

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR
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DOGODKI

Gradbena dela med Bičem in 
Velikim Gabrom potekajo po 
načrtih
Trebnje, 25. 9. 2014

Ker je obstoječe vozišče na lokalni cesti med Bičem in Velikim  
Gabrom preozko in dotrajano, je Občina Trebnje načrtovala razširitev 
z rekonstrukcijo ter ureditev prometne signalizacije in odvodnjavanja.

Za investicijska in vzdrževalna dela je bila v preteklem letu ureje-
na projektna dokumentacija za izvedbo, letos pa se je pričelo z deli. 
Obstoječe vozišče bodo izvajalci iz sedanje širine, to je 4,2–4,3 m, 
razširili na 5,5 m, predvideno je asfaltiranje, debelina asfalta bo 7 
cm. Kjer je to potrebno, bodo uredili mulde z izpusti na teren ter 
obstoječe priključke (tako do objektov kot tudi za dostop na polja). 

V letošnjem letu so predvidena dela v dolžini 800 m iz smeri Biča 
proti Velikemu Gabru. Dela na trasi potekajo nemoteno, do danes je 
že dokončan spodnji ustroj po celotni širini v dolžini polovice trase, 
cca 400 m v smeri Velikega Gabra. Urejena je groba meteorna kanali-
zacija v samem naselju Bič. Dela bodo predvidoma končana najkas-
neje do konca oktobra 2014.

Z rekonstrukcijo in razširitvijo bomo omogočili nemoteno odvi-
janje dvosmernega prometa v tem delu lokalne ceste in zagotovili 
večjo varnost udeležencem v prometu. Vrednost investicije je dobrih 
200.000,00 EUR z DDV.

Obcinska uprava Obcine Trebnje

Prevzem nogometnega igrišča 
pri CIK-u Trebnje
Kot smo že poročali, so dela na zatravljenem nogometnem igrišču pri 
Centru za izobraževanje in kulturo v Trebnjem končana. Dobavljeni 
in nameščeni sta bili še lovilni mreži za nogometnima goloma ter ste-
bri za javno razsvetljavo, ki jihje dodatno financirala Občina Trebnje. 

Prevzem igrišča ter ustrezne dokumentacije, ki jo je predal direk-
tor podjetja Fitolab d.o.o., g. Gregor Vardjan,sta bila izvedena 3. 10. 
2014.

Obcina Trebnje
Obcinska uprava

Otvoritev novega vaškega 
središča v Dolenjih Selcah
V petek, 3. 10. 2014, se je v popoldanskih urah v Dolenjih Selcah 
odvijala slavnostna otvoritev novega vaškega središča. Dogajanje je 
bilo tako pestro, da bi bilo težko povzeti in omeniti prav vse. Na 
odru (novem igrišču, ki je del vaškega središča) so se zvrstili Občinski 
pihalni orkester Trebnje in trebanjske mažorete, otroci pod vodstvom 
Uroša Primca, folkoristi iz DU Veliki Gaber, skupina harmonikarjev 
iz Selc in okolice, predstavila so se društva, ki delujejo na območju 
KS Knežja vas. 
Kot slavnostni govorci pa so se zvrstili: g. Alojz Špec, predsednik KS 
Knežja vas, g. Alojzij Kastelic, župan, g. Silvester Prpar, podžupan ter 
ga. Tanja Strniša, državna sekretarka Ministrstva za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano. Novo zgrajeni objekt bo krasilo umetniško delo, 
ki sta ga podarila župan in njegova hčerka, Maja Kastelic, akademska 
slikarka. 
Dobrniški župnik, g. Florijan Božnar, pa je ob koncu uradnega dela 
novi objekt tudi blagoslovil. Prireditev je zaključil predsednik KS in 
vse povabil na druženje ob živi glasbi ansambla KRJAVELJ, golažu, 
kozarčku domačega vina in odličnih domačih sladicah. 

Obcina Trebnje
Obcinska uprava

Zaključujejo se gradbena dela 
na fekalni kanalizaciji 
Veliki Gaber - Odcepi
Gradnja večine odcepov fekalne kanalizacije Veliki Gaber je 
zaključenih in sicer: 3 odcepi od 4 in sicer odcep (2) gradnja gravit-
acijske kanalizacije Veliki Gaber v dolžini približno 86 m, odcep (3) 
gradnja podaljška sekundarne kanalizacije Veliki Gaber v dolžini 50 
m ter (4) gradnja sekundarnega črpališča pri gasilskem dom. 
Istočasno je bilo v celoti izvedena menjava vodovoda v dolžini 210 
metrov v Velikem Gabru.
Odcep številka 1, tlačna kanalizacija za tri stanovanjske objekte v 
Malem Gabru pa je v fazi izgradnje.  Zaključena gradnja na tem 
odcepu se pričakuje do konca tega tedna.

Obcina Trebnje
Obcinska uprava
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DOGODKI

Dela na cesti Trebnje - Repče 
se odvijajo po načrtih
Trebnje, 10. 10. 2014

Dela na spodnjem ustroju cestišča za ureditev lokalne ceste Repče–
Gorenji Vrh se odvijajo po načrtih. Predvidena je rekonstrukcija 
cestišča z ureditvijo odvodnjavanja in prometne opreme. 
V času izvajanja gradbenih del bo popolna zapora ceste Odrga–Repče. 
Obvoz je urejen na relaciji Trebnje–Grmada–Vrhtrebnje–Repče. 

Obcinska uprava Obcine Trebnje

Dela za zamenjavo cevovoda 
na vodovodu Trebnje (dolina 
Temenice) potekajo po načrtih
Pričela so se dela na vodovodu Trebnje – dolina Temenice. Projekt 
zamenjave napajalnega cevovoda po dolini Temenice predvideva za-
menjavo cevovoda v skupni dolžini 6.127,06 m in je razdeljen na 
6 odsekov, dela pa bodo potekala sočasno na več odsekih, in sicer 
(predvidoma) med septembrom 2014 in marcem 2015.

V začetku septembra je Občina Trebnje prejela sklep MGRT o odo-
britvi nepovratnih sredstev v višini 571.769,15 EUR, zato so takoj 
stekle priprave na izvedbo projekta.
V preteklem obdobju je Občina Trebnje že opravila številne rekon-
strukcije, obnove in izboljšave na predmetnem primarnem in 
sekundarnem vodovodnem omrežju.

Zadnja zamenjava je potekala v letu 2013, ko se je prav tako s pomočjo 
evropskih sredstev zamenjalo kar 8.261,58 m primarnega cevovoda.

Obcinska uprava Obcine Trebnje

Izgradnja 2. etape prve faze 
odlagališča Globoko poteka po 
načrtih
Trebnje, 9. 10. 2014

Odlagališče Globoko ima veljavno okoljevarstveno dovoljenje za ob-
ratovanje do leta 2023. Okoljevarstveno dovoljenje je bilo izdano za 
vse tri etape, kar pomeni, da se je lahko začelo s širitvijo odlagališča.
V mesecu septembru se je začela izgradnja 2. etape I. faze odlagališča 
nenevarnih odpadkov Globoko in odlagalnega polja za odlaganje az-
bestnocementnih odpadkov po projektu za izvedbo, št. 1102/2014-
PZI.
Ocenjena vrednost investicije je 361.000,00 EUR. Delež Občine 
Trebnje v ocenjeni vrednosti celotne investicije znaša 58,26 % ozi-
roma  210.318,60 EUR. Izbrani izvajalec del je His, d. o. o., iz Ljub-
ljane, ki naj bi dela zaključil do konca meseca oktobra.

Obcinska uprava Obcine Trebnje

Zaključena gradbena dela na 
fekalni kanalizaciji Čatež
 
Izvedba gradnje 
kanalizacije Čatež v 
smeri naselja Raz-
bore po projektu št. 
K 292005-I, v dolžini 
950 m, je zaključena. 
Zaključeni je 6 fekal-
ni kanal v dolžini 
788 metrov, 7 fekalni 
kanal v dolžini 146 
metrov in priključni 
kanal v dolžini 10 
metrov. Izvajalec del 
je podjetje Korbar 
Gradnje d.o.o..
 

Obcina Trebnje
Obcinska uprava



obcanov obcine Trebnje

št. 98 / oktober 20146

DOGODKI

Pred devetnajstimi leti me je tedanji diri-
gent Občinskega pihalnega orkestra Trebnje, 
Igor Teršar, prepričal, da sestavim sekcijo 
mažoret.
Iz leta v leto je bila skupina večja in tako je 
leta 1998 v OŠ Trebnje začela vaditi v okviru 
interesne dejavnosti mažorete. Sedaj pleše v 
mažoretnih skupinah prek 120 mažoret.
»Hvala Igor,« bi rekli starši mažoret, »da si 
vztrajal pri prepričevanju.«
Na državnih tekmovanjih Trebanjske 
mažorete sodelujemo od leta 1997. Prva leta 
je tekmovala samo senior skupina, od leta 
2002 tekmuje tudi junior skupina in od leta 
2011 še najmlajša kadet skupina. Vsa leta 
osvajamo odličja in dokazujemo, da delamo 
dobro.
Tako so si letos na odprtem državnem prven-
stvu Mažoretne in twirling zveze Slovenije 
vse tri skupine z izredno dobro predstavit-
vijo, borbeno tekmovalnostjo, hrabrim in 
samozavestnim nastopom priborile nastop 
na evropskem tekmovanju. Še več, odličja 
smo prejele tudi v kategoriji pari junior in 
kadet. 
Evropsko tekmovanje je potekalo v mestu 
Targoviste v Romuniji, kamor sta se v sredo, 
10. septembra 2014, odpeljali senior in junior 
skupina. Zaradi dolge in naporne vožnje smo 
se mentorice odločile, da se  tekmovanja ne 
udeleži kadet skupina. Po dolgi vožnji prek 
Hrvaške in Srbije smo v Targoviste prispele 
v četrtek proti večeru. Nekaj minut oddiha 
in nato takoj na trening. Potem pa zaslužen 
počitek. 
Petek je bil dan za prilagoditev. V dopoldan-
skem času smo si ogledale mesto in graščino 
grofa Drakule. 

Popoldne je sledil najprej trening, nato 
sprejem pri županu in uradna otvoritev. 
Ponosno smo stopale po mestu za slovensko 
zastavo.
V soboto nas je pozdravil cel avtobus tre-
banjskih navijačev, ki so vedno dobre 
volje, navdušeni in ponosni na Trebanjske 
mažorete. Popoldne pa se je začelo zares: na-
jprej parada junior, nato parada najmočnejše 
kategorije senior in nazadnje še pari junior. 
Trebanjke smo prvi del tekmovanja opra-
vile odlično. Zadovoljne smo se vračale v 
študentski dom, kjer smo spale. Da pa je bil 
dan popoln, smo si zvečer pripravile tematske 
ure. Zelo smo uživale in se sprostile.

V nedeljo je sledil drugi del, vaja na mestu. 
Zelo ponosna sem bila na moje mažorete, 
mentorice in spremljevalke. 
Pred razglasitvijo smo naredile še nekaj slik.

Letos smo Trebanjske mažorete prvič v 
naši bogati zgodovini prinesle z evropskega 

tekmovanja odličji, in sicer par junior, ki ga 
sestavljata Amanda Povhe in Klara Kužnik, 
bronasto medaljo in par junior, ki ga sestav-
ljata Ana Zarabec in Nuša Bedene, srebrno 
medaljo. Skupina junior je osvojila 4. mesto, 
v najmočnejši kategoriji senior pa smo Tre-
banjske mažorete osvojile 8. mesto.

Hvala vsem sponzorjem, županu Alojziju 
Kastelicu, staršem in navijačem. Lepo je de-
lati, če te toliko ljudi podpira. Hvala men-
toricam in trenerkam, Maši Zarabec, Alji 
Vencelj in Aleksandri Bobnar, hvala sprem-
ljevalkam, Mariji Kovač, Špeli Doles in Špeli 
Strmec, za veličastno delo, hvala Zvonki 
Pečelin in Jani Šeničar za vso pomoč pri pri-
pravah na pot.
Hvala za prelep sprejem godbenikom, 
staršem in DROT-u. 

Darja Korelec, 
mentorica Trebanjskih mazoret

Foto: Vinko Ribic

Trebanjske mažorete - izvrstni uspehi
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Dobrodelni »šmoren« na 
2. mednarodnem 
Festivalu Marmelada 2014
Na povabilo organizatorjev so se člani Leo kluba Trebnje v soboto, 4. oktobra, udeležili 2. 
mednarodnega Festivala MARMELADA 2014, ki je potekal v Deželi kozolcev v Šentrupertu. 
V zameno za dobrodelni prispevek so se obiskovalci festivala lahko posladkali s slastnim 
»šmornom«, ki so ga pekli skupaj s člani Dobrodelnega društva Taja. S prostovoljnimi prisp-
evki so zbrali 530 evrov, ki jih bodo namenili otrokom iz socialno ogroženih družin z območja 
Mirnske in Temeniške doline. 
Pri tem se zahvaljujejo Kmetiji Kafol s Trstenika, Kmetiji Kukenberger s Ponikev, Mlinu 
Grebenc in Dobrotam Dolenjske, ki so prispevali sestavine. Prav tako se zahvaljujejo  Gostilni 
Jaklič za pomoč pri peki, agenciji Interflash ter Dobrodelnemu društvu Taja za pomoč pri 
organizaciji in seveda vsem obiskovalcem, brez katerih ne bi mogli zbrati tolikšnega zneska. 

Ogled tekmovanja 
EuroSkills 
v Franciji
Evropsko tekmovanje v poklicnih spret-
nostih EuroSkills 2014 je potekalo od 2. do 
4. oktobra 2014 v Lillu v Franciji. 
Glavni cilj tekmovanja je bil promocija 
poklicev, ki so deficitarni ali redki.  Na tek-
movanju, ki ga je letos obiskalo preko 120 
tisoč obiskovalcev,  se je pomerilo kar 25 
držav, skupno nekaj več kot 500 tekmoval-
cev, ki so ustvarjali na 250 delovnih posta-
jah. Slovenski tekmovalci  so se pomer-
ili v kamnoseštvu, lesarstvu, aranžerstvu, 
cvetličarstvu, informatiki, mehatroniki, ku-
harstvu in strežbi. 
To tekmovanje so si ogledali poleg  treban-
jskih osnovnošolcev Janka Stariča in Jana 
Igorja Kržana in njune mentorice Marije 
Strah še ostalih sedem učencev in njihovih 
mentorjev iz Slovenije. Nagrado za ogled 
smo si zaslužili z zmago na natečaju v iz-
delavi izdelka iz lesa in izdelavi dokumen-
tacije, ki ga je organiziral Center RS za 
poklicno izobraževanje  v okviru aktivnosti 
za povečanje privlačnosti poklicnega in stro-
kovnega izobraževanja jeseni 2013. 
Poleg ogleda tekmovanja, ki je potekalo tri 
dni na odprtem prostoru, smo spoznavali 
nastopajoče države, mesto Lille, ki je zelo 
bogato s svojo arhitekturo. Tretji dan pa smo 
si z vrha Eifflovega stolpa ogledali Pariz, 
zvečer pa zaključek tekmovanja z razglasit-
vijo rezultatov. 
Tekmovanje je bilo fantastično in poučno. 
Spoznali  smo nove čudovite ljudi, ne samo 
Slovence, ampak tudi ljudi iz drugih držav.

Marija Strah, OŠ Trebnje

Osemindvajsetič na Levstikovo pot
V soboto, 8. novembra se boste lahko udeležili pohoda po Levstikovi poti, od Litije 
do Čateža. Na pot se boste lahko prijavili in startali med 6. in 9. uro na Levstikovi 
ulici v Litiji in ob kulturnem domu v Šmartnem pri Litiji. Tako kot vedno doslej se 
boste v drugem delu odločali za severno traso skozi Gobnik in Moravče ali južno 
skozi Primskovo. Ker je letos nekaj tehničnih novosti, pred prireditvijo spremljajte 
tudi spletne strani na naslovu www.levstik.si.

Ponovno se vračajo tudi papirni dnevniki za potrjevanje pohodov. Žigi bodo na voljo 
ob prijavi na startu in na cilju na Čatežu, vmes kontrolnih žigov ne bo. Zato imejte 
s seboj dosedanje dnevnike, lanskoletni udeleženci pa kartice Levstikove poti. Kdor 
bo na pohodu prvič, bo prejel poseben spominski kozarec, tisti, ki ste bili pa lani, 
prejmete spominsko kapo Levstikove poti.

Zavod Levstikova pot
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Buča velikanka
Na Dobravi pri Dobrniču je na njivi Staneta Zupančiča zraslo več 
buč, ki so rasle in rasle in postale buče velikanke. Največja med njimi 
tehta 152 kg, njen obseg pa  je 2,5 m. Buči, ki sta še na sliki, tehtata 
61 kg in 36 kg. Lastnik je povedal, da je bil zelo presenečen, ko je na 
njivi ob bali sena opazil nekaj velikega in nenavadnega med bučnim 
listjem. Buče je na ogled postavil pod stoletno lipo ob cesti, da smo si 
jih še drugi lahko ogledali. 

Lojzka Prpar, KS Dobrnic

KZ Trebnje odprla nov 
prodajni center v Mirni peči
V soboto, 11. oktobra, je KZ Trebnje odprla nov prodajni center v 
Mirni Peči. To je njen že šesti trgovski center. Objekt meri v spodn-
jem delu, kjer se nahajajo samopostrežna živilska prodajalna z mesn-
ico in toploteko, tehnična prodajalna in dnevni bar, nekaj manj kot 
900 m2, v prvem nadstropju pa prostori v izmeri 200 m2 še čakajo na 
uporabo. Vrednost celotne investicije znaša prek 1,5 milijona evrov. 
Zemljišče z gradbenim dovoljenjem je KZ Trebnje kupila od pod-
jetja Waki in izgradnjo centra končala v rekordnem času, v le štirih 
mesecih.

»Posebno pohvalo si zaslužijo tudi naši delavci, ki so trgovini v tako 
kratkem času lepo uredili. Trgovini sta dobro založeni, vendar ver-
jamem, da boste marsikdaj želeli tudi kaj takšnega, česar v njej ni. 
Obrnite se na zaposlene, saj so večinoma vaši domačini, povejte jim 
svoje želje in skupaj rešujte nastale probleme. Naj bo zadovoljstvo 
obojestransko, saj so le zadovoljni kupci naš ponos,« je vsem prisot-
nim povedal direktor KZ g. Ludvik Jerman. Ob tej svečanosti je 
ravnatelju OŠ Toneta Pavčka, g. Danijelu Brezovarju, predal vred-
nostni ček v vrednosti 1000 evrov, bon v vrednosti 500 evrov pa 
župniku mirnopeške župnije, g. Janezu Rihtaršiču, ki je objekt tudi 
blagoslovil.

Kulturni program so obogatili Mirnopeški harmonikarji in pe-
vci Društva harmonikarjev Mirna Peč ter pevski zbor Rožmarin 
domačega društva upokojencev, 
vse zbrane pa nagovorili tudi župani občin Mirna Peč, Mokronog-
Trebelno in Trebnje ter predsednik KGZS Cvetko Zupančič.
Po otvoritvi in nakupih so se vsi obiskovalci lahko okrepčali z jedačo 
in pijačo ter zaplesali ob zvokih domače glasbe. Veselo druženje je 
potekalo vse do poznih popoldanskih ur. 

Tekst in foto: Mojca Smolic

Tretješolci Osnovne šole 
Veliki Gaber konec oktobra na 
brezplačen izlet - »Novo mesto 
in skrivnost steklenih jagod«
V šolskem letu 2013/2014 oziroma maja 2014 so bili takratni 
drugošolci Osnovne šole Veliki Gaber izbrani kot zmagovalci 
likovnega natečaja na temo 120. obletnice dolenjske železniške 
proge. Kmalu za dogodkom je Občina Trebnje posamezne zmagov-
alce vsakega izmed sodelujočih razredov nagradila s knjižno nagrado, 
celotnemu zmagovalnemu razredu pa obljubila skupinsko nagrado. 
Ker obljuba dela dolg, bodo v tem šolskem letu, natančno 23. oktobra 
2014, svojo nagrado izkoristili še učenci sedaj že 3. razreda Osnovne 
šole Veliki Gaber. Po dogovoru Občine Trebnje s predstavniki Slov-
enskih železnic, bodo učenci nagrajeni z brezplačnim izletom v Novo 
mesto, kjer bodo pod vodstvom vodnika agencije Kompas Novo mes-
to skozi zanimive naloge spoznavali zgodovino, znamenitosti in ljudi, 
ki so zaznamovali dolenjsko prestolnico. 
Na poti odkrivanja skrivnosti steklenih jagod jim želimo obilo zabave 
in novega znanja. 

Obcina Trebnje
Oddelek za druzbene in gospodarske dejavnosti
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Oktober - 
mesec požarne varnosti
Ste že pomislili, kako bi ob požaru in evakuaciji pomagali gluhim 
in naglušnim, slepim in slabovidnim, gluhoslepim, gibalno oviranim, 
osebam z govorno-jezikovnimi motnjami ter osebam z motnjami v 
duševnem razvoju? Te osebe delajo in živijo skupaj z nami in v nevar-
nosti bodo morda potrebovale našo pomoč.
Letošnji mesec požarne varnosti je posvečen osebam s posebnimi 
potrebami. Ogenj se lahko hitro razvije v požar, zato je ustrezen 
odziv odločilnega pomena. Pri navedenih osebah se lahko zaradi 
zmanjšane slušne in vidne zaznave ali mobilnosti možnosti hitrega 
odziva zmanjšajo. Da bi lahko v nevarnosti pravočasno in pravilno 
ukrepali, je treba ukrepe varstva pred požarom za te osebe načrtovati 
pravočasno. Priporočljivo je, da osebe s posebnimi potrebami ali 
njihovi sorodniki obvestijo vse, ki so z njimi v stiku, da bodo ob 
evakuaciji potrebovali pomoč in kakšna naj bo ta pomoč.
Za gasilce je pomembno, da pregledamo urejenost dovoznih in dos-
topnih poti ter delovnih in postavitvenih površin, urejenost hidrant-
nega omrežja, ustreznost oziroma uporabnost požarnega načrta ter se 
z osebjem zavodov, ki skrbijo za takšne ljudi, pogovorimo o različnih 
načinih izvajanja evakuacije oziroma o medsebojnem sodelovanju ob 
izrednem dogodku. Gasilci lahko pri evakuaciji le pomagajo, saj so 

Zahtevna intervencija le 
streljaj od gasilskega doma 
(5. 10. 2014)
V noči s sobote na nedeljo smo bili gasilci PGD Trebnje obveščeni o 
požaru v večstanovanjskem objektu na Rimski cesti 19. Iz Regijskega 
centra za obveščanje smo dobili informacije, da je ogenj razvit, pla-
meni segajo iz stavbe. Ni bilo znano, v katerem nadstropju se nahaja 
požar, zato je poveljnik PGD Trebnje zahteval aktivacijo teleskopske 
platforme iz GRC Novo mesto. Ob prihodu v gasilski dom smo ugo-
tovili, da gori v delno podzemnih garažah sosednjega bloka (Levji 
dvorec). Požar je bil polno razvit na površini garaž pod objektoma C 
in D. Enota Trebnje je na zahodnem delu kompleksa začela izvajati 
notranje napade na goreče območje garaž. Gasilske enote sosednjih 
društev so izvajale gašenje objekta C in preiskovale ostale objekte. 
Gašenje se je izvajalo z univerzalnimi ročniki, gasilni vodi se je doda-
jalo penilo zaradi izboljšanja gasilnega efekta. Na vseh objektih smo 
zaprli plinske požarne pipe. Po prvih informacijah, dobljenih od pre-
bivalcev, naj ne bi bilo pogrešanih, nato so začeli pogrešati dve os-
ebi. Po pregledu prostorov smo ugotovili, da se osebi nahajata izven 
objekta. Pogrešana je bila še tretja oseba, in sicer starejša oseba na 

njihove naloge vezane predvsem na gašenje in reševanje.
Ob klicu na številko 112 povejte ali sporočite: kdo kliče, kaj se je 
zgodilo, kje se je zgodilo, kdaj se je zgodilo, koliko je ponesrečencev, 
kakšne so poškodbe, kakšne so okoliščine na kraju nesreče, kakšna 
pomoč je potrebna.

Z gasilskim pozdravom NA POMOČ!

gasilci PGD Trebnje

invalidskem vozičku. Našli smo jo v kleti, kamor se je pripeljala z dvi-
galom in to v neposredno bližino požara. Dva od naših gasilcev sta jo 
odnesla na varno izven območja požara. Aktivirana je bila tudi ekipa 
NMP Trebnje – preventivno zaradi velikega števila udeleženih v do-
godku. Po pol ure gašenja je bil požar lokaliziran, gorela so samo še 
posamezna vozila. Čez približno eno uro je bil požar pogašen. Začeli 
smo s prezračevanjem objektov, pregledom za morebitnimi žarišči v 
stanovanjskem delu in meritvami koncentracij nevarnih plinov.  Na-
jprej so kraj požara zapustile enote okoliški društev, trebanjski gasilci 
pa smo z intervencijo zaključili ob 400. Na požarišču je do 1200 osta-
la gasilska straža. Popoldne so nas spet poklicali prebivalci, da se v ob-
jektu C nekaj kadi. Ob pregledu s termokamero smo ugotovili žarišče 
v večjem loncu za rože, ki smo ga pogasili, kasneje pa še pregledali 
objekt zaradi vsebnosti nevarnih plinov. Klet smo temeljito prezračili. 
V požaru sta se pri začetnem gašenju z zunanjim hidrantom lažje 
poškodovala dva prebivalca bloka. Materialna škoda je izredno velika, 
a razen navedenih lažjih poškodb nobeden od ostalih prebivalcev in 
gasilcev ni bil poškodovan.
Ponovno se je pokazala strokovna usposobljenost in psihofizična 
pripravljenost trebanjskih gasilcev. To je bila prva (neplanirana)  ak-
tivnost od številnih, ki smo jih pripravili za oktober, mesec požarne 
varnosti.

Lovro Hren
poveljnik PGD Trebnje
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Začetek bralnih uric v Domu 
starejših občanov Trebnje
Kot vsako jesen je tudi letos Knjižnica Pavla Golie Trebnje v sode-
lovanju z Domom starejših občanov Trebnje zopet zbrala stanovalce 
doma, ki jih veseli druženje ob lepi besedi, in pričela z bralnimi urica-
mi. V knjižnici so pripravili zanimive krajše zgodbe, poezijo, dramske 
tekste, pripovedke in druge tekste, jim povečali pisavo ter jih zbrali v 
»učno gradivo«. S prostovoljko Pavlino Hrovat, ki že vrsto let obiskuje 
stanovalce in jih vsakih 14 dni združi ob prijetni besedi, je potekalo 
prvo srečanje 10. septembra v Zeleni dvorani DSO Trebnje. Zbralo se 
je kar 17 udeležencev, po izkušnjah knjižničarjev in prostovoljke pa se 
bo do junija, ko bo bralnih uric konec, število še povečevalo. 

Lepo je, ko se združijo dobre stvari – lepa slovenska beseda, srčnost 
in skrb za sočloveka. DSO Trebnje, KPG Trebnje in Pavlina Hro-
vat pričarajo stanovalcem doma tako topel občutek, da je življenje še 
vedno lepo. 

Tanja Cuder Udovic, KPG Trebnje

Življenjski jubilej 
Justine Jevnikar
V soboto, 13. 9. 2014, je svoj jubilej, devetdeseti rojstni dan, 
praznovala gospa Justina Jevnikar iz Dola pri Trebnjem. Ob 
tej priložnosti sva jo z Mojco Mihevc, predsednico RKS – OZ 
Trebnje, obiskali na njenem domu in ji voščili ob prazniku. 
Gospa živi v svoji prijetni hišici sredi vasi sama, v neposred-
ni bližini pa živi sin z družino, ki skrbi za kmetijo in hkrati 
poskrbi tudi zanjo. Gospa je žal že nekaj let vdova in pove, da 
svojega moža še vedno močno pogreša. Ima tri sinove, sedem 
vnukov in sedem pravnukov, ki jo razveseljujejo z obiski. Z 
njimi je tudi praznovala rojstni dan v Gostišču pri Francki 
na Mirni, zdaj pa njeno kuhinjo krasijo mnogi prelepi šopki 
rož, ki jih ima nadvse rada, ter fotografija vnukov in prav-
nukov. Gospe Justini spomin še zelo dobro služi, tako da ve 
povedati o vsakem izmed njih kaj lepega in zanimivega. S 
sovaščani se dobro razume, ti pa jo radi večkrat obiščejo in 
z njo poklepetajo. Tudi zdravje ji kar dobro služi. Je zelo pri-
jetna sogovornica, s katero čas kar prehitro mine.
Gospa Justina, še enkrat Vam iz srca voščimo in želimo še 
veliko zdravih let v krogu najdražjih! 

Vlasta Rajkovic, KORK Trebnje

Brezplačno pravno svetovanje 
za občane občine Trebnje
V občini Trebnje bo konec leta 2014 dana možnost brezplačnega sve-
tovanja v obliki prvega pravnega nasveta. Osnovni namen projekta, 
ki ga financira Občina Trebnje, je nudenje pravne pomoči občanom 
v občini Trebnje, katere cilji so odprava socialnih stisk, urejanje 
najpomembnejših življenjskih situacij in preprečevanje poglabljanja 
težav s pravočasnim zavarovanjem pravic.

Svetovanje bo potekalo dvakrat, in sicer v mesecu novembru in de-
cembru, in bo brezplačno za vse občane. Svetovanje o določenem 
pravnem problemu bo načeloma trajalo do pol ure in bo obsegalo 
svetovalni razgovor in podajanje osnovnih informacij o pravnem 
položaju (kakšna pravna sredstva ima občan na voljo, kako potekajo 
določeni postopki, možnosti izvensodnega reševanja sporov in prido-
bivanja brezplačne pravne pomoči ...). Projekt je zastavljen kot prvi 
pravni nasvet občanom s področij pravdnih in nepravdnih postop-
kov, družinskega prava, dedovanja, upravnih zadev, stvarnega prava, 
stanovanjske problematike, delovnega prava, pravic iz invalidskega in 
pokojninskega zavarovanja, socialnih pravic in obligacijskega prava.

Termina za svetovanje: 

• sreda, 5. 11. 2014, od 12.00 do 17.00 
• sreda, 3. 12. 2014, od 12.00 do 17.00  

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

Na svetovanje se je potrebno predhodno naročiti pri izva-
jalcu po elek tronski pošti ali telefonu:

• 01/521-18-88 
• 051/681-181
• pic@pic.si

Pravno svetovanje bo izvajal Pravno-informacijski center nevladnih 
organizacij – PIC, pravni center za varstvo človekovih pravic in okol-
ja, ki je nevladna, neprofitna organizacija, ki pomaga posameznikom 
in ranljivim skupinam (invalidom, žrtvam družinskega nasilja, 
žrtvam trgovine z ljudmi, starejšim …) pri varstvu in uresničevanju 
temeljnih pravic skozi pravno svetovanje, informiranje, zagovorništvo, 
izobraževanje, sestavo pravnih mnenj in analiz ter skozi javno partici-
pacijo vpliva na procese odločanja v državi. PIC pogodbeno sodeluje 
z različnimi društvi, ki delujejo v javnem interesu in združujejo mar-
ginalizirane skupine, prav tako v nekaterih občinah nudi brezplačno 
pravno svetovanje občanom v obliki prvega pravnega nasveta. S svojo 
dolgoletno prakso in prepoznavnostjo se PIC zavzema za varovanje 
temeljnih človekovih pravic in svoboščin ter za pravno in socialno 
državo v demokratični ureditvi. Pri vsakodnevnem delu se pravniki 
srečujejo z najrazličnejšimi kršitvami pravic, pri čemer se ugotavlja, 
da je dostop do brezplačne pravne pomoči v državi neustrezno urejen. 
Postopek odločanja traja predolgo, pri učinkovitem varstvu pravic pa 
sta ravno ažurnost in pravočasnost temeljni predpostavki uspeha, zato 
si PIC prizadeva razširiti dostop do brezplačnega prvega pravnega 
nasveta. Na pomanjkljivo ureditev na tem področju opozarja tudi 
urad Varuha človekovih pravic RS, s katerim PIC sodeluje.     

Sanja Jablanović, univ. dipl. prav., 
strokovna sodelavka
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Foto: Andrej Peunik

Emona, ki letos obeležuje svojo 2000. obletnico, je bila eno od 
številnih mest, ki so povezovala tedaj največji sistem – rimski imperij. 
Dobro utrjene in tlakovane ceste so povezovale celotno rimsko ce-
sarstvo, na kar nakazuje že pregovor Vse poti vodijo v Rim.Emono je 
cesta na vzhodu povezovala z mestom Siscia oz. današnjim mestom-
Sisak na Hrvaškem in ravno ob tej povezavi je v današnjem Trebnjem 
zraslo mesto MunicipiumPraetoriumLatobicorum. Po cesti, ki je bila 
na sredini rahlo privzdignjena, da je dež lahko odtekal na vsako stran 
in se zlival v obcestne kanale, so dolgo let potovali vojaki, popot-
niki in trgovci, ki so trgovali z dišečimi začimbami, pisanim blagom, 
pohištvom in tudi sužnji.
V mestu ni bilo prostora za mrtve, po zakonu se jih tu ni smelo ne 
sežigati ne pokopavati. Pokopališča so bila zunaj mest predvsem iz 
higienskih razlogov, da se ne bi širile kakšne bolezni. Rimski grobovi 
so poleg pepela pokojnikov vsebovali tudi grobne pridatke, ki naj bi 
pokojnikom služili tudi v onostranstvu. V grobove so dajali novce, 
oljenke, ki bi jim svetile v onostranstvu, posodice z dišavami, nakit, 
pasove s čudovito izrezljanimi kovinskimi detajli in vojaško opremo. 
Zaradi vrednih predmetov v grobovih so te pogosto ropali. Da bi 
ubranili roparje, so naredili posebne čuvarje grobnic. Le kdo je boljši 
čuvar, kot žival, ki simbolizira moč, neustrašen pogum in je za po 
vrhu še kralj živali? Kamnitega leva, ki je služboval kot čuvar grobov, 
so našli tudi v Trebnjem.Upodobljen je v občinskem grbuin nakazuje 
na moč nekdanje rimske postojanke.

Prvima dvema bralcema, ki bosta pravilno odgovorila na vprašanje 
»Katero obletnico mesta Emone praznujemo letos?« in odgovor poslala 
na e-mail: Komunikator@mgml.si, bomo podelili družinsko vs-
topnico za ogled razstave. 

Razstavo Emona: mesto v imperiju si lahko ogledate v Mestnem 
muzeju Ljubljana, Gosposka 15, Ljubljana, od torka do nedelje med 
10.00 in 18.00, ob četrtkih do 21.00. Več na: www.mgml.si.

Splošni pogoji:

SPLOŠNI POGOJI NAGRADNE IGRE EMONA: MESTO V 
IMPERIJU 

1. Organizator nagradne igre je Muzej in galerije mesta Ljubljane 
(v nadaljevanju MGML), Gosposka 15, 1000 Ljubljana in poteka v 
občinskem glasilu Cajtng.

2. Prva dva (2) bralca, ki bosta pravilno odgovorila na nagradno 
vprašanje »Katero obletnico mesta Emone praznujemo letos?« in od-
govor poslala na elektronski naslov Komunikator@mgml.si, prejmeta 
družinsko vstopnico za razstavo Emona: mesto v imperiju, ki je do 
31. maja 2015 na ogled v Mestnem muzeju Ljubljana, Gosposka 15, 
Ljub ljana.

3. V nagradni igri lahko sodelujejo vsi državljani Republike Slovenije, 
z izjemo članov uredništva občinskega glasila Cajtng in zaposlenih v 
MGML ter njihovih ožjih družinskih članov.

4. Nagradna igra traja od 14. 10. 2014 do vključno 14. 12. 2014. Nag-
rajenci bodo o nagradi obveščeni preko elektronske pošte. Nagrajenci 
bodo nagrado prejeli preko navadne pošte do vključno 22. 12. 2014.

5. Nagrade ni mogoče prenesti na drugo osebo. Nagrada ni izplačljiva 
v denarju. 

6. Vsi sodelujoči v nagradni igri se s poslanim odgovorom na ele-
ktronski naslov Komunikator@mgml.si strinjajo, da MGML nji-
hov elektronski naslov uporabi za tedensko obveščanje o aktualnem 
dogajanju v MGML. MGML se zavezuje, da podatkov ne bo posre-
doval tretji osebi.

O rimski cesti in trebanjskem levu

GLORIA
TREBNJE (TC SPAR): 031 668 355
pon, tor, čet, pet 8-19, sob 8-13, sreda zaprto

VELIKI GABER: 051 740 438
tor, sre 7-14, čet, pet 13-19, sob 7-13

FRIZERSKI SALON

NAJUGODNEJŠE CENE
MOŠKIH IN ŽENSKIH FRIZUR

Darinka Kotar s.p.
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Obisk  Srednje gradbene in 
lesarske šole 
15. septembra 2014 sva si Jan in Janko s  skupino učencev  OŠ Trebnje 
ogledala priprave dijakov na evropsko tekmovanje v poklicnih spret-
nostih EuroSkill. Ogled je potekal v Centru srednjih šol v Novem 
mestu na oddelku lesarstvo. 
Na oddelku lesarstva smo si v živo ogledali uporabo najsodobnejših 
strojev in naprav ter njihovo uporabno delovanje ob računalniški 
podpori.

Jan Igor Krzan, Janko Staric

Otvoritev razstave Trebanjske 
korenine Rudolfa Maistra
Letos smo se v okviru Dnevov evropske kulturne dediščine posvetili 
obeležitvi 140 - letnice rojstva in 80 - letnice smrti generala Rudolfa 
Maistra ter 100. obletnici začetka 1. svetovne vojne. Mati Rudolfa 
Maistra, Franja Tomšič, je bila rojena pred 180 leti v ugledni tre-
banjski gostilniški družini Tomšičev, zato je pomembno lokalno in 
širšo javnost opomniti, da ima znameniti slovenski general in borec 
za slovensko severno mejo tudi trebanjske korenine. Generalova mati 
je bila nadarjena za pripovedovanje ter  vneta narodnjakinja. S sestro, 
očetom Matijo in bratom Emanuelom so del Rastoče knjige Teme-
niške in Mirnske doline. 

Ker je medgeneracijsko povezovanje zelo pomembno, v tem prime-
ru tudi prenašanje izročila na mlajše generacije, smo v sodelovanju z 
Osnovno šoloTrebnje za devetošolce  v sklopu kulturnega dne orga-
nizirali delavnice, na katerih so učenci spoznavali in raziskovali živ-
ljenje družine Tomšič v Trebnjem, življenje in delo generala Rudolfa 
Maistra in  njegov pomen za slovensko zgodovino ter  1. svetovno 
vojno in dogajanje po njej. Na  delavnicah so devetošolci pripravili 
plakate in likovne izdelke za razstavo. Razstavo smo otvorili 29. sep-
tembra  2014 z nastopom učencev Osnovne šole Trebnje pod men-
torstvom učiteljice Mojce Bahun.  Vid Vidmar, TevžGabrijel, Zala 
Ribič, Lana Rajer, Teja Majzelj in Laura Marn so navdušili s svojim 
dramskim nastopom o življenju Rudolfa Maistra in doživetimi re-
citacijami njegovih pesmi. Ob otvoritvi razstave sta nas nagovorila 
gospod Vitko Roš, podpredsednik Zveze društev General Maister in 
Marica Štamcar, predsednica Dolenjskega društva General Maister 
iz Trebnjega. Projekt je finančno podprla Občina Trebnje.

Patricija Tratar
Knjiznica Pavla Golie Trebnje

Pozitivna disciplina v razredu
Na OŠ Veliki Gaber so strokovni delavci s pripravami na novo 
šolsko leto letos začeli malo drugače. Gospa ravnateljica mag. Bar-
bara Brezigar je za vse strokovne delavce šole in strokovni delavki 
vrtca organizirala strokovno izobraževanje na temo POZITIVNA 
DISCIPLINA v razredu. Predavatelj gospod Jani Prgić je poleg 
predavanja organiziral tudi delavnice, v katerih so prek različnih ak-
tivnosti spoznavali metode in strategije ter občutili pomen pozitivne 
discipline. Zanimivo je bilo prisluhniti primerom dobre prakse pre-
davatelja.
Veliko situacij je ponazoril ali podkrepil s plakati, ki so lahko stalnica 
pri vzpostavljanju pozitivne discipline tako doma v družini kot tudi v 
kateri koli skupnosti, še posebej pa v razredih.

Po zadnji delavnici, v kat-
eri je strokovne delavce 
seznanil s postopki uva-
janja pozitivne discipline, 
so se odločili, da bodo to 
vzgojno metodo vpeljali 
tudi v šolsko delo. 
Več o delu predavatelja 
Janija Prgića in njegovih 
metodah pozitivne disci-
pline si lahko preberete v 
knjigi z naslovom Pozitiv-
na disciplina in na spletni 
strani http://www.jani-
prgic.com/.                                        

Uciteljica Manca Cerne



obcanov obcine Trebnje

št. 98 / oktober 201414

OGLAS

Bartog
Trebnje

ORIGINALNI IN ORIGINALOM ENAKOVREDNI AVTODELI - PNEVMATIKE - PLATIŠČA
V Sloveniji: 48x AVTOSERVIS in 22x TRGOVINA Z AVTODELI, več informacij lahko 
najdete na www.bartog.si

BARTOG Trebnje, Obrtniška ulica 18, 8210 Trebnje
t: 07 346 24 31 | f: 07 346 24 34 | dusan.sadar@bartog.si | www.bartog.si
Naše avtotrgovine so odprte vsak delavnik od 8. do 18. ure in ob sobotah od 8. do 12. ure.

SMO SPECIALISTI ZA

NUDIMO TUDI
NADOMESTNO 

VOZILO

TRGOVINA Z AVTODELI
NAJVEČJI IZBOR AVTODELOV TER DODATNE OPREME

SERVIS in VULKANIZERSTVO     
NAJBOLJŠA PONUDBA PNEVMATIK NA ENEM MESTU

48x
v Sloveniji

Dobrodošli

tukaj!

22x
v Sloveniji

velika 
zaloga 

pnevmatik 
po UGODNIH 

cenah

zavoremotorna oljapnevmatike platišča filtreavto klimeakumulatorje

BHS_Trebnje_GO_10-2014.indd   1 13.10.2014   8:43:16
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Prvi tuji jezik v 
2. razredu
Z letošnjim šolskim letom se je v OŠ Veliki 
Gaber pričel izvajati projekt uvedbe prvega 
tujega jezika v 2. in 3. razred. To je projekt 
na državni ravni. V šolskem letu 2014/2015 
v Sloveniji 15 % šol začenja z uvajanjem 
prvega tujega jezika v drugi razred, v nasled-
njem letu pa se bo nadaljevalo v tretjem 
razredu. Gre za uvedbo OBVEZNEGA 
učnega predmeta, ki ga bodo v šolskem letu 
2016/2017 imeli v predmetniku vsi učenci 

drugega razreda v Sloveniji. Potek projekta je 
nadziran in voden s strani MIZŠ in ZRSŠ, ki 
bosta stalno preverjala in nadzorovala potek 
dela in pridobljeno znanje učencev. Projekt 
zahteva veliko dodatnega dela in priprav, ker 
trenutno še ni potrjenih učbenikov in učnih 
pripomočkov, kar pomeni, da si izvajalci 
gradiva pripravljajo in pridobivajo sami. Gre 
za čisto nov učni pristop in medpredmetno 
povezovanje s temami drugih predmetov.
V OŠ Veliki Gaber poteka koordinacija dela 
v okviru projekta Šolski projektni tim. 

Uciteljica Manca Cerne

Rastem s knjigo
V sodelovanju s Knjižnico Pavla Golie Trebnje so v sredo, 8. oktobra 
2014, na OŠ Trebnje izvedli kulturni dan za 7. razred z naslovom 
Rastem s knjigo. Z njim šola sodeluje v nacionalnem projektu »Ras-
tem s knjigo OŠ 2014«, ki ga izvaja Javna agencija za knjigo RS v 
sodelovanju s splošnimi knjižnicami. Cilja kulturnega dneva sta bila 
predstavitev Knjižnice Pavla Golie Trebnje in spoznavanje drugih 
kulturnih ustanov ter osebnosti našega kraja. 
Uvodna ura je potekala v trebanjski župnijski cerkvi. Mag. Jože Kuk-
man je učencem predstavil zgodovino in značilnosti tega pomemb-
nega kulturnega objekta, o katerem ve povedati veliko zanimivega.
Jože Zupan, avtor razstave Rastoča knjiga, je učencem predstavil nas-
tanek in vsebino razstave ter jih tako opozorili na nekatere znamenite 
osebnosti našega kraja.
Knjižnica Pavla Golie Trebnje je poskrbela za izvedbo treh ur, ki so 
jih pripravile bibliotekarke. Betka Ozimek Vovko je učencem pred-
stavila Knjižnico Pavla Golie Trebnje in postavitev gradiva, Simo-
na Lužar jim je razložila osnove iskanja po bazi COBISS/OPAC, 
Patricija Tratar pa je učencem predstavila domoznanstvo in jim raz-
delila knjige Slavka Pregla Odprava zelenega zmaja. Ogledali so si 
tudi kratek predstavitveni film o knjigi. 
Za učence je bil to zanimiv kulturni dan, saj so pridobili uporabna 
znanja o domačem kraju in trebanjskem osrednjem kulturnem cen-
tru.

Maja Ule

Na OŠ Trebnje ta teden, od 13.10. do 17.10., potekajo dnevi 
Simbioze, kjer udeleženci spoznavajo, kako z gibalno deja-
vnostjo vplivati na zdravje in dobro počutje. 

V drugem tednu, od 20.10. do 24.10., pa bodo prostovoljci 
udeležence naučili nekaj računalniškega znanja, ki jim bo v 
današnjem svetu prišlo še kako prav. 

Prosimo, da se na udeležbo prijavite na tel. 07 348 18 85 ali 
031 270 939 zaradi lažje organizacije dogodka. Število mest 
je omejeno.

S. Zajec
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Knjižnica odslej tudi v 
Velikem Gabru
Mesec september je bil za prebivalce KS Veliki Gaber še posebej 
bogat. Potekal je že tradicionalni Praznik korenja, ki ga pospremijo 
z mnogimi dogodki, v prostorih Krajevne skupnosti Veliki Gaber 
pa je zaživela Knjižnica Ivana Zorca Veliki Gaber. Do sedaj so za 
knjižnično gradivo skrbeli člani društva upokojencev. Knjižničarji 
trebanjske knjižnice so ga obdelali in uredili, tako je uporabnikom na 
voljo zbirka, ki so jo tamkajšnji prebivalci skrbno dopolnjevali več let. 
Knjižnica se imenuje po pisatelju, ki je pustil trajno sled v slovenskem 
leposlovju in ostaja ob Josipu Jurčiču in Franu Jakliču eden od treh 
pisateljskih stebrov dolenjske dežele. Ponuja gradivo za otroke, mla-
dino in odrasle, uporabnikom pa je na voljo tudi računalniška oprema 
in dostop do spleta. Urejena je posebna zbirka Ivana Zorca.
Želja vseh je, da knjižnica ne bi bila le izposojevalnica knjig, temveč 
tudi prostor vseživljenjskega učenja, srečevanja in druženja ter pro-
stor z veliko socialno vlogo. Naj bo druženje in prebiranje gradiva 
prijetno.

Knjižnica vas vabi že na prvo delavnico urejanja grobov, ki bo poteka-
la v sodelovanju s Klubom Gaia 22. oktobra 2014 ob 19. uri v dvorani 
KS Veliki Gaber. Istega dne bo ob 15. uri v prostorih knjižnice tudi 
pravljična ura za najmlajše bralce. 

Simona Pavc,
Knjiznica Pavla Golie Trebnje

Sodelovanje s 
KS Veliki Gaber uspelo
V soboto, 27. 9. 2014, se je v KS Veliki Gaber odvijal tretji Praznik 
korenja, na katerem že od začetka sodeluje OŠ Veliki Gaber. Gospa 
ravnateljica mag. Barbara Brezigar je tudi letos poskrbela, da so imeli 
učenci nekoliko drugačen pouk. V nekaterih razredih so spoznavali 
pomen tega praznika in izdelali nekaj izdelkov, ki so jih nato prodajali 
na tržnici. 
Na otvoritveni prireditvi so sodelovali učenci plesne skupine pod 
mentorstvom Tanje Korošec z venčkom Plesi sveta, z glasbeno-ples-
no točko učenci pod mentorstvom Suzane Jefim in dramska skupina 
s predstavitvijo vrednot, ki so jih učenci odkrivali v okviru projekta 
Abeceda odličnosti, mojstrstva in etike. Sodelovale so tudi članice 
šolskega sklada, ki so s prodajo kokic in palačink zbirale denar za sklad. 

Volivci imajo vedno prav
Tako zmagovalci kot poraženci na volitvah radi v intervjujih 
izrečejo že oguljeno trditev, da imajo volivci vedno prav. Taka 
trditev, ki je za poražence  zgolj tolažba, izhaja iz dejstva, da 
imamo samo ene volivce, ki jih ne moremo zamenjati. Se pa 
posamezne stranke rade jezijo na volivce, če ne glasujejo po 
njihovi volji. Tako pomladne stranke še danes ne morejo ra-
zumeti in preboleti, da je bil Milan Kučan dva mandata iz-
voljeni predstavnik ljudstva, kar lahko na stani 69 preberemo 
v knjigi Majniška deklaracija 2014.
Volivce je zato treba na volitve pripraviti, ker so politično 
neuki. To delo pa zelo dobro opravijo mediji, ki jim pomaga-
jo k pravi odločitvi na volitvah. A volivci vedno ne sledijo 
medijem in jih z volilnim izidom tudi presenetijo. Letošnjih 
volitev se je udeležila slaba polovica volivcev. Ali še lahko 
govorimo, da imajo volivci vedno prav, če jih polovica ostane 
doma?
Porazna volilna udeležba in nezaupanje v profilirane stranke 
sta resni opozorili volivcev, da ne verjamejo v kapitalistično 
demokracijo, ki uveljavlja le interes kapitala in finančnih elit. 
V zadnjih dveh letih, še posebej pa letos, je veliko volivcev 
podprlo stranko, ki je v svojem programu nakazala pot iz 
našega družbenega brezna. Toda tako prejšnja kot sedanja 
vlada vodijo državo še vedno bolj ali manj po starih tirni-
cah. Ohranjajo sistemsko revščino in privatizirajo državno 
premoženje. Na  združevanje občin se je pozabilo. Svojo 
pravilno pot  utemeljujejo z domnevno gospodarsko rastjo 
in majhnim padcem brezposelnosti. O radikalnih reformah 
finančnega sistema in vrnitvi odtujenega državnega, nekoč 
družbenega, premoženja pa ni besede.  
Lučka na koncu predora pa je prodor Združene levice v par-
lament. To v neki, morda ne tako daljni prihodnosti, nakazuje 
pravičnejšo družbo. Ni pomembno, kako se bo imenovala. 
Vrnila bo človeku dostojanstvo in soodločanje o pogojih in 
rezultatih njegovega dela. To bodo ljudje uveljavljali skozi 
različne oblike neposredne demokracije in različne oblike 
lastništva. Levica pa je trebanjskim volivcem še tuja.

Štefan Kamin

Sredstva šolskega sklada so namenjena nakupu učil in pripomočkov 
za šolo in vrtec ter finančno pomoč pri plačilu stroškov šole v naravi 
za socialno ogrožene družine ter nagradni izlet za učence, ki dosegajo 
odlične rezultate na različnih tekmovanjih in pri učenju.  
Veseli smo, da je Praznik korenja v Velikem Gabru postal tradicio-
nalen in da k temu delček prispevajo tudi učenci OŠ Veliki Gaber.

Uciteljica Manca Cerne
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Devet novih avtomatskih defibrilatorjev v Občini Trebnje
Avtomatski defibrilator (AED) je naprava, s katero lahko rešimo življenje ob srčnem zastoju. Pogoj pa je, da se uporabi v prvih nekaj 
minutah. Zato mora biti takoj pri roki, ko pride do srčnega zastoja. Prihod reševalcev je skoraj vedno prepozen. 
Še v lanskem letu občina Trebnje ni premogla niti enega javno dostopnega avtomatskega defibrilatorja. Vse kaže, da se bo že v prihod-
njem letu uvrstila v sam vrh slovenskih občin. Dvema aparatoma, ki sta na Čatežu in pred DSO Trebnje, se je pridružilo devet novih. 
Locirani so pred športno dvorano Osnovne šole Trebnje, pri Bistroju Mišič v Štefanu, na vaškem trgu v Selih pri Šumberku, pred Kul-
turnim domom Dobrnič, pred gasilskimi domovi v Dolenji Nemški vasi, Račjem selu, Veliki Loki in Šentlovrencu ter v novem Vaškem 
središču Dolenje selce. Gre za velik uspeh projekta MILIJON SRČNIH TOČK. K projektu so pristopile skoraj vse krajevne skupnosti 
in večina prostovoljnih gasilskih društev, od ostalih društev pa Lions klub Trebnje in DROT. Preseneča Veliki Gaber, kjer k projektu 
nista pristopila niti krajevna skupnost niti gasilsko društvo. Zato sedaj v kraju nimajo AED, čeprav bi ga po strokovnih kriterijih 
najbolj potrebovali. Pristopniki so kandidirali za sofinanciranje za nakup defibrilatorjev. 40 % je prispevala Občina Trebnje iz svojega 
proračuna. Ker smo s skupinskim povpraševanjem uspeli močno znižati ceno, smo lahko kupili kar devet aparatov. Kandidati, ki letos 
niso prišli na vrsto, so sedaj na vrhu spiska za nakup v prihodnjem letu. Krajevne skupnosti, ki so letos že dobile aparat, bodo lahko 
ponovno kandidirale. Ni še prepozno za ostale. Vabim KS Veliki Gaber in vsa društva, da pristopijo k projektu MILIJON SRČNIH 
TOČK. Prijavnico lahko dobijo na e-naslovu: salda.zdenko@zd-tr.si. Kandidature za sofinanciranje AED v letu 2015 bom zbiral do 
novembra, nato pa bom na podlagi zbranih kandidatur občinskemu svetu predlagal, kolikšen znesek naj rezervira v proračunu.
Avtomatski defibrilatorji pa bodo povsem brez koristi, če se čim večje število ljudi ne bo naučilo z njimi rokovati. V ta namen bo 
Zdravstveni dom Trebnje organiziral tečaje. Prijave zbirajo krajevne skupnosti in prostovoljna gasilska društva. Tečaji trajajo približno 
dve uri in so brezplačni. Tečajniki bodo ugotovili, kako zelo enostavna je uporaba AED in kakšna tragedija bi se zgodila, če bi lahko z 
AED rešili življenje, pa ga nihče ne bi znal uporabiti. 

Zdenko Šalda, dr. med.,
koordinator MILIJONA SRCNIH TOCK,

ZD Trebnje
AED pri Bistroju Mišič v Štefanu

V prejšnji številki je bilo geslo v 
križanki MOJ PRIHRANEK.

Nagrade  podarja MojaObcina.si 
sledečim izžrebancem:

1. nagrada (USB KLJUČEK):

HELENA KASTELIC, 
PRAPROČE 11, 
8210 TREBNJE

2. in 3. nagrada  (KNJIGA 
ČLOVEK IMEJ SE RAD): 

BARBARA BREGAR,
VELIKI GABER 94, 
8213 VELIKI GABER, 

DAMJANA CINDRIČ, 
KIDRČEVA ULICA 28, 
8210 TREBNJE

4. in 5. nagrada (KNJIGA
SUPER ŽENSKA JE V TEBI):

JOŽICA TODOROV,
DEČJA VAS 24,
8210 TREBNJE

MANJA ŠIŠKA,
RODINE PRI TREBNJEM, 
8210 TREBNJE
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Niko Goleš izvoljen za člana 
predsedstva Kegljaške zveze 
Slovenije
Trebanjski klub je dobil še eno veliko priznanje. Niko Goleš, trener 
kluba in predsednik kegljaške tekmovalne skupnosti dolenjsko-be-
lokranjske regije, je na volilni skupščini Kegljaške zveze Slovenije v 
Ljubljani (10. oktobra) dobil zaupanje 41 slovenskih klubov, ki so ga 
izvolili v 12-člansko predsedstvo KZS. Preostali člani predsedstva so: 
Ema Zajc (Tržič), Franc Gornik (Cerknica), Albin Juvančič (Kranj), 
Sonja Poljšak (Ankaran), Jože Pogačnik (Medvode), Ladislav Go-
bec (Celje), Ladislav Rogelj (Postojna), Mitja Hudovernik (Slovenj 
Gradec), Harry Steržaj (Radenci), Ivan Kunčič (Slovenska Bistrica) 
in Samo Dremelj (Ljubljana). Za predsednika zveze je bil že tretjič 
izvoljen Milan Kurelič. 
Na slavnostni seji ob 40-letnici kluba je pred tremi leti Niko Goleš 
prejel tudi najvišje priznanje panožne zveze – zlati kegelj. 

Mojca Smolic

Niko Goleš - 
dobitnik zlatega keglja 
(Foto: Franci Lavrič)

Selekcije NK Trebnje 
uspešne v jesenskem 
delu tekmovanja
Vse selekcije NK Trebnje so uspešno pričele s tekmovanji v jesen-
skem delu tekmovanja v MNZ Ljubljana. Naši selekciji U-8 in U-9 
uspešno tekmujeta v ljubljanski skupini in sta zasluženo vodilni vsaka 
v svoji skupini. Skupni ekipi selekcij U-11 in U-13, ki ju sestavljajo 
igralci in igralke iz Trebnjega in Ivančne Gorice, doživljata zmage 
in poraze ter se tako kalita za nadaljnjo tekmovalno pot. Najstarejša 
klubska selekcija U-15, ki je letos v tandemu s sovrstniki iz NK Mir-
na, je po zadnjem krogu še vedno neporažena in zasluženo zaseda 
prvo mesto v drugi ligi starejših dečkov. Pričeli smo tudi z uporabo 
novega igrišča z umetno travo v Trebnjem, še bolj nestrpno pa se 
veselimo pomladi, ko bomo lahko trenirali še na igrišču z naravno 
travo in s tem razbremenili igrišče v Trebnjem. Do takrat pa se vsem 
ostalim uporabnikom igrišča iskreno zahvaljujemo za razumevanje in 
potrpljenje. Želimo vam prijetno jesen.

Tekst in foto: Leon Lobe, NK Trebnje

Trebanjski nogometaši na obisku
pri slovenski reprezentanci
V sredo, 8. 10. 2014, se je v popoldanskem času ekipa trebanjskih 
nogometašev in nogometašic iz selekcije U-13 s trenerjem ogledala 
pripravljalni trening slovenske nogometne reprezentance, ki je nasled-
nji dan odigrala kvalifikacijsko tekmo proti reprezentanci Švice.
Fantje in dekleta so za naše reprezentante pripravili prijetno 
presenečenje. Ko se je celotna ekipa postavila na tribuno, je bil iz nji-
hovih majic razviden napis »Slovenija gre naprej«, kar je predstavnike 
slovenske reprezentance izredno navdušilo. Po tekmi so zato s še 
večjim veseljem delili avtograme in se fotografirali s svojimi navijači. 
Ob tej priložnosti se NK Trebnje zahvaljuje g. Miranu Kovačiču iz 
podjetja Avtotransport Kovačič, ki je otrokom omogočil nepozabne 
trenutke z njihovimi nogometnimi vzorniki iz slovenske reprezen-
tance. 

Tekst: Leon Lobe, NK Trebnje
Foto: Arhiv NK Trebnje

VABILO K VPISU V 
STRELSKO DRUŠTVO TREBNJE

Vabimo vse učence od 4. do 
vključno 9. razreda k vpisu v 
Strelsko društvo Trebnje. Vpis bo 
potekal v mesecu oktobru 2014, 
in sicer vsak torek in petek med 
16.00 in 18.00 na sedežu strel-
skega društva (Praproče 12, Treb-
nje).  

Strelski treningi bodo potekali v starostnih skupinah dvakrat 
tedensko, in sicer ob torkih in petkih med 16.00 in 18.00 na 
strelišču v Prapročah. Vadba in tekmovanja se za vse starostne 
skupine izvajajo z zračno pištolo in puško.

Dodatne informacije dobite na telefonski številki 
041/850-558 ali na elektronskem naslovu društva: 
franc.cugelj@gmail.com.

Strelsko društvo Trebnje
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KAR SKUPAJ LEŽI, SKUPAJ DRŽI
(slovenski pregovor)

Naše sokrajane je minuli teden doletela nesreča. Stiska, ki jo 
lahko v popolnosti razumejo le tisti, ki so že doživeli kako je 
izgubiti dom, je velika. Če lahko rečemo, da v nesreči lahko 
najdemo tudi kaj spodbudnega je to, da smo v teh dneh bolj 
povezani, čuteči in solidarni. Pozdravljamo vsa prizadevanja 
tako Rdečega Križa Trebnje, Centra za socialno delo Trebnje 
in Občine Trebnje, ki so pristopili k reševanju trenutne stiske 
prizadetih.
Menimo pa, da ima škoda veliko večje razsežnosti in s sedan-
jimi aktivnostmi blažimo in rešujemo trenutne stiske priza-
detih, kar je v dani situaciji nujno. Da bi lahko problem rešili 
celostno in sistematičnim pristopom, smo pripravili zahtevo 
za sklic izredne seje Občinskega sveta, kateremu predlagamo 
sprejem Odloka o porabi sredstev iz proračunske rezerve 
v odstotku celotne ocenjene škode, hkrati pa smo navezali 
stike z pristojnimi inštitucijami in iščemo možnost pomoči 
iz državnih sredstev. 
Ob tem pa seveda ne pozabimo, da lahko prav vsak od nas 
omili stisko prizadetih. Z materialnimi dobrinami ali pa le 
stiskom roke, toplimi besedami in dobro mislijo. Pomembno 
je sporočilo, da v nesreči niso sami.

ODPRIMO ROKE IN SRCE!

Levstikov sadovnjak in 
družbena odgovornost
Vse starostne, socialne in drugače kategorizirane skupine prebival-
stva se vsakodnevno bolj ali manj srečujejo z vsemi sodobnimi prob-
lemi družbe, med njimi še posebej s socialno razslojenostjo oziroma 
ekonomsko neenakostjo, alkoholizmom in narkomanijo, nezdravimi 
življenjskimi navadami (prehranjevanje, gibanje, sprostitev…), med-
generacijskimi konflikti, slabmi delovnimi navadami…
V okviru Levstikove poti na neinvaziven način prispevamo h 
zmanjšanju občutka socialne razslojenosti in ekonomske neenakosti, 
ki vrača osebno in družbeno samozavest, odvračanju od narkotikov z 
aktivnim življenjem in sodelovanjem z naravo, vcepljanju bolj zdravih 
življenjskih navad, medgeneracijskemu sodelovanju, zavedanju po 
potrebi lastnega razvoja osebnosti skozi marljivost, doslednost in 
delavnost;  večanju družbene odgovornosti vseh družbenih skupin, 
ohranitvi in popularizaciji starih in avtohtonih sadnih sort v Sloveni-
ji, večanju zavedanja o pomenu narodovega jezikovnega in slovstven-
ega bogastva, ozaveščanju vseh starostnih skupin o pomenu ohran-
janja narave in s tem tudi jablan, izobraževanju in prenosu znanja na 
mlade generacije, spodbujanju družbene odgovornosti do ohranjanja 
avtohtonega rastlinstva (tako za prebivalstvo kot državo), pobudam 
za več gibanja v naravi, več zdravega življenja, manj bolezni, kar mora 
biti tudi družbena odgovornost, izobraževanju mlade generacije prek 
programov športnih in kulturnih dnevov v šolah ter praktičnih učnih 
točk za vse starostne strukture, prek medijev in drugih oblik (revija, 
knjižice) predstavitve vsebinskih vidikov projekta.
S projektom Levstikovega sadovnjaka bomo za zanamce pustili 
številna sadna drevesa, trajnejšo možnost izobraževanja na področju 
sadjarstva in na področju družbene odgovornosti do narave in sadja 
za organizirane obiskovalce sadnih dreves kot za ostale obiskovalce, 
pohodnike, rekreativce, ljubitelje naravne in kulturne dediščine na 
drugi strani… Projekt omogoča trajnejše oblike in možnosti žetve 
rezultatov, saj gre za vsebine, ki niso vezane le na čas trajanja izvedbe 
projekta, temveč bolj za prihodnost, ko bodo začela drevesa rasti in 
dajati svoje sadove, ki jih bodo lastniki zemljišč lahko namenjali tudi 
v humanitarne namene za šole in vrtce na tem območju, s tem pa 
se bo krepila tudi družbena zavest po medsebojni pomoči in sode-
lovanju, zato pričakujemo tudi precejšen prispevek k dvigu socialnega 
čuta pri ljudeh.
Levstikova pot je in bo tudi sinonim za slovenski jezik. Ta je bil tudi 
osnova za nastanek kulturno-zgodovinske Levstikove poti leta 1987. 
Zato je odtlej rdeča nit tega območja prav v ohranjanju pestrosti in 
bogatosti slovenskega jezika ter razvoju družbene zavesti o pomenu 
narodovega jezika v povezavi z rekreacijo, varovanjem in ohranjanjem 
naravne biotske različnosti v tem prostoru.

Podrobnosti o Levstikovem 
sadovnjaku najdete na naslovu 
www.sadovnjak.eu.

Zavod Levstikova pot

Dolenjsko društvo generala Maistra

V TOREK, 21. oktobra, ob 19.00,

v Osrednji knjižnici Trebnje

Več informacij na tel.  041 354 714
(Marica Štamcar, predsednica Dolenjskega društva generala Maistra)

Vstop prost, vljudno vabljeni!

vabi na

OBČNI ZBOR

Vse občane, ki jih zanima slovenska zgodovina in se 
zavedajo, da ima znameniti slovenski general Rudolf
Maister tudi trebanjske korenine, vabimo k včlanitvi 
v Dolenjsko društvo generala Maistra iz Trebnjega.

 
Tomšičeva hiša, rojstna 
hiša generalove mame 
Franje.

Spomladi 2014 je bilo zasa-
jenih deset dreves, z akcijo bomo 
nadaljevali tudi v prihodnje. Na 
Levstikovi poti je zasajena tudi 
miljska figa, označena z barvno 
tablo na hrastovem totemu.
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Tone Smolič je praznoval  
80. rojstni dan
»Polonca, Polonca,« nam je zapel  pesem svojega starega očeta Tone 
Smolič iz Preske pri Dobrniču, ko smo mu prišli voščit za njegov 80. 
rojstni dan, ki ga je praznoval v petek, 12. 9. 2014. Posebno veselo je 
bilo, ko so v nedeljo njegov rojstni dan praznovali v krogu družine. 
Žal pa z njimi ni bilo njegove žene Tončke, ki jo vsi zelo pogrešajo, 
še posebno pa on.

Njegova življenjska pot se je pričela v Šahovcu, kjer se je rodil kot 
drugi izmed petih otrok pri Kajžarjevih. Že ime pove, da družina 
ni bila premožna in tako je bil že drugi dan po rojstvu z mamo na 
njivi zavit v cunje, ki so pač bile pri hiši. V šolo je hodil v Dobrnič. 
Ko je prišel od vojakov, je odšel na delo v rudnik v Velenje, nato se 
je zaposlil  še v Pivovarni Union in v Litostroju. Pred 24 leti se je 
upokojil, vendar mu dela  nikoli ni zmanjkalo. Skoraj vsak dan je po-
magal ženi Tončki, ki je bila hkrati kuharica, snažilka in še hišnica ter 
velikokrat tudi vzgojiteljica  na podružnici šoli v Dobrniču. Pozimi  
je bilo včasih treba že ob dveh zjutraj zakuriti lončene peči … Veliko 
svojega  časa je posvetil tudi delu v PGD Dobrnič. Vaščani  ga imajo 
radi, ker je vesele narave in jim je vedno pripravljen pomagati.

S Tončko sta se poročila  leta 1958, razveselila sta se sina Toneta in 
hčerke Zvonke. Svoje zanimanje za glasbo in risanje sta prenesla na 
tri vnukinje in vnuka. Vnukinja Nuša  je akademska slikarka, vnuk 
Aleš  je inženir lesarstva in 4. generacija harmonikarjev v družini. 
Vnukinji Ina, ki je univ. dipl. prof. angleščine, in Nadja, ki je univ. 
dipl. prof. razrednega pouka, sta se podali v pedagoške vode. Izredno  
je vesel, da je  vnukinja Nadja  učiteljica na PŠ Dobrnič. Odlično se 
razume tudi z zetom Milanom in snaho Danico. Ponosen je na vse 
svoje in vesel, da se vedno lahko zanese na njih.

Ob tem visokem jubileju so mu voščili in izročili darilo v imenu KS 
Dobrnič tajnik sveta KS Dobrnič Peter Zaletelj in Francka Kužnik, 
predsednica KORK, in članica sveta KS Melita Jarc.

Veliko zdravja in zadovoljstva  Vam še enkrat voščim tudi jaz in 
želim, da še dolgo let razveseljujete vse okrog Vas, še posebej pa Vaše 
domače.

Lojzka Prpar,  KS Dobrnic

Melita Jarc, Francka Kužnik, slavljenec Tone Smolič, 
sin Tone Smolič, Peter Zaletelj

 Galerijska paleta
V četrtek, 23. oktobra 2014, vas ob 18. uri vabimo na odprtje razstave 
danske umetnice Lone Villaume. 

Lone Villaume, ki bo na razstavi predstavljena z več kot 50 deli, nav-
dih črpa iz žanra in krajine, vendar ju nadgradi in preoblikuje v duho-
vite podobe vsakdanjega življenja in ekologije. 

Lone Villaume je dokončala študij arhitekture na Danski kraljevi 
akademiji za lepe umetnosti. Konec 70. let 20. stoletja je pričela ob-
likovati vzorce na tekstilu in iz njega izdelovati raznovrstne izdelke. 
Dvajset let kasneje se je pričela resneje posvečati slikarstvu. Raz-
stavljala je na Danskem, Švedskem, Poljskem, v ZDA, Italiji, Belgiji, 
Španiji, Bolgariji, Rusiji, Latviji, Srbiji, Franciji in Veliki Britaniji. 
Sodelovala je na 41. Mednarodnem taboru likovnih samorastnikov 
Trebnje leta 2008.

Lone Villaume: Visoke pete, 2009, 46 cm x 48 cm, akril na platnu 
(Foto: Lone Villaume)

Nekje v tebi je bol bila,
zamahnil si z roko, 
češ, zmogel bom – močnejši sem,
pa vendar ni bilo tako.

ZAHVALA

V 76. letu starosti je ugasnilo življenje našega dragega očeta, dedka, 
brata, tasta in prijatelja FRANCA URBIČA iz Dolenje Dobrave.

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam nudili 
oporo v težkih trenutkih. Hvala vsem za darovano cvetje, sveče, 
svete maše ter izrečena ustna in pisna sožalja. Še posebej se želimo 
zahvaliti osebju ZD Trebnje, SB Novo mesto, DSO Trebnje, 
delavcem Krke – obratu OPSI, pevcem Strmole za občuteno za-
pete pesmi, citrarki Manci, govorniku Branku Megliču za besede 
slovesa, kaplanu za lepo opravljen obred in pogrebni službi Saša 
Novaka iz Straže. Še enkrat hvala vsem in vsakemu posebej, ki ste 
našega ata v tako velikem številu pospremili na zadnji poti.

Žalujoči: hči Vanja, sinova Franci in Ivan z družinami.
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0  takoj bom na občini ustanovila oddelek za evropske zadeve, da 
bomo pripravljeni pričakali več kot 1 milijardo evropskih sredstev, ki 
bodo podeljeni v naslednjih letih Sloveniji

0  takoj bomo pričeli z izgradnjo centralne kotlovnice na biomaso in 
tako prihranili do 2,4 milijona evrov na leto, s tem pa zvišali prihodke 
našim kmetovalcem in znižali stroške ogrevanja

0 takoj bomo uredili poslovno cono, kjer bomo oddajali poceni 
zemljišča za investitorje in tako poskrbeli za nova delovna mesta 
(takšni kot Akrapovič morajo biti zaželjeni v Trebnjem)

0  takoj bomo pristopili k pripravi projektov za razvoj podeželja in 
črpanje �nančnih sredstev evropskega kmetijskega sklada, kjer bo 
na voljo slabih 100 milionov evrov 

0  že do konca naslednjega leta bomo uredili Mladinski center

0  takoj bomo ustanovili občinski sklad za spodbujanje razvoja 
dopolnilnih dejavnosti in biološke pridelave hrane ter uvedli 
občinske subvencije za izgradnjo bioloških greznic

VEČ KOT MILIJARDA 
EVROPSKIH SREDSTEV

VEČ KOT 100 MILIJONOV 
EVROPSKIH SREDSTEV 
ZA KMETOVALCE

VEČ KOT 2,4 MILIJONA 
EVROV PRIHRANKA 
ZA OGREVANJE

VEČ KOT 650 NOVIH
DELOVNIH MEST

NOVE SUBVENCIJE

NOV MLADINSKI CENTER

ŠPELA SMUK

Županja vseh 
za boljši jutri

 b
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V Novi Sloveniji se vsem, ki ste nam na letošnjih lokalnih volit-
vah namenili svoj glas, iskreno zahvaljujemo. 
Dosegli smo soliden rezultat in ohranili dve svetniški mesti. 

V Občinskem svetu Občine Trebnje nas bosta zastopali Štefanija 
GLIHA in Brigita MURN. Zadovoljni smo tudi z rezultatom 
županskega kandidata Blaža PAVLINA. Hvala za vaš glas tudi 
v njegovem imenu.
Še enkrat hvala in čestitke vsem izvoljenim občinskim svet-
nikom.

Marjan PAVLIN, predsednik OO NSi Trebnje

Občinska organizacija SD Trebnje in njen svetnik Nino Zajc 
se zahvaljujeta vsem volilcem za izkazano zaupanje. Res imamo 
samo enega svetnika, vendar verjamemo, da iz malega zraste ve-
liko, kar bomo dosegli s prizadevnim delom v občinskem svetu v 
dobro vseh Trebanjcev in ne samo naših volilcev.

Predsednik Obo SD Trebnje
Nace Sila

Volivci imajo vedno prav. In volivci ste, najbolj od vseh, na-
gradili Drot. Kar vsak četrti prebivalec naše občine je oddal 
svoj glas Drotu, za kar se vam iskreno zahvaljujemo. Rezultati 
volitev jasno potrjujejo, da si občani in občanke želimo spre-
memb, razvoja in sodelovanja.

Špela Smuk je vsem izvoljenim svetnikom že dan po volitvah 
poslala pismo, s katerim jih je obvestila, da si želi sodelovanje 
z vsemi, ne glede na politično pripadnost. Sodelovanje vseh 
je še posebno pomembno sedaj, ko bo potrebno pripraviti 
številne nove, razvojne projekte, ki bodo lahko konkurenčni 
za pridobitev skupno več kot 4 milijarde evropskih sredstev, 
ki bodo na razpolago Sloveniji. Špela Smuk je že dokazala, 
da to zmore, zato v nedeljo izvolimo Špelo Smuk za županjo!

Občinski odbor SLS Trebnje se po prvem delu letošnjih lokal-
nih volitev zahvaljuje vsem volivkam in volivcem, ki ste prišli na 
volišča in ste podprli naše kandidate tako za mesto župana kot 
na listah za občinski svet in svete krajevnih skupnosti. Doseženi 
rezultati dokazujejo našo stabilnost, hkrati pa nam pomenijo 
priznanje, da smo delali dobro. Kot druga najmočnejša stranka 
v občini bomo tudi v prihodnje delovali po svojih najboljših 
močeh v korist krajanov in občanov občine Trebnje. 
Hvala vam za vaše glasove in za izkazano zaupanje! 

OO SLS Trebnje

V imenu Demokratične stranke dela – DSD, partnerice v koaliciji 
Združena levica, volilnega tabora, vseh naših kandidatov za OS in 
svete KS se iskreno zahvaljujemo volivcem za izkazano zaupanje 
na lokalnih volitvah. 
Kot kažejo številke, rastemo. To je tudi potrditev, da je naša 
pot pravilna, saj je naš cilj postaviti človeka pred kapital. Tudi 
biroškrati nas niso ustavili, čeprav imamo zaradi birokratskih pre-
prek in težav pri uporabi imena Združena levica zagotovo svet-
nika manj.
Same volitve v Trebnjem so bile zopet podobne slikanici – brez 
javnih soočenj in s popolnoma mrtvo kampanjo. Mi se javnih 
soočenj ne bojimo, a očitno so številni, ki so raje varno skriti v 
političnih luknjah in čakajo, včasih celo brez napisanega pro-
grama ali predstavitve le-tega.

OO DSD Trebnje



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

18. 10. 2014 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje

18. 10. 2014 9.00 11. slikarsko srečanje, ex tempore, Rihpovec 2014 na igrišču, pri luži

18. 10. 2014 9.00–12.00 Dobrodelna akcija DROBTINICA (KORK Trebnje) Mercator center Trebnje

19. 10. 2014 15.00–18.00 Dan odprtih vrat PGD Trebnje Gasilski dom Trebnje

20. 10. 2014 12.00–15.00 Zaposlitveni kotiček Knjižnica Pavla Golie Trebnje

20. 10. 2014 17.00 Ura pravljic Knjižnica Pavla Golie Trebnje

20. 10. 2014 19.00 Literarni večer in predstavitev knjige [PSI] Knjižnica Pavla Golie Trebnje

21. 10. 2014 19.00 Začetek plesnih tečajev – začetni tečaj Baragova galerija

21. 10. 2014 20.30 Začetek plesnih tečajev – nadaljevalna stopnja Baragova galerija

23. 10. 2014 18.00 Odprtje razstave Lone Villaume Galerija likovnih samorastnikov 
Trebnje

24. 10. 2014 17.00 Uvodno srečanje in vpis mladih gasilcev nad 7 let Gasilski dom Trebnje

25. 10. 2014 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje

25. 10. 2014 9.00 3-urna delavnica Brain gym in sprostitveni dotik lokacija bo sporočena naknadno, 
glede na prijave

26. 10. 2014 8.00–12.00 Predstavitev PGD Trebnje Mercator center Trebnje

27.–29. 10. 2014 10.00–12.00 Levčkove počitniške delavnice za otroke v Trebnjem CIK Trebnje

28.–30. 10. 2014 10.00–12.15 Delavnica Karikatura (Brane Praznik) Galerija likovnih samorastnikov 
Trebnje

31.10. 2014 8.30 Kostanjev pohod Izletniška kmetija Kazina

1. 11. 2014 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje

7. 11. 2014 15.00–20.15 Regijski lutkovni seminar Kulturni dom Trebnje

7. 11. 2014 17.30 Levčkova lutkovna predstava za otroke  
»Krtek Zlatko ali Kakec, ki je padel z neba« Kulturni dom Trebnje

8. 11. 2014 6.00–9.00 28. mednarodno popotovanje po Levstikovi poti  
iz Litije do Čateža

start: Litija ali Šmartno pri Litiji, 
cilj: Čatež

8. 11. 2014 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje

8. 11. 2014 9.00–18.30 Regijski lutkovni seminar Kulturni dom Trebnje

8. 11. 2014 13.00 Razhodnja (zaključna prireditev) vaški trg na Čatežu

11. 11. 2014 17.15–18.15 Potujoča knjižnica Dobrnič

15. 11. 2014 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje

15. 11. 2014 17.00 Predstavitev knjige Zale Miklavčič z naslovom  
Ljubezen, spoštovanje, prijateljstvo

Galerija likovnih samorastnikov 
Trebnje

Napovednik dogodkov v občini Trebnje v oktobru in novembru 2014

NAPOVEDNIK


