
•	 10.	kolesarski	maraton	Dana
•	 Zaključek	nogometne	sezone	2013	-	2014
•	 Imamo	novega	koncesionarja	dimnikarskih	

storitev
•	 Končana	preplastitev	javne	poti	skozi	Gradišče
•	 Podeljena	priznanja	in	plakete	Občine	Trebnje	

za	leto	2014

OSNOVNOŠOLCI	ZAKLJUČILI	PRVI	DEL	SVOJE	
UČNE	POTI	Z	VALETO

NOV	DRŽAVNI	PRVAK	V	DISCIPLINI	RISANICA	
JE	GREGOR	PERPAR,	ČLAN	LD	DOBRNIČ

SPREJEM	NAJUSPEŠNEJŠIH	UČENCEV	PRI	ŽUPANU,	
ALOJZIJU	KASTELICU

12.	KOLESARSKA	KARAVANA	POT	PRIJATELJSTVA	
VUKOVAR	-	LJUBLJANA
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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 nasl-
ovu: Gla-silo občanov, Goliev trg 4, 8210 Trebnje (prvi vhod 
desno, za občinsko stavbo).
Rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko je četrtek,  
11. 9. 2014, izid je petek 19. 9. 2014. Prispevki, ki bodo pris-
peli po tem datumu, bodo objavljeni v naslednji številki, če 
bodo še aktualni.

AKTUALNO / OBVESTILA

obcanov obcine Trebnje

Vlada izdala odločbi o 
podelitvi koncesije za izvajanje 
storitev dimnikarske javne 
službe
Vlada RS je izdala odločbo, s katero se koncesija za izvajan-
je obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja mer-
itev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in 
zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva 
človekovega zdravja in varstva pred požarom na dimnikarskem 
območju Trebnje podeli družbi O. R. Inženiring, komunalne in 
gradbene storitve, d. o. o., Radovljica. Prijava družbe Snedim,d.o.o., 
Sevnica, se zavrže, saj ni bila popolna. 

Vlada je izdala tudi odločbo, s katero se koncesija za izvajan-
je obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja mer-
itev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in 
zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva 
človekovega zdravja in varstva pred požarom na dimnikarskem 
območju Pivka podeli Dimnikarstvu in meritve emisij Uroš Li-
panje s. p., Pivka. Za podpis obeh koncesijskih pogodb je vlada 
pooblastila ministra za kmetijstvo in okolje.

Obcinska uprava

Končana preplastitev javne 
poti skozi Gradišče
V tretjem tednu junija so uspešno zaključili preplastitev javne poti JP 
926841 Rodine–Arenberk v dolžini skoraj dveh kilometrov, ki poteka 
skozi Gradišče. Investicijo sta sofinancirali Občina Trebnje ter KS 
Dolenja Nemška vas. Dela so bila izvedena skladno z gradbeno po-
godbo, vrednost naložbe pa znaša dobrih 90.000,00 EUR. 

Obcinska uprava Obcine Trebnje, 
Oddelek za okolje in prostor, 

Darja Štraus,
svetovalka III

Pričetek del na cesti 
Vrbovec - Podlipa
Konec junija je Občina Trebnje z izvajalcem del, družbo CGP, d. d., 
Novo mesto, sklenila gradbeno pogodbo za izvedbo II. faze na cesti 
Vrbovec–Podlipa. Predvideno je asfaltiranje preostanka makadamske 
ceste iz smeri Vrbovca proti Podlipi. Asfaltiranje se bo pričelo na 
mestu, kjer je bilo lani zaključeno, nato pa potekalo v dolžini dobrega 
pol kilometra do meje z občino Žužemberk, kjer se bo zaključilo z 
navezavo na obstoječi asfalt.
Vse udeležence v prometu prosimo za razumevanje in dosledno 
upoštevanje spremenjene prometne signalizacije v času izvajanja del.

Obcinska uprava Obcine Trebnje, 
Oddelek za okolje in prostor, 

Darja Štraus,
svetovalka III 

Foto: Darja Štraus
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OGLAS

O.R. Inženiring d.o.o.
Dimnikarski koncesionar Republike Slovenije 

za območja: 
TREBNJE, METLIKA, ČRNOMELJ in SEMIČ

Spoštovane občanke, spoštovani občani!

Kot novi koncesionar RS za opravljanje dimnikarskih storitev na območnem 
področju Trebnje, vas po tej poti prav lepo in prijazno pozdravljamo. Poleg 
očitnega obvestila, vam želimo sporočiti tudi nekaj dejstev o našem podjetju. Ver-
jamemo v pošteno delo za pošteno plačilo, prijazen in korekten odnos do našin 
cenjenih strank, ter visoko strokovno podprte dimnikarske storitve. V podjetju 
so zaposleni dimnikarski mojstri, dipl. inž. el., dipl. inž. str., dipl. ekon., magister 
znanosti, vsem pa je skupni poklicni imenovalec dimnikar. Temu poklicu smo 
podredili svoje življenje, in vam zagotavljamo da bomo naredili vse kar je v naši 
moči, da boste zadovoljni z našimi storitvami.

Lep pozdrav,

Vodstvo O.R. Inženiring d.o.o.

KONTAKT:

Operativni vodja: 031  253  484
Pisarna: 01 2003 820
E- naslov: o.r.inzeniring@gmail.com
Spletna stran: www.or-ing.si

O.R. Inženiring d.o.o., dimnikarski koncesionar Republike Slovenije

Oglas OR Inženiring.indd   1 11.7.2014   11:48:16
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Praznik občine 
Trebnje  
25. junija občina Trebnje praznuje svoj 
občinski praznik, zato se v njegovo 
počastitev že tradicionalno vsako leto zvrsti 
lepo število kulturnih prireditev. Osred-
nja prireditev je zagotovo slavnostna seja 
Občinskega sveta Občine Trebnje, na kat-
eri občina glede na zbrane in ovrednotene 
predloge podeljuje priznanja in plakete 
Občine Trebnje ter naziv častnega občana 
občine Trebnje posameznikom ali orga-
nizacijam za njihov doprinos k obogatitvi 
lokalnega okolja na različnih področjih.

Slavnostna seja Občinskega sveta Občine 
Trebnje je potekala v petek, 20. junija 2014, 
ob 19. uri v avli CIK-a Trebnje v orga-
nizaciji Občine Trebnje in v izvedbi JSKD, 
Območne izpostave Trebnje, povezovala jo 
je Mojca Bahun. Po pozdravnem nagovoru 
župana Občine Trebnje Alojzija Kaste-
lica je sledil slavnostni govor dr. Janeza 
Gabrijelčiča, častnega občana občine Treb-
nje, v katerem je poudaril pomen kulture 
in tovrstnih prireditev, ki bogatijo kraj in 
zgodovino določene skupnosti.
Slavnostni dogodek je bil posvečen prejem-
nikom priznanj in plaket Občine Trebnje 
za leto 2014, naziv častni občan v letošnjem 
letu ni bil podeljen. 

Priznanja Občine Trebnje 2014 so prej-
eli: Štefanija Gliha za svoje predano delo, 
polno ljubezni in dobrote, v korist ljudi 
in okolju, kjer živi; Avgust Žnidaršič za 
pomemben prispevek k razvoju kmetijske 
dejavnosti v občini Trebnje; Zdenko Šalda, 
dr. med., za svoje strokovno in humanitarno 
delo, ki dviga ugled občine Trebnje; Kole-
sarsko društvo Gorenje Ponikve za orga-
nizacijo aktivnosti, pomembnih za zdravo 
telo in duha, ter prispevek k ugledu in pre-
poznavnosti občine Trebnje ter Rokometni 
klub Trimo Trebnje za vzgojo generacij, ki 
so tudi v športu pridobivale vrednote za 
življenje, za uspehe, ki promovirajo občino 
Trebnje na državni in evropski ravni.

Plakete Občine Trebnje 2014 so prejeli: 
Marinka Sila za svoje prostovoljno delo na 
področju socialnih in družbenih dejavnosti, 
s katerim je pustila pečat in sled v trebanjski 
občini in zunaj nje; Kmetijska zadruga Treb-
nje, z. o. o., saj s svojo dolgoletno dejavnostjo 
pomembno prispeva k razvoju kmetijstva v 
občini in tudi k prepoznavnosti  ter ugledu 
občine Trebnje kot osveščene lokalne skup-
nosti z visoko stopnjo samooskrbe s hrano 
in Prostovoljno gasilsko društvo Trebnje za 
uspešno vzdrževanje in negovanje gasilske 
tradicije že 130 let, za opravljanje gasilske 
službe ter del in nalog v sistemu zaščite in 
reševanja v veliki skrbi za visoko stopnjo var-
nosti občanov in občank.

Kulturni program so oplemenitili Občinski 
pihalni orkester Trebnje, Trebanjske 
mažorete, Vokalna skupina Soreline KD 
Trebnje ter Trobilni kvintet študentov Aka-
demije za glasbo. Za pogostitev z lokalnimi 
dobrotami so poskrbele članice Društva 
podeželskih žena Tavžentroža. 

Praznik občine Trebnje so obogatile tudi 
spremljevalne prireditve, in sicer je še isti 
večer v sklopu slavnostne seje Občinskega 
sveta Občine Trebnje na Vrhtrebnjem 
pri planinskem domu potekalo kresovan-
je v pozdrav prazniku občine Trebnje in 
državnemu prazniku, kjer so za kulturni pro-
gram poskrbeli Moški pevski zbor Zagriški 
fantje KUD Marija Kmetova Šentlovrenc, 
Dober dan teater in Duo AS, za pogostitev 
Planinsko društvo Trebnje, prireditev pa je 
povezovala Petra Zorn. 

Občani so se lahko udeležili slavnostne 
akademije in prireditve ob 130. obletnici 
delovanja PGD Trebnje z gasilsko parado 
moštva in vozil; v Galeriji likovnih samo-
rastnikov Trebnje je potekal dan odprtih 
vrat ob Poletni muzejski noči in zaključek 
47. Mednarodnega tabora likovnih samo-
rastnikov Trebnje. Pri spominskem obeležju 
na Medvedjeku pa je potekala spomin-
ska slovesnost ob dnevu državnosti in 23. 
obletnici samostojnosti. Sklop prireditev ob 
občinskem prazniku je zaokrožil Baragov 
dan – spominski dan občine Trebnje v iz-
vedbi Kulturnega društva Trebnje. 
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Podpora delovanju 
nevladnih organizacij
V sredo, 11. junija 2014, je župan Občine Trebnje z go. Branko Bu-
kovec, predsednico Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo 
mesto, ki je koordinator regijskega centra nevladnih organizacij ju-
govzhodne Slovenije, ter s predsedniki nekaterih društev iz občine 
podpisal sporazum, s katerim je uokviril delovanje nevladnih orga-
nizacij v lokalni skupnosti. Sporazum je del nacionalne kampanje za 
promocijo nevladnega sektorja. S tem želi Občina Trebnje izraziti 
javno podporo delovanju vseh društev v lokalni skupnosti.  
 
Občina sicer že podpira društva, ki s svojim delovanjem zagotavljajo 
višjo kakovost življenja v občini. Podpisani sporazum pa še formalno 
zavezuje tako občino kot društva, da bodo spodbujali in podpirali 
prostovoljno delo v lokalni skupnosti.
Prostovoljno delo, ki ga občani uresničujejo v društvih, občina finan-
cira prek javnih razpisov in v letošnjem letu je delovanju društev s 
področja sociale, športa, kulture, turizma in kmetijstva namenila ne-
kaj več kot 200.000 EUR. 
Na regijski ravni je v Trebnjem potekalo prvo podpisovanje takšnega 
sporazuma. Udeležilo se ga je 10 društev, preostala društva, ki se 
niso mogla udeležiti skupnega podpisovanja, pa bodo lahko spora-
zum podpisala še v naslednjih dneh na Oddelku za gospodarske in 
družbene dejavnosti.  

Obcinska uprava Obcine Trebnje

Tradicionalni izlet 
KS Račje selo
Kot vsako leto je tudi letos KS Račje selo organizirala izlet, ki se 
ga je udeležilo okoli 60 krajanov. Na izlet smo odšli na prvo julij-
sko soboto na Pohorje. Po dobrih dveh urah vožnje smo prispeli na 
cilj, do Hotela Zarja na Pohorju, kjer nas je čakal izkušen vodnik. 
Najprej smo se okrepčali in se nato odpravili na izlet po Pohorju z 
avtobusom ter nazadnje peš. Ogledali smo si slap Skalca, Bolfenk, 
Areški studenec, Ruške koče in cerkev svetega Henrika. Peljali smo 
se tudi z gondolo in si ogledali strmo kolesarsko progo. Po vseh teh 
ogledih smo se vrnili v hotel, kjer nas je čakalo zelo okusno kosilo. 
Vreme je bilo čudovito, zato je bilo temu primerno tudi razpoloženje 
naših krajanov, ki so se po kosilu pomerili v športnih igrah. V poznih 
popoldanskih urah smo se odpravili proti domu. Med vračanjem smo 
se ustavili še na Trojanah, kjer smo se posladkali s trojanskimi krofi. 
V poznih urah smo se zadovoljni srečno vrnili domov in se že pogo-
varjali, kam bomo krenili naslednje leto.

Darko Pekolj 

Krajevna skupnost Trebnje je svoj praznik obeležila s svečano 
prireditvijo in podelitvijo priznanj. Letošnji prejemniki so bili: 
šolsko športno društvo Trebnje, ilustrator in oblikovalec vizual-
nih sporočil Peter Škerl, PGD Trebnje in Jožefa Grmovšek.V 
programu so sodelovali učenci Glasbene šole Trebnje in solistka 
Eva Kovačič.
V imenu KS Trebnje se vsem, ki so sodelovali pri organizaciji 
prireditve iskreno zahvaljujemo.
Vsem krajankam in krajanom KS Trebnje želimo lepe poletne 
dni.

Predsednik KS Trebnje, mag. David Klaric
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 Galerijska paleta
Od 14. do 21. junija 2014 so v Galeriji likovnih samorastnikov Treb-
nje na 47. Mednarodnem taboru likovnih samorastnikov gostili 
osem umetnic iz osmih držav: Luizo Caetano iz Portugalske, Edno 
de Araraquara iz Brazilije, Leno Koski s Finske, Katarino Krvarić s 
Hrvaške, Sue Prince iz Velike Britanije, Judito Rajnar iz Slovenije, 
Lucietto Righetti iz Italije in Ivano Stanisavljević Negić iz Srbije.

Odprtje tabora je potekalo v soboto, 14. junija 2014, ob 17. uri. Na 
dogodku sta spregovorila Patricija Pavlič, direktorica CIK-a Trebnje, 
in župan Občine Trebnje Alojzij Kastelic. Kulturni program je pri-
pravila Glasbena šola Trebnje. Udeleženke so nato v družbi župana 
spremljale otvoritev prireditve Iz trebanjskega koša.

V nedeljo, 15. junija 2014, je ob 10. uri potekalo Srečanje z umetnica-
mi ob jutranji kavi, na katerem so se umetnice predstavile in spregov-
orile o svoji izkušnji usklajevanja ustvarjalnosti, službe in družinskega 
življenja. Ob koncu je Judita Rajnar z lutkovno skupino Tok tok na-
prej uprizorila lutkovno predstavo Medveda in hruška. 

Istega dne sta pod mentorstvom članov Društva likovnikov Trebnje 
in njihovega predsednika Braneta Praznika potekali likovni delavnici 
za otroke, mladino in odrasle, in sicer Slikanje z akrilom ter Slikanje 
z akvarelom.

Udeleženke tabora so slikale v galeriji od ponedeljka, 16. junija, do 
četrtka, 19. junija, vsak dan od 9. do 12. in od 14. do 19. ure. V torek 
so jih obiskali udeleženci Malega likovnega tabora, ostale dni pa tudi 
drugi otroci iz vrtca, osnovnih šol ter odrasli. V petek, 20. junija 2014, 
so umetnicam predstavili lepote širše okolice. Ogledale so si zbirko 
Izvirne ilustracije mladinskih del v Šentrupertu, v Mokronogu so se 
udeležile odprtja razstave Malega likovnega tabora ter se nato podale 
proti Otočcu in Novemu mestu. Tabor se je zaključil v soboto, 21. ju-
nija 2014, s predajo del galeriji. Na zaključni prireditvi sta spregovo-
rila Patricija Pavlič in župan Občine Mirna Dušan Skerbiš.

Hkrati je v galeriji potekal dan odprtih vrat ob Poletni muzejski noči. 
Ob tej priložnosti so se učenci Osnovne šole Trebnje predstavili s 
prireditvijo Mladi se predstavijo.

Andrejka Vabic Nose

Čas za nov navdih! 
Kam po informacije 
o nadaljnjem šolanju, 
tečajih in možnostih 
zaposlitve?

Poletni čas je čas za oddih, pa tudi čas za miren razmislek o ciljih, 
tudi na področju izobraževanja.  Temelj za dosego vsakega cilja je 
načrt, v katerem opredelimo korake do cilja. 
Prvi korak na tej poti je razmislek o možnostih in o tem, kaj 
želimo. Pri zastavljanju vaših ciljev na področju izobraževanja in 
zaposlovanja vam lahko pomagajo tudi v Svetovalnem središču 
Novo mesto. S svetovalkami se lahko pogovorite in tako dobite 
odgovore na vsa vaša vprašanja. Svetovano središče bo delovalo 
tudi v poletnem času, in sicer bo imelo uradne ure vsako sredo 
in četrtek od 9.00 do 12.00 ter od 13.00 do 15.00 (razen v času 
kolektivnega dopusta od 18. 7. do 31. 7. 2014) v prostorih RIC-a 
Novo mesto (Topliška 2). Poiščete jih lahko tudi v drugih krajih 
v regiji (Trebnjem, Metliki, Žužemberku in Šentjerneju). Prosijo 
vas, da se za osebni obisk predhodno naročite (07 393 45 52).

Dejavnost je brezplačna, ker je sofinancirana s strani Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport RS. 

Tina Strnad, Svetovalno središce Novo mesto
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Junijsko praznovanje visokega jubileja 
PGD Trebnje
Praznovanje 130. obletnice delovanja PGD Trebnje sem obeležili z več dogodki v 
mesecu juniju. Ob izidu zbornika Varuhi življenj in imetja – že 130 let smo imeli 
predstavitev v Knjižnici Pavla Golie Trebnje, kjer smo se zbrali člani vseh generacij 
in izvedeli še veliko zanimiv zgodb, ki jih v svojem spominu nosijo starejši člani. 
Na svečani akademiji nas je s svojo prisotnostjo počastil predsednik Gasilske zveze 
Slovenije tov. Jošt Jakša. Podelili smo priznanja in odlikovanja na nivoju društva, 
večer pa je popestril nastop naših najmlajših članov ter tolkalna skupina Muvaru-
vagruva z edinstvenim igranjem na lestve. Osrednja prireditev je potekala 21. junija s 
svečano povorko gasilcev, ne samo trebanjskih, pridružili so se nam tudi člani sosed-
njih društev. Pogled na ešalone, ki so stali v samem središču mesta, je bil veličasten. 
Sledila jim je kolona vozil – od starejših do najnovejših. PGD Trebnje je prevzelo 
dve novi vozili HTRV in GVC 16/25, katerih botra sta župan Občine Trebnje ter 
direktor podjetja Avto Slak. Slavnostni govornik je bil generalni direktor URSZR 
Darko But, vabilu pa se je odzval tudi podpredsednik GZS Jože Derlink. Podeljena 
so bila odlikovanja na občinski in državni ravni. Družabni del prireditve se je odvijal 
pred gasilskim domom, kjer so obiskovalci lahko zaplesali ob zvokih ansambla Novi 
spomini, zadeli enega od uporabnih dobitkov na srečelovu, otroci pa so se zabavali 
v ustvarjalnem kotičku, listali po gasilskih knjigah, skakali na napihljivih igralih ali 
se postavili v vrsto za palačinke, kamor jih je vabil risani gasilec Miha. Večer prej se 
je devet naših članov udeležilo slavnostne seje občinskega sveta Trebnje, kjer smo s 
ponosom prejeli Plaketo Občine Trebnje. 

Zahvaljujemo se vsem, ki ste katerega od teh dogodkov počastili s svojim obiskom! NA POMOČ!
za PGD Trebnje

Elizabeta Vovko Ozimek
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Poklicna matura je za nami
V maju in juniju so udeleženci srednješolskih programov na Cen-
tru za izobraževanje in kulturo (CIK) Trebnje opravljali poklicno 
maturo. 7. julija 2014 so se veselili rezultatov. Tadeja Jevnikar, 
udeleženka programa predšolska vzgoja, je ob zaključku povedala: 
»Odločitev, da se vpišem v program izobraževanja odraslih na CIK-u 
Trebnje mi je prinesla veliko pozitivnega. Bilo je potrebno veliko tru-
da, odrekanja, vendar se je splačalo in danes lahko rečem, da sem ponos-
na nase in srečna, da sem si pridobila poklic vzgojiteljice predšolskih 
otrok, ki ga želim opravljati v prihodnosti. Samo izobraževanje mi je 
bilo všeč zaradi strokovnosti zaposlenih in predavateljev, najbolj pa 
sem vesela, da sem si našla nove prijateljice, s katerimi bom tudi po 
zaključku šolanja ohranila stike.« Iskrene čestitke udeleženkam in 
obilo uspehov na njihovi nadaljnji življenjski poti.

Seveda pa se na CIK-u Trebnje že pripravljajo na novo šolsko leto 
2014/2015. Že jeseni se lahko vpišete v programe za pridobitev 
izobrazbe ali nacionalne poklicne kvalifikacije: s področja predšolske 
vzgoje, sociale, gostinstva in ekonomije. Informativno se lahko pri-
javite že sedaj. 

In ne nazadnje lahko svoje znanje izpopolnite na tečajih tujih jezikov 
– poleg angleščine, nemščine in španščine izvajajo še tečaj slovenščine 

za tujce ter albanščine. Več informacij o programih in projektih naj-
dete na spletni strani www.ciktrebnje.si oz. vam jih posredujejo po 
telefonu na tel. št. 07 34 82 100.  

Kristina Jeric

Podelitev spričeval ob opravljeni poklicni maturi (foto: M. P.)

Sprejem najuspešnejših učencev 
v šolskem letu 2013/2014 pri 
županu Alojziju Kastelicu 
Župan Občine Trebnje g. Alojzij Kastelic je v sredo, 18. junija 2014, 
ob 13. uri v dvorani Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje na 
svečanem sprejemu podelil nagrade učencem, ki so bili v letošnjem 
šolskem letu najuspešnejši na tekmovanjih iz znanja ter na športnem 
in glasbenem področju. Učenke in učenci so bili nagrajeni tudi za 
posebne dosežke na predlog šol.      
Za uspešno pedagoško delo se je župan zahvalil njihovim mentorjem 
in ravnatelju OŠ Trebnje g. Radu Kostrevcu, ravnateljici OŠ Veliki 
Gaber ge. Barbari Brezigar ter ravnateljici Glasbene šole Trebnje ge. 
Tatjani Mihelčič Gregorčič.
Program so popestrili učenci Glasbene šole Trebnje ter plesalca Jan 
Rebolj in Helena Fortuna, njuna mentorica je prof. Marija Majzelj 
Oven.
Po prireditvi je v avli CIK-a Trebnje potekala še pogostitev.
 
Vsem želimo brezskrbne in doživete počitnice, da si naberejo moči 
za novo šolsko leto.

Tekst in foto: Mojca Smolic
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12. kolesarska karavana 
Pot prijateljstva Vukovar -
Ljubljana tudi letos v mestnem 
parku v Trebnjem 
V počastitev dneva državnosti sosednjih in prijateljskih držav, Re-
publike Slovenije in Republike Hrvaške, se vsako leto že tradiciona-
lno odvija Pot prijateljstva Vukovar-Ljubljana, ki jo organizira Zveza 
hrvaških društev v Sloveniji. 

Kolesarska pot, ki je dolga 500 km, je bila tudi letos iz treh etap. Prva 
je potekala od Vukovarja do Virovitice, druga od Virovitice do Samo-
bora, tretja, ki je tvorila zadnji del poti, pa od Samobora do Ljubljane.

Kolesarji in med njimi tudi kar lepo število kolesark so iz mesta Vuko-
var startali v četrtek, 19. junija 2014. Na poti so se srečevali z župani 
in drugimi najvišjimi predstavniki mest in občin Osijek, Našice, Sla-
tina, Virovitica, Đurđevac, Bjelovar, Vrbovec, Zagreb, Sveta Nedelja, 
Samobor, Sevnica, Trebnje, Grosuplje in Ljubljana.

V Trebnje so prispeli v soboto, 21. junija 2014, ob 12. uri. V mestnem 
parku so jih poleg župana Alojzija Kastelica in podžupana Silvestra 
Prparja pričakali tudi občani naše občine.

Župan jih je pozdravil in jim zaželel dobrodošlico. Izmenjali so si 
simbolična darila, nato pa so se na njegovo povabilo po številnih 
prevoženih kilometrih v visokih temperaturah nekoliko osvežili in 
okrepčali v Gostilni Šeligo. Pot so nadaljevali naprej do Grosuplja in 
končnega cilja na Pogačarjev trgu v Ljubljani.

Po besedah Petra Antunovića, podpredsednika Zveze hrvaških 
društev v Sloveniji, je ta karavana pomemben prispevek k ustvarjanju 
še boljših prijateljskih vezi med Hrvati in Slovenci. Pot prijateljstva 
Vukovar-Ljubljana ima iz leta v leto večji, ne le meddržavni, ampak 

že evropski pomen. Tudi na ta način se kaže trdna vez med državama 
in ljudmi. Iskreno prijateljstvo ne poza meja in zmore premagati vse, 
tudi nemogoče. 

Tekst in foto: Mojca Smolic
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Projekt sanacije zapornic in 
ureditve jezu na reki Temenici 
Ribiška družina Novo mesto je najštevilčnejša izmed 64 ribiških 
družin v Sloveniji in šteje 630 članov. Letos mineva 68 let od njen-
ega nastanka. Družina izvaja ribiško upravljanje na 350 ha vodnih 
površin v žužemberškem in novomeškem ribiškem okolišu, in sicer 
upravlja z reko Krko in vsemi njenimi pritoki od Zagradca do Mršeče 
vasi v dolžini 59 km, reko Temenico od Velikega Gabra do izliva ter z 
ribnikoma Blato pri Trebnjem in Vodranec pri Otočcu. 
Dala je pobudo za sanacijo zapornic in ureditev jezu na reki Te-
menici na Ponikvah. Po večletnih poskusih so izpeljali prvi projekt 
za izboljšanje pretoka vode v reki Temenici in dvig vodostaja ter s 
tem zmanjšali možnost pogina rib. Na Ponikvah (Zakrajškov mlin) 
so začeli s čiščenjem struge in okolice, obnovili so dohod do zapornic, 
organizirali izvedbo del za obnovo infrastrukture (zapornic, beton-
skega nasipa), poglobili Mlinščico ter strugo do zapornice.
Projekt sta sofinancirala Občina Trebnje (7.000,00 EUR) in RD 
Novo mesto.
Dela so opravili člani Ribiške družine Novo mesto ter podizvajalca: 
Korbar gradnje, Tesarstvo in krovstvo Damjan Bajc.
Zaradi dobre izkušnje s tem projektom upajo na nadaljnje sodelovan-
je s pristojnimi institucijami.

Kronologija dogodkov:
•	 19. 9. 2013, čiščenje in urejanje okolice (ribiči),  
•	 januar 2014, začetek urejanja dokumentacije,
•	 10. 6. 2014, začetek zemeljskih del (Korbar – gradnje, gradbene 

storitve, d. o. o.),
•	 14. 6. 2014, popravilo in preizkus zapornic,
•	 15. 6. 2014, betoniranje podestov in zaključek zemeljskih del,
•	 30. 6. 2014, začetek tesarskih del (Tesarstvo in krovstvo Damjan 

Bajc, s. p.),
•	 7. 7. 2014, montaža mostu in zapornic ter zaključek del.

Pri vseh fazah del so bili prisotni ribiči pododbora Temenica, ki so 
opravili prek 300 delovnih ur.

Podpredsednik RD Novo mesto
Zoran Leko

Jez in zapornice pred sanacijo

Jez in zapornice po sanaciji
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Bartog
Trebnje

ORIGINALNI IN ORIGINALOM ENAKOVREDNI AVTODELI - PNEVMATIKE - PLATIŠČA
V Sloveniji: 48x AVTOSERVIS in 19x 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
zavoremotorna oljapnevmatike platišča akumulatorje filtre

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!

19x
v Sloveniji

avto klime

BHS_Trebnje_GO_05-2014.indd   1 9.5.2014   13:23:46
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Trebnje,  28. junija 2014

Pohod po Baragovi poti
Ob sedmih zjutraj so se pohodniki zbrali pred trebanjsko župnijsko 
cerkvijo, kjer je zaigral občinski pihalni orkester.  Pozdravil  jih je 
župan Alojzij  Kastelic, domači duhovnik Slavko  Kimovec  pa bla-
goslovil.  Pred odhodom na dobrih 18 km dolgo pot je zbrane na-
govoril vodja Baragove poti Uroš Primc. Pohodnike so sprejeli in jim 
predstavili krajevne zanimivosti na več točkah. Na Vrhtrebnjem jih je 
pozdravil in pogostil Janez Smolič,  v Šahovcu družina Jaklič, Ustavili 
so se tudi v Dobrniču in  Mali vasi, kjer so si lahko ogledali Baragovi 
spominski sobi in pomalicali. V vasi Grič je pohodnike tudi letos 
pogostil g. Pekolj; nekaj odmora in čas za obisk cerkve so si vzeli tudi 
v Dobrniču.

 
Kulturno društvo Trebnje se zahvaljuje vsem, ki ste sodelovali pri or-
ganizaciji pohoda, kulturnem programu,  predstavitvam na sami poti 
n pohodnikom, ki se tradicionalno udeležujete pohoda  po Baragovi 
poti, saj tako skupaj ohranjamo spomin na našega velikega rojaka.

Ivanka Višcek
Foto: Miha Götz

Slovesna maša in nuncijev 
blagoslov  obnovljenega 
spomenika
Praznovanje spominskega dneva občine Trebnje se je nadaljevalo 
s slovesno mašo za domovino v trebanjski župnijski cerkvi, ki jo je 
daroval apostolski nuncij v Republiki Sloveniji msgr. Juliusz Janusz 
skupaj z dekanom Klavdijo Peterco, domačim župnikom Milošem 
Koširjem in še nekaterimi duhovniki. V lepo okrašeni cerkvi je pri 
maši prepeval domači cerkveni pevski zbor. 

 
Sledil je nuncijev blagoslov  obnovljenega spomenika padlim v 1. 
svetovni vojni na severni strani cerkve, ki je bil postavljen leta 1933, 
letos pa so v župniji poskrbeli za strokovno obnovo, ki so jo vodili 
strokovnjaki ZVKD enote Novo mesto in Restavratorskega centra. 
Ta slovesni dogodek je pospremil oktet KUD Matije Tomca z Mirne  
s pesmima Oj, Doberdob in Slovenec sem.

Ivanka Višcek
Foto: Blaz  Pavlin

Akademija ob Baragovem dnevu
Spominski dan občine Trebnje – Baragov dan se je zaključil s slovesno akademijo v Bara-
govi dvorani. Povsem polno dvorano je nagovoril tudi župan Alojzij Kastelic.
Slavnostna govornica je bila magistra Nataša Polajnar Frelih, direktorica “Muzeja 
krščanstva na Slovenskem”, ki je med drugim pojasnila, kako muzej še vedno zbira gradivo 
o življenju in delu Friderika Ireneja Barage.  Kulturni program je prispevala Glasbena šola 
Trebnje. V godalnem kvartetu so nastopile profesorice GŠ Trebnje – Lucija Mlakar, Jera 
Rot, Urška Trček in Matthias Wähner. 

Venček narodnih 
pa je oblikoval 
duet  Ema Pavlič 
– vokal in Mar-
jeta Radešček, citre. Praznično noto je v vezni besedi pričarala igralka 
Lidija Sušnik, za pogostitev pa je poskrbela Gostilna Šeligo.   

Na sliki (od leve proti desni): duhovni pomočnik Slavko Kimovec, tre-
banjski župnik Miloš Košir, cerkveni ključar Ivan Gabrijel, nuncij v RS 
msgr. Juliusz Janusz in Marjan Zupančič – član žup. gospod. sveta in KD 
Trebnje. Foto: Blaž Pavlin

Ivanka Višcek
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Festival v madžarskem mestu 
Sárvár
Člani občinskega pihalnega orkestera Trebnje in Trebanjske mažorete 
smo sodelovali v začetku julija od 4.- 6 na festivalu pobratene godbe 
Sárvár v zahodnem delu Madžarske. 

Prvi dan smo nastopali v termalni rivieri v mestu Sárvár nato pa se 
odpravili na počitek v mesto Szombathely, kjer smo tudi bivali cel 
vikend. Po povorki skozi mesto Sárvár, ki je bila v soboto od jutra 
do večera, na kateri smo neutrudno igrali, plesali in zabavali več 
tisoč glavo množico, je sledil še zaključni nastop na glavnem trgu 
njihove znamenite trdnjave. Tu smo občinstvo navdušili, s skladbami 
Na Golici, Slovenski pozdravi, Tratata, in še z ostalimi zabavnimi 
skladbami. Temu programu pravimo ‘’Fešta mape’’, ki smo ga prip-
ravljali   približno dva meseca po koncertu Godba&Komedija. S tem 
programom smo bili tudi edini orkester, ki je množico spravil na noge 
in jih spravil na plesišče pred oder.

Kljub napornemu vikendu smo si na Madžarskem nabrali veliko 
energije za nadaljnje delo, čeprav imamo sedaj počitnice. Mažorete 
se bodo udeležile evropskega prvenstva, godbeniki pa že pripravl-
jamo program za novoletni koncert. Zato vabimo nadobudne mlade 
glasbenike, željne dobrega igranja in tovrstnih festivalov v naše pros-
tore vsak petek od septembra dalje na vaje. 

Na koncu bi se radi zahvalili tudi našim zvestim prijateljem, ki so 
nam omogočili izvedbo festivala. To so: Občina Trebnje ter mag. Igor 
Teršar za finančno pomoč, Gradiščani z darili za gostitelje, Ljubljan-
skim mlekarnam ter Mitjatu Prijatelju za pijačo na poti, godbeniku 
Robertu Kmetu za dodaten kombi in našim najbljižjim, ki so nas 
pustili od doma.

Več utrinkov iz tujine in doma lahko najdete na naši godbeni strani 
http://www.godba-trebnje.si/

Lep godben pozdrav,

za KUD OPO Trebnje
Simon Cerne

Godba Sarvar

igranje v povorki

pred občino

harmonika Franci Kravcar

Bariton polka in Primož Kravcar Pastirček in Aljoša Defferi
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Tradicionalno kresovanje v Brezi

V ponedeljek, 23. 6. 2014, je v organizaciji Turističnega, športnega in 
kulturnega društva Štefan potekalo tradicionalno kresovanje v Brezi 
pri Trebnjem. Kresovanje je potekalo na hribu pri podružnični cerkvi 
sv. Janeza Krstnika, kjer so obeležili tudi dan državnosti. V večernem 
času je pred prižigom kresa potekal kratek kulturni program, ki so ga 
pripravili prebivalci domačega okoliša. Prižig kresa je bil zopet nekaj 
posebnega, saj ta čast vsako leto pripada zaslužnemu domačinu. Da je 
bil kres res dobro pripravljen, je dokazala višina plamena ognja, ki se 
je videl daleč naokoli. Za prijetno pogostitev so poskrbeli domačini, 
ki so za vse obiskovalce pripravili sladke dobrote in kapljico rujnega. 
Prijetno druženje se je nadaljevalo dolgo v noč.

 Leon LOBE, TŠKD Štefan

Kresovanje na Lanšprežu
Člani OO SDS Trebnje so 25. 7. 2014 pripravili sedaj že tradicio-
nalno kresovanje z mašo za domovino, ki je potekalo na prekrasni 
lokaciji na Lanšprežu pri Mirni.
V cerkvi Petra Pavla Glavarja je mašo daroval dr. Janez Gril. Po maši 
so obiskovalci prisluhnili Jerneju in Franciju, ki sta v duetu čudovito 
zapela in marsikomu privabila solze v oči.
Kresovanja so se udeležili tudi člani čebelarskega društva s Koroške 
in bili navdušeni tako nad lepotami Lanšpreža kot pogostitvijo. 
Marjanca, Lojze, Marjan in Irena so poskrbeli, da je bilo golaža, ki so 
ga skuhali v kotlu, dovolj za vse lačne obiskovalce.
Večer se je zaključil s prižigom kresa in prijetnim druženjem. 
        

Joz e Grozde
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Trebanjske mažorete
Trebanjske mažorete delujejo kot sekcija 
v okviru KUD Občinski pihalni orkester 
Trebnje že devetnajsto leto. Vsa leta se ak-
tivno udeležujejo državnih tekmovanj v or-
ganizaciji Mažoretne in twirling zveze Slo-
venije. Prva leta se je tekmovanj udeleževala 
samo senior skupina, od leta 2003 se jih 
udeležuje tudi junior skupina in od leta 2011 
še kadet skupina. Nekatere mažorete so nas-
topile na državnem tekmovanju že dvanajst-
krat. 
V Trebnjem so že dvakrat uspešno orga-
nizirale državno tekmovanje. Vsako leto or-
ganizirajo seminar za mažorete v sodelovan-
ju s trebanjsko izpostavo JSKD in MTZS. S 
ponosom povedo, da v Trebnjem pleše prek 
sto dvajset mažoret v različnih starostnih 
skupinah.

Tako so se letos na državnem tekmovanju v 
Sevnici pomerile s slovenskimi mažoretami 
v kadet paru in junior paru in v kadet, junior 
in senior skupini. 

Dosegle so naslednje uspehe:
•	 kadet skupina je osvojila 2. mesto, Eva 

Pangerc in Neli Bedene kot par kadetk 
1. mesto, par Ela Kolar in Eva Kolenc 
12. mesto;

•	 junior skupina je osvojila 1. mesto, Nuša 
Bedene in Ana Zarabec kot par junior 
1. mesto, par Klara Kužnik in Amanda 
Povhe 2. mesto in par Vita Višček in 
Zala Ribič 4. mesto;

•	 senior skupina je v najtežji konkurenci 
osvojila 3. mesto.

To so najboljši dosežki v devetnajstletni zgo-
dovini Trebanjskih mažoret.
Mentorici kadet skupine sta Špela Doles in 
Špela Strmec, mentorica junior skupine je 
Maša Zarabec ter mentorica senior skupine 
Darja Korelec, koreografinji in trenerki pa 
Aleksandra Bobnar in Alja Vencelj.
Trebanjske mažorete veliko nastopajo tako 
v občini Trebnje kot po Sloveniji in izven 
nje. Tako so se pred kratkim s trebanjsko 
godbo udeležile festivala v mestu Sárvár na 
Madžarskem.
Trenerke mlajših skupin, ki delujejo kot in-
teresna dejavnost na OŠ Trebnje, so: Manca 
Lipoglavšek, Elvira Mikec, Tajda Uršič, Ines 
Skol, Nastja Rajkovič, Tina Dolenšek,Urška 
Korelec, Branka Huč, Lidija Ostanek, Lea 
Ribič in Anja Krištof.

V društvu se lahko pohvalijo, da imajo sedem 
članic, ki so uspešno opravile izpit za nacio-
nalne sodnice pri MTZS.
                                                    

Mentorica Trebanjskih maz oret
Darja Korelec
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Spoštovani!

Že pred kakimi tremi meseci sem sklenila, da vam bom napisala 
pisemce. Rada bi povedala svoje vtise o Centru ponovne uporabe, 
ki se nahaja v Trebnjem za Glivarjevo ribarnico. V to
trgovinico pridem večkrat, zelo rada jo obiščem. Všeč mi je, da ob-
staja možnost za stvari, za katere ocenimo, da jih ne potrebujemo, 
ali da so nam preprosto rečeno odveč, da jih lahko nekam nesemo. 
Tu najdejo novega lastnika, ki za njih celo nekaj simboličnega 
odšteje.

Kako se mi je porodila ideja, da vam pišem? Odgovor je sledeči: 
zaradi ljubkosti in izjemne prizadevnosti gospe Vesne Hrovat. Iz 
njenega obnašanja ni težko razbrati, da vso svojo energijo, vse svoje 
znanje, veliko iznajdljivost in poznavanje »stroke« vloži v stranki-
no zadovoljstvo. Za vsak artikel ve vse detajle, ki so specifični prav 
zanj. Pri oblačilih zna odlično svetovati, kako se ti le-ta podajo. 
Zelo je ustvarjalna, nikoli ni brez dela.

Ko sem v zadnjem času prišla naokrog, sem imela pri sebi kar slab 
občutek, ker se še nisem oglasila s pohvalnim pisemcem. A vedno 
znova se mi je utrdila zamisel, da to MORAM STORITI. 

Če povzamemo: Človek, ki obišče CPU v Trebnjem, se počuti 
kot v kakem butiku, kjer lahko iz drobižnice kupi vse življenjske 
artikle, vse najlepše urejeno.

Slovenci in ljudje na splošno smo ponavadi taki, da kakšno napako 
brž povemo naokrog, pa še mogoče nekoliko napihnemo. Zakaj 
pa ne bi tudi lepih stvari dali na plano? Prijazne besede so lahko 
vsaj vzpodbuda za nadaljnje delo. 

Verjetno so v vodstvu EKO TCE, d.o.o. ponosni na take pridne, 
marljive in dosledne delavce.

Olgica Mežan

AKTUALNO / ODPRTO PISMO

Nov način zbiranja oblačil in 
tekstila na območju Trebnjega
Center ponovne uporabe (CPU) je v sodelovanju s Komunalo Treb-
nje namestil zabojnik za ločeno zbiranje še uporabnih, čistih oblačil, 
tekstila in modnih dodatkov. Namenski zabojnik za zbiranje oblačil 
in tekstila je postavljen pred zeleno trgovino Centra ponovne upo-
rabe v Trebnjem na nekdanji tržnici za pošto.

Zabojniki, ki so rumene barve in so nekoliko večji od klasičnih zabo-
jnikov, so vidno opremljeni z jasnimi navodili za pravilno ravnanje. 
Oblačil pred oddajo ni potrebno posebej prati in likati, vendar naj 
bodo kljub temu primerno čista in uporabna za ponovno uporabo 
ali za recikliranje. Uporabna moška, ženska in otroška oblačila, ob-
utev v parih, hišne tekstilije, pokrivala in modne dodatke zložite v 
plastične vrečke. Odlaganje v vreče je potrebno zaradi praznjenja in 

V uredništvo smo prejeli prijetno, pohvalno pismo naše bralke, katera je opazila lepo in lično urejen prostor CPU v Trebnjem, še bolj pa 
jo je prevzela prijazna delavka, ki dela v centru. 
Pismo objavljamo v celoti brez cenzure.
Gospe Olgici se iskreno zahvaljujemo za pohvalo, CPU pa želimo še naprej dobro poslovanje.

uredništvo Glasila

transporta. Potrebno je upoštevati, da v zabojnik ne sodijo mokra, 
umazana, strgana oblačila, šiviljski in krojaški dodatki ter tekstilni 
polizdelki. Na lokaciji CPU Trebnje, ki dnevno obratuje od pone-
deljka do petka od 8.00 do 15.00, ob sredah pa od 8.00 do 16.00, 
je mogoče po simboličnih cenah kupiti izdelke priznanih blagovnih 
znamk, prav tako izdelke, ki so izdelani izključno iz zbranega tekstila 
in oblačil. Lahko pa vam vaša oblačila popravijo in preuredijo, skratka 
nudijo šiviljske storitve po vaši želji. Z ločenim zbiranjem oblačil in 
tekstila tako pripomorejo k razvoju zelenih delovnih mest in ohran-
janju virov, kar je bistvo gospodarnega ravnanja z odpadki. 

Vesna Hrovat
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10. vaške igre KS Dobrnič
Kulturno-turistično društvo Dobrnič je v soboto, 21. 6. 2014, ob pod-
pori KS Dobrnič in Občine Trebnje organiziralo že 10. vaške igre KS 
Dobrnič.
Letošnje leto so sodelovale vasi Šahovec, Vrbovec, Zagorica in Do-
brava ter ekipa, ki so jo sestavljali predstavniki KS Dobrnič.
Ekipe so bile sestavljene iz 5 članov, v katerih je morala biti vsaj 
ena ženska. Po 6 razburljivih igrah je bila najuspešnejša ekipa vasi 
Šahovec (na sliki), drugo mesto je zasedla ekipa KS Dobrnič. Na 
tretje mesto se je uvrstila ekipa vasi Zagorica.
Sobotni dogodek na travniku pred Gasilskim domom Dobrnič vsa-
ko leto privabi tudi krajane, ki nestrpno pričakujejo razplet vaških 
iger. Sodelujoče ekipe se po koncu iger okrepčajo z dobrotami, ki 
jih pripravijo gasilci PGD Dobrnič, in poveselijo na gasilski veselici, 
ki navadno sledi dogodku. KTD Dobrnič se zahvaljuje vsem, ki so 
sodelovali pri pripravi in izvedbi iger.

Tekst in foto: Alenka Grandovec 

Dan KS Knežja vas-Rupa 2014

KS Knežja vas je v sodelovanju s krajani v torek, 24. 6. 2014, na 
predvečer dneva državnosti, organizirala 2. dan KS Knežja vas v 
športno-rekreacijskem centru Rupa pod zaselkom Kozjak.
Organizirali so medvaški turnir v nogometu in tekme v odbojki na 
mivki. Za mlajše krajane so pripravili namizni tenis, namizni nogo-
met, vožnjo s konji in na koncu za vse udeležence kresovanje.
Na medvaškem nogometnem turnirju je sodelovalo 8 ekip iz sed-
mih vasi (Kamenje, Roženpelj, Krušni Vrh, Selce, Knežja vas, Luža, 
Občine) in tako imenovana ekipa izseljencev oz. fantov, ki so bili ro-
jeni v KS Knežja vas in so se zaradi različnih vzrokov odselili. Ekipe 
so bile z žrebom razdeljene v dve skupini, prvi dve ekipi iz vsake 
skupine sta se uvrstili v polfinale, na koncu pa sta potekali še tekmi za 
tretje in prvo mesto. Tekme so bile izenačene in ni bilo izrazitega fa-
vorita. V finalu je ekipa iz Luže premagala lanske zmagovalce, ekipo 
Roženplja. Najmlajši nogometaš je bil star 12, najstarejši pa 60 let. 
Zmagovalna ekipa je prejela pokal in majice.  
Hkrati se je odvijal turnir v odbojki na mivki, na katerem je sodelova-
lo 5 ekip. Najboljša je bila ekipa deklet pod 30 let. V revijalni tekmi 
med KS pa je KS Knežja vas za točko ugnala KS Štefan. Zmagovalke 
so prejele praktično darilo.
Ob 22.00 je najstarejši svetnik KS Anton Murn s pomočjo posa-
meznih krajanov prižgal kres, ki je udeležence spremljal ob druženju 
pozno v noč. Vabilu so se odzvali župan Občine Trebnje g. Alojzij 
Kastelic, podžupan g. Silvester Perpar in predsednik KS Štefan g. 
Anton Strah.
Lanska nadpovprečna obiskanost je malo presenetila, zato so organi-
zatorji obljubili, da letos ne bo. In besedo so tudi držali. Golaža je bilo 
dovolj za vse krajane in povabljene, ki jih je bilo okoli 270. Prizadevne 
krajanke so se izkazale s peko palačink, s seboj so prinesle raznovrstna 
peciva, seveda pa je bilo poskrbljeno tudi za pijačo.
KS Knežja vas se zahvaljuje vsem, ki ste pomagali pri organizaciji – 
postavitvi razsvetljave, šotorov, miz, urejanju igrišč, pripravi hrane in 
pijače, in vas vabi na prireditev tudi v prihodnjem letu. 

Alojz Špec, KS Knez ja vas

Državno prvenstvo v lovski 
kombinaciji 2014
V soboto, 21.6.2014 je na strelišču pri planinskem domu na Pečkah, 
Bistrica ob Dravi, ki ga upravlja Lovska družina Ruše, potekalo 
državno prvenstvo v lovskem strelstvu, na katerem je sodelovalo 78 
strelcev iz 15 lovskih zvez. Ekipo lovskih strelcev iz novomeškega vo-
lilnega okoliša so sestavljali Mitja Blatnik, Peter Flis in Peter Korelc, 
ter kot posameznika še Gregor Perpar in David Jerovšek. Zavidanja 
vreden dosežek je uspel Trebanjcu in članu Lovske družine Dobrnič 
Gregorju Perparju, ki je v disciplini risanica dosegel naslov državnega 
prvaka, medtem, ko je Mirnčan David Jerovšek  v tej disciplini za-
sedel zelo dobro 4. mesto. V prečudovitem ambientu štajerskega hri-
bovja, kjer je potekalo državno prvenstvo, je po koncu tekmovanja 
sledila še podelitev priznanj naboljšim slovenskim lovskih strelcem.

Lovski pozdrav!
Leon Lobe, LD Dobrnič

Rezultati državnega prvenstva 2014:

Disciplina: risanica

1. Gregor Perpar, ZLD Novo mesto -  198 krogov
2. Damijan Kandare, ZLD Notranjska - 197 krogov
3. Dušan Žehelj, Savinjsko Kozjanska, ZLD Celje - 196 krogov
4. David Jerovšek, ZLD Novo mesto - 195 krogov
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Izlet v Črno goro
Planinsko društvo Trebnje je od 22. do 28. junija organiziralo izlet v 
Črno goro. Udeležilo se ga je 44 pohodnikov. 

Vožnja je potekala po slikoviti, a zelo ozki cesti kanjona reke Drine 
mimo Foče do mejnega prehoda Ščepanj polje. Izhodišče za vzpon 
na Bobotov Kuk, najvišji vrh Črne gore, je bil prelaz Sedlo. Vrh so 
osvojili v štirih urah. Naslednji vzpon je bil na Vasojevički Kom. Po 
adrenalinski vožnji ob kanjonu reke Tare mimo Kolašina so prisp-
eli na planino Štavna, od tu pa odšli na pohod do vrha. Pot je bila 
dokaj strma, vendar je bil razgled na okoliške vrhove prekrasen. Sle-
dila je nepozabna večerja na Eko katunu Štavna. Prijazno osebje je 
postreglo z nacionalnimi črnogorskimi jedmi. Povzpeli pa so se tudi 
do samostana Ostrog, ki je vklesan v kamnito steno. Pot so nadaljevali 
v mesto Cetinje, nekdanjo prestolnico Črne gore. V narodnem parku 
Lovčen so si ogledali Njegošev mavzolej, v vasi Njeguše pa poskusili 
pršut in sir. Po ozki cesti s 25 ostrimi ovinki so se spustili proti morju 
v Boko Kotorsko. Po šestih dneh so se odpravili proti domu. Na poti 
so si ogledali še Stradun, stari del mesta Dubrovnik, in v noči iz petka 
na soboto srečno prispeli v Trebnje.

Izlet je bil nepozaben, poln novih spoznanj in prijetnih doživetij. Za 
to imata največ zaslug Ciril Doles in Marjan Pajk, ki se nista izkazala 
le kot zanesljiva planinska vodnika, pač pa tudi kot dobra organi-
zatorja in iznajdljiva turistična vodnika z bogatimi informacijami o 
krajih, ki so jih obiskali. 

Marija Mez naršic

Spominska slovesnost na 
Medvedjeku 
Žal brez nepotrebnih zapletov tudi letos ni šlo. Za to je poskrbel 
predsednik OZVVS Trebnje Matjaž Malenšek, ki je udeležbo del-
egacije SDS Trebnje na spominski slovesnosti zavrnil.
Kljub temu se je Občinski odbor SDS Trebnje poklonil žrtvam vojne 
za Slovenijo, vendar šele ob 18. uri, po uradni slovesnosti, ki jo je pri-
pravil OZVVS Trebnje. Prisotne sta nagovorila poslanec DZ Zvonko 
Lah in generalni sekretar Združenja VSO Božo Predalič. V 
kulturnem programu so zvenele slovenske domoljubne pesmi. Člani 
SDS Trebnje že tradicionalno polagajo cvetje pri spomeniku na 
Medvedjeku in se ob dnevu državnosti poklonijo žrtvam. Tako bo 
tudi v prihodnje.

Postavlja pa se vprašanje, ali bo samovolja nekaterih povzročila, da 
bosta v bodoče potrebni dve slovesnosti.

Joz e Grozde

Trebnje bogatejše za novo 
zobno ordinacijo
Zobozdravstvena ordinacija dr. Renate Ostanek Ule se nahaja v 
Trebnjem na Prešernovi ulici 26. 
11. 8. 2014 bo pričela delovati z rednim delovnim časom, in sicer na 
začetku ob torkih in sredah od 8. do 13. ure. 
Svoje storitve že sedaj nudi v zobni ordinaciji v Novem mestu. Znana 
je po kakovostnem delu in prilagajanju pacientom. Nudi najboljše 
materiale in najboljšo oskrbo, saj vsakemu pacientu nameni dovolj 
časa, da skupaj ugotovita, kakšna oskrba bi bila zanj najboljša. O ka-
kovosti njenega dela veliko pove tudi podatek, da ima že več kot 2000 
izjemno zadovoljnih pacientov.

Več informacij o delovnem času in storitvah najdete na spletni strani: 
www.zobozdravnica-ostanekule.si.
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ZBIRANJE ODPADNE EMBALAŽE 
Ponovno želimo izpostaviti način zbiranja 
komunalne odpadne embalaže. Komunala 
brezplačno ne bo več razdeljevala rume-
nih vreč, zato morate vsi uporabniki, ki še 
nimate zabojnikov za zbiranje odpadne 
embalaže, te nemudoma pridobiti. Izjemo-
ma se povečane količine odpadne embalaže 
lahko oddaja v tipiziranih vrečah, ki jih kupite 
na sedežu podjetja. 

Zabojnike nudimo tudi pri nas, na sedežu 
družbe Goliev trg 9, Trebnje, in sicer so z od-
lokom usklajeni zabojniki z ustrezno nalepko 
na voljo po naslednjih cenah:
- 80 l zabojnik stane 26 EUR z DDV
- 120 l zabojnik stane 24 EUR z DDV
- 240 l zabojnik stane 34 EUR z DDV
Če boste zabojnike kupovali drugje, bodite 
pozorni, da bodo ti usklajeni z določili odlo-
kov o ravnanju s komunalnimi odpadki.

SPREMEMBA OBRAČUNA STORITEV 
RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI
Uredba o metodologiji za oblikovanje cen 
storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja je začela veljati 
1. januarja 2013. Občine so morale uskladiti 
svoje predpise in oblikovati cene v skladu s 
to uredbo najpozneje do 31. marca 2014. Že 
lani smo z uredbo uskladili obračun storitev 
oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja 
komunalne odpadne in padavinske vode, 
pred kratkim pa smo sprejeli tudi nov način 
obračuna storitev ravnanja s komunalnimi 
odpadki, ki se bo začel uporabljati od 1. julija 
2014.
V skladu z Uredbo določena cena je obliko-
vana na kilogram opravljene storitve in se bo 
uporabnikom zaračunala glede na prostor-
nino zabojnika in pogostost odvoza. Cena za 
odvoz odpadkov tako ne bo več premoso-
razmerna s številom oseb. Načeloma bo nov 
sistem obračuna ugodnejši za gospodinjstva 
z večjim številom oseb in manj ugoden za go-
spodinjstva z manjšim številom oseb. 
Sistem obračuna je zelo spremenjen od ob-
stoječega, zato bo sprememba za različne 
skupine uporabnikov lahko tudi zelo velika. 
Za nekatere se bo storitev podražila, za ne-
katere pocenila, medtem ko bo cena storitev 
za uporabnike v večstanovanjskih objektih 
ostala nespremenjena.

Pomembnejše dogodke in obvestila tako s 
področja ravnanja s komunalnimi odpadki 
kot tudi s področij oskrbe s pitno vodo, od-
vajanja in čiščenja komunalne odpadne in 
padavinske vode, vzdrževanja cest, pogrebno 
pokopališke in drugih dejavnosti objavljamo 
tudi na naši spletni strani www.komunala.
trebnje.si, zato vas vabimo, da jo obiščete.

Vaša Komunala Trebnje

Spoštovane uporabnice in uporabniki storitev 
ravnanja s komunalnimi odpadki!

Nova določila odlokov o ravnanju s komunalni-
mi odpadki v občinah Trebnje, Mokronog-Tre-
belno, Mirna in Šentrupert že kažejo pozitivne 
rezultate, med katerimi želimo izpostaviti le 
najpomembnejše:
- zmanjšuje se količina zbranih mešanih ko-
munalnih odpadkov in povečuje količina loče-
no zbranih frakcij;
- ni več kopičenja kosovnih odpadkov na zbir-
nih mestih dvakrat letno, ki je privabljalo ne-
pooblaščene osebe, temveč vse kosovne od-
padke prevzamemo neposredno na podlagi 
klica uporabnika oziroma jih uporabniki sami 
pripeljete na zbirni center;
- večina uporabnikov že ima enotne, z nalep-
kami opremljene zabojnike, ki postajajo pre-
poznaven del urbane opreme našega prosto-
ra. 

V želji, da bi brez prisile izvajalca javne službe 
in inšpekcijskih služb vsi uporabniki upoštevali 
določila veljavne zakonodaje, v nadaljevanju 
tiste uporabnike, ki kljub obsežnem obvešča-
nju z novostmi na področju ravnanja s komu-
nalnimi odpadki še niste seznanjeni, ponovno 
opozarjamo na najpomembnejša določila.

LOČEVANJE ODPADKOV
Vse uporabnike ponovno prosimo, da 
dosledno upoštevate navodila za loče-
vanje odpadkov. V zabojnike lahko od-
lagate le tiste odpadke, ki v posamezni 
zabojnik sodijo. Podrobna navodila, kaj 
se odlaga v posamezne zabojnike, lahko 
najdete na sami nalepki, ki jo prejmete 
brezplačno na sedežu našega podjetja.

ODVOZ KOSOVNIH ODPADKOV
Odvoz kosovnih odpadkov se izvaja na 
klic povzročitelja. V praksi to pomeni, da 
uporabniki, ki imate kosovni odpadek, o 
tem obvestite izvajalca javne službe (tel. 
št. 07 348 12 60 ali email info@komunala-
-trebnje.si). Komunala primer evidentira 
in vas pred prevzemom takega odpadka 
obvesti, da kosovni odpadek na določen 
dan odložite na prevzemno mesto. Na isti 
dan Komunala Trebnje odloženi kosovni 
odpadek prevzame brezplačno. Še vedno 
pa lahko kosovne odpadke sami pripelje-
te in brezplačno oddate kadarkoli v času 
obratovanja zbirnega centra Globoko. 

SPREMEMBE NA PODROČJU 
RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI 
V OBČINAH TREBNJE, ŠENTRUPERT, 
MOKRONOG-TREBELNO IN MIRNA

KomunalaTrebnje_oglas_locevanje_GO188 x261mm_06-2014.indd   1 2.7.2014   7:46:20
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Festival ŠVIC obiskalo 
12.000 obiskovalcev
Ta vikend je na idilični jasi v okolici Čateža pri Trebnjem potekal že 
12. festival ŠVIC. Začetki največjega glasbenega festivala na Dolen-
jskem segajo v leto 2003, ko je skupina študentov želela popestriti 
družabno dogajanje v okolici svojega doma. Prvega je obiskalo nekaj 
deset študentov, letošnjega pa okoli 12.000.  

Obiskovalci so se iz vse Slovenije pripeljali že v dopoldanskih urah. 
Po navdušenem odštevanju minut do uradnega odprtja festivalskih 
vrat v petek ob 14. uri, so pohiteli proti najljubšemu prostoru za šotor. 
Mnogi se na znano lokacijo sredi julija vračajo že več let.  

Da je vsaka ura na ŠVIC-u polno izkoriščena, poskrbi že značilen 
dnevni program festivala. Ljubitelji košarke, odbojke in nogometa 
so popoldneve preživeli na turnirjih. Za hitro ohladitev so nekat-
eri izkoristili bazen na prizorišču. Nova prijateljstva pa so se začela 
sklepati v družabnem kotičku, kjer so si lahko izposodili različne 
igre in rekvizite. Veliko prizorišče je na prvo festivalsko jutro pre-
dramila budnica skupine PIČ. Poleg bodypaintinga, ličenja in laki-
ranja nohtov so si obiskovalci lahko omislili tudi odbite pričeske pri 
ŠVIC frizerju. Največ smeha pa so požele že tradicionalne igre med 
študentskimi klubi. 
    
Za pester prvi glasbeni večer so poskrbele uveljavljene domače in tuje 
skupine. V petek so na glasbeni oder prvi prišli dolenjski pank-roker-
ji Panic Stricken. Vzdušje so stopnjevali skupina Stara Šula, avtorji 
ŠVIC-ove himne D’Neeb in odštekani Zgrešeni primeri. Za njimi 
se je z Malimi bogovi na odru predstavil Vlado Kreslin, ki s pomočjo 
publike ni izpustil svojih najboljših uspešnic. Dodobra razgreto pub-
liko so v ekstazo zvočnih užitkov popeljali ŠVIC-ovi stari znanci, 
skupina Mi2. Za njo je nadaljevala hrvaška pank skupina Hladno 
pivo. Do zgodnjega jutra pa je za zabavo poskrbela skupina Kingston. 

V popoldanskem času, ko so si glave že nabrale novih moči, so se na 
oder podali Jacksoni, skupina Anavrin ter novomeško Društvo mrt-
vih pesnikov. Neverjetna energija, ki jo je na odru pokazala srbska 
senzacija S.A.R.S., je že v zgodnjem večeru razgrela zbrano publiko. 
Skupina Tabu je med svojim nastopom skupaj z obiskovalci v nebo 
spustila 200 svetlečih balonov. Elvis Jacksoni so med nastopom na 
oder povabili tudi Tino Marinšek, s katero so publiko popeljali v ne-
kajminutno bobnarsko ekstazo. Za zaključek 12. festivala ŠVIC je 
poskrbela idrijska Zablujena generacija, ki spremlja festival že skoraj 
od samega začetka. Navdušena množica je poplesavala pred odrom 
vse do tretje ure zjutraj, najbolj vztrajni pa pod glavnim šotorom vse 
do zgodnjega dopoldneva.
 

Manca Šalehar
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10. kolesarski maraton Dana
V nedeljo, 15. junija, je v organizaciji Kolesarskega društva Gorenje 
Ponikve potekal tradicionalni, letos jubilejni, 10. kolesarski maraton 
DANA. Trasa malega maratona je bila dolga 27 km, na daljši progi 
velikega maratona pa je bilo potrebno premagati 65 km. Na start 
se je do desete ure prijavilo okoli 650 ljubiteljev kolesarjenja. Med 
dolenjske griče v okolici Trebnjega pa je v lepem in sončnem,  a ne 
prevročem dopoldnevu prišlo uživat prek 1000 kolesarjev iz cele Slo-
venije. Vsak udeleženec, ki se je prijavil in plačal startnino, je prejel 
vetrovko in malico. Da je bil kolesarski maraton zgledno organiziran, 
pove podatek, da kljub velikemu številu kolesarjev ni prišlo do no-
bene poškodbe ali nesreče.                                                                            

Kolesarsko društvo se zahvaljuje vsem, ki ste kakor koli pripomogli k 
uspešni izvedbi maratona. Že sedaj pa vas vabimo, da z nami tudi pri-
hodnje leto preživite lep, brez bencinskih hlapov prepojen dan. Naš 
slogan pravi: OŽIVLJANJE ZDRAVEGA TELESA IN DUHA 
– in zakaj ne na kolesu in zakaj ne v Trebnjem!  

Kolesarsko društvo Gorenje Ponikve

 
Aerofoto: Klemen Pevec

Skupna ekipa selekcije U-13 
osvojila 1. mesto na prvenstvu 
MNZ Ljubljana
V nogometni sezoni 2013/2014 je skupna ekipa Trebnje-Ivančna 
Gorica v drugi ligi mlajših dečkov (selekcija U-13) na prvenstvu 
MNZ Ljubljana zasluženo osvojila 1. mesto in s tem napredovanje 
v 1. ligo, kjer bo naslednjo sezono njihovo delo nadaljevala in nadg-
rajevala nova generacija nogometašev in nogometašic letnika 2002 
in 2003. Izjemno talentirana generacija letnika 2001 in 2002 je v tej 
sezoni dosegla vrhunske rezultate in kar nekaj uspehov na medn-
arodno priznanih turnirjih. Na kar treh turnirjih je osvojila 3. mesto 
in priznala premoč samo ekipi Olimpije iz Ljubljane, pa še to po 
streljanju kazenskih strelov. Na zaključni slovesnosti na centralnem 
stadionu v Ivančni Gorici so igralci izpod rok vodje tekmovanja pri 
MNZ Ljubljana g. Sandija Kranjca zasluženo prejeli medalje in po-
kal za najboljšo ekipo v drugi ligi MNZ Ljubljana.

Leon LOBE, NK Trebnje 

Uspešen zaključek nogometne sezone 2013/2014 NK Trebnje
V NK Trebnje lahko z zadovoljstvom rečemo, da je za nami še ena odlična nogometna sezona, saj so vse naše selekcije enakovredno prispevale 
svoj delež k skupnemu uspehu. Selekcija U-8 je tudi v spomladanskem delu prevladovala in tri kroge pred koncem tekmovanja suvereno 
osvojila 1. mesto v svoji skupini. Selekcija U-10 je pokazala dobro igro in potencial za prihodnjo sezono. V selekciji U-11 so doživljali 
vzpone in padce ter na koncu sezone šele po razliki go-
lov priznali premoč samo NK Krka ter osvojili 2. mesto v 
skupini. Selekcija U-13 pa je v sodelovanju z NŠ Ivančna 
Gorica v zadnjem krogu zasluženo osvojila 1. mesto in s 
tem vstopnico za 1. ligo. In kaj nas čaka v prihodnji sezoni? 
V sezoni 2014/2015 bodo klubske barve zastopale selekcije 
U-8, U-9 in U-11, medtem ko bo selekcija U-13 tekmovala 
v 1. ligi mlajših dečkov z ekipo NŠ Ivančna Gorica. V NK 
Trebnje bomo letos sodelovanje okrepili tudi z ekipo iz NK 
Mirna, s katero bodo fantje letnika 2000 in 2001 tekmovali 
v 2. ligi starejših dečkov in se borili za vstop v 1. ligo. Do 
takrat pa vsem želimo prijetne počitnice!

Leon LOBE, NK Trebnje
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Informativna tabla na Močilih v Koritih
 

V ponedeljek, 21. 4. 2014, smo v sklopu pohoda predali svojemu na-
menu informativno tablo, ki opisuje živalski in rastlinski svet ter izvir 
na Močilih. Tablo so pripravili na Zavodu RS za varstvo narave OE 
Novo mesto. S pomočjo ostalih vaščanov jo je postavil Darko Glivar. 
O pomenu vodnih virov je ob otvoritvi informativne table spregovoril 
predsednik KTD Dobrnič mag. Anton Perpar. 
Tablo so slovesno predali svojemu namenu predsednik Sveta KS 
Dobrnič Milan Kastelic, predsednik KTD Dobrnič mag. Anton Per-
par, vaščan Darko Glivar, podžupan Silvester Prpar in Vera Klopčič 
iz društva Dobrnič  in vsi ostali prisotni.
Ob tej priliki so nas prijazni vaščani in vaščanke postregli s potico, 
šarkljem, piškoti in pijačo, zato hvala DPŽ Tavžentroža KO Dobrnič, 

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.

še posebej Mateji Glivar in Majdi Murn. 
Hvala vsem, ki ste pripomogli, da so  izviri, luže, korita in vodnjaki 
obnovljeni in skrbite za našo naravno in kulturno dediščino.

Lojzka Prpar
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Poleg Nike na priprave 
poklicana še Nastja
V trebanjski kegljaški klub je te dni prišel poziv selektorja sloven-
ske kegljaške ženske reprezentance Lada Gobca, naj se kondicijskih 
priprav v Kranjski Gori udeleži tudi Nastja Kastelic. Poziv glavnega 
trenerja je veliko priznanje za klub in obenem velik izziv najmlajšima 
igralkama, Niki in Nastji. Nika je na Fakulteti za šport v Ljubljani že 
opravila meritve in testiranja, ki obsegajo izokinetiko, meritve tele-
snih značilnosti, aerobne kapacitete in vzdržljivost v moči. Udeležbo 
na pripravah, ki bodo potekale od 27. julija do 3. avgusta, je do sedaj 
potrdilo štirinajst igralk (Nuša Bajželj, Eva Dužnik, Barbara Fidel, 
Maruša Forjanič, Anja Forstnarič, Tina Hren, Nastja Kastelic, Anja 
Kozmus, Lejla Lisjak, Nika Radelj, Nada Savič, Brigita Strelec, Neva 
Tašker in Anja Ulaga) in šestnajst igralcev iz dvanajstih slovenskih 
klubov. 

Niko Goleš

Mladi se predstavijo
Pod tem naslovom so v Galeriji likovnih samorastnikov ob zaključku 
letošnjega tabora 21. junija nastopili učenci trebanjske osnovne šole  
in Glasbene šole Trebnje.
Mia Jarc je prebrala nekaj svojih pesmi, skupaj s sestro Lucijo pa sta 
predstavili misli devetošolcev o vrednotah – življenju, sreči. Andrej 
Meglič je zaigral in zapel avtorsko pesem Peščena pot.  Nastopili pa 
so še: Klemen Grčman, Nik in Vanja Vidmar ter Teja Majzelj in Lau-
ra Marn, ki sta misli, pesmi povezali v prijeten šopek ob zaključku 
likovnega tabora. Program sta obogatila še učenca GŠ Trebnje – 
Matevž Korbar (prof. Mitja Jeršič) je zaigral na harmoniko, Metka 
Strahinič (prof. Zoltan Peter) pa na klavir.

Ivanka Višcek
Foto: Andrejka Nose

Po težkem boju zmaga učiteljev
Zadnji šolski dan se je na OŠ Trebnje že peto leto zapored odigrala 
nogometna tekma med učenci in učitelji. Do sedaj smo se pomerili 
sedemkrat, učitelji pa sedaj vodimo s 6:1. A glede na generacije, ki pri-
hajajo, bodo tudi učenci svoj rezultat izboljšali. Tudi letos smo igrali 
tri tretjine po deset minut. Učenci so zaigrali zelo dobro, zadeli so 
tudi dve vratnici in imeli nekaj lepih priložnosti, a jih niso izkoristili. 
Učitelji pa smo izkoristili, kar se nam je ponudilo. Rezultati po tretji-
nah: 0:0, 1:0, 2:1. Zadetke so dosegli: 1:0 Marko Radelj, 2:0 Smiljan 
Pristavnik, 2:1 Domen Gnidovec in 3:1 Smiljan Pristavnik z veliko 
pomočjo predvsem golmana. Pohvaliti je potrebno tudi gledalce, ki so 
s svojim navijanjem dali tekmi še dodaten čar.

Smiljan Pristavnik

Na sliki: Mia in Lucija Jarc in Andrej Meglič
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Srečanje starejših v 
Dobrniču
Prostovoljke Krajevne organizacije Rdečega križa Dobrnič vsako leto 
pripravijo srečanje krajanov, starih nad 65 let. 
Letos so se zbrali v gasilskem domu v nedeljo, 8. junija. Že pred tem 
je sv. mašo, posebej za starejše, daroval g. župnik Florijan Božnar.
Kljub stopnicam, ki jih je bilo potrebno premagati, so se potrudili, 
nekateri tudi ob manjši pomoči, saj so videli, da se tudi najstarejša 
krajanka, Kristina Lavrič, ni ustrašila napora. Od aprila dalje se 
približuje 99. letu in se sračanj redno udeležuje. 
Pevke KTD Dobrnič so zapele nekaj živahnih pesmi, nasmejali 
pa so jih učenci Podružnične šole Dobrnič, ki so predstavili razred 
»najboljših« učencev in večkrat spravili svojo malo učiteljico v takšno 
zadrego, da je ostala brez besed.
Po kulturnem programu sta krajane nagovorila podžupan Občine 
Trebnje g. Silvester Prpar in g. župnik Florijan Božnar. Dokaz, da so 
ženske v javnem življenju precej zastopane, je bil ta, da so se za isto 
mizo zbrale kar štiri predsednice: predsednica OZ RKS Trebnje ga. 
Mojca Mihevc, predsednica Društva podeželskih žena Tavžentroža 
ga. Marjana Kužnik, predsednica Društva vinogradnikov Lisec-
Dobrnič ga. Anica Maraž in predsednica KORK Dobrnič ga. Francka 
Kužnik.
Za postrežbo so po končanem programu poskrbele prostovoljke 

KORK Dobrnič. Članice vseh društev so napekle pecivo, vinogradni-
ki so poskrbeli za kapljico rujnega, odlični kuhar Jože pa je krožnike 
napolnil z dišečimi dobrotami.
Lahko bi rekli: »Je čas za delo in je čas za veselje. V nedeljo je bil čas 
za veselje!«
        

Francka Kuz nik,
KORK Dobrnic

Regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči RK in CZ
V soboto, 14. 6. 2014, je v Žužemberku potekalo XX. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa. 
Namenjeno je bilo preverjanju usposobljenosti tako članov kot celotne ekipe za delovanje v različnih okoliščinah, obnavljanju praktičnega 
znanja, vzdrževanju usposobljenosti ter spodbujanju čim boljšega izvajanja prve pomoči pri članih ekip. Preverjanje so organizirali Uprava RS 
za zaščito in reševanje Novo mesto, RKS – OZ Novo mesto in Občina Žužemberk. 

Tekmovalo je enajst ekip Dolenjske in Bele krajine. Člani ekip so reševali ponesrečence štirih nesreč: delovne, prometne, nesreče na kopališču 
in na prireditvi.

Tekmovanja se je udeležila tudi prostovoljna ekipa prve pomoči RKS – OZ Trebnje. Ekipa je pokazala solidno znanje in tako kot vse ekipe, ki 
so bile slabše od tretjega mesta, zasedla četrto mesto. 

RKS – OZ Trebnje vabi vse, ki bi želeli svoje znanje prve pomoči dopolniti in nadgraditi ter se ne bojite izzivov, da se pridružite njihovi ekipi 
in opravite 70-urni tečaj prve pomoči. Veseli bodo vašega klica.

 Tea Radelj, RKS – OZ Trebnje



obcanov obcine Trebnje

št. 96 / julij 2014 25

Obisk ob življenjskem jubileju Marije Kožamelj
V ponedeljek, 23. 6. 2014, je praznovala 90. rojstni dan gospa Marija Kožamelj iz Trebnjega. Ob tej priložnosti sva jo obiskali članici Krajevne 
organizacije Rdečega križa Trebnje in ji voščili ob visokem jubileju. Obiska in rože je bila zelo vesela. Gospa je že nekaj let oskrbovanka DSO 
Trebnje, kamor se je zaradi slabšega zdravja preselila s Slakove ulice. Sobo ima prijetno, domače opremljeno, krasijo jo slike, ki jih je naslikala 
njena hči, in fotografije vnukov. Povedala je, da se v domu dobro počuti in da jo njeni domači redno obiskujejo ter ji tako polepšajo dneve v 
domu.
Ob njenem jubileju ji želimo veliko zdravja in dobre volje ter dobrega počutja v domu starejših občanov.

Vlasta Rajkovic,
KORK Trebnje

DOGODKI

      V  A  B  I  L  O
Vabimo vas, da se udeležite praznovanja 40-letnice delovanja 
Društva podeželskih žena TAVŽENTROŽA. Obenem bomo  
priredili tudi 3. kmečki praznik društva.

Program bo potekal dva dneva  v dvorani in ob novem Gasilskem 
domu Dobrnič:
•	 v petek, 29. avgusta 2014, ob 20. uri – ogled razstave izdelkov 

članic Društva podeželskih žena TAVŽENTROŽA ter ok-
rogla miza na temo, povezano s kmetijstvom;

•	 v soboto, 30. avgusta 2014
 - ob 11. uri – predstavitev delovanja društva, sledil bo 
 kulturni program s podelitvijo priznanj dolgoletnim 
 članicam,
 - ob 15. uri – predstava z lipicanci,
 - ob 16. uri – družabno srečanje z Dolenjskimi fanti.

ZA HRANO IN PIJAČO BO POSKRBLJENO!

VABLJENI!

Predsednica društva: Marjana Kuz nik

Hodimo po poteh …
Vsaka generacija bogati šolski prostor na svoj način in šteje vsak us-
peh, ki je sad dela in truda. Letošnje generacije devetošolcev se bodo 
na OŠ Trebnje spominjali predvsem po izjemnih uspehih. Osvojili so 
86 bronastih, srebrnih in zlatih priznanj, 39 učencev od 90 v gener-
aciji je na državni ravni v športu osvojilo bronasto, srebrno ali zlato 
odličje, kar je 43 % generacije, in 27 učencev je izkazalo odličnost na 
učnem področju s povprečno oceno 4,5 in več, kar je 30 % generacije. 
Izkazali so se tudi na nacionalnem preverjanju znanja, saj so bili pri 
slovenščini 3,4 % in matematiki 0,52 % nad slovenskim povprečjem. 
Naj bodo še naprej tako uspešni na vseh svojih življenjskih poteh.

Meta Kmetic

Zaključno srečanje oddelkov -
začutimo glasbo
Vsi oddelki, ki so vključeni v IP-projekt, so se zbrali v multimedijskem prostoru enote Vrtca Mavrica Trebnje in se predstavili z zaključno 
točko. Namen je bil pokazati, česa so se otroci naučili v tem šolskem letu. Vsak oddelek je bil inovativen in poseben. Otroci so prikazali 
najrazličnejša glasbena doživetja. Skupaj so zapeli, zaigrali in zaplesali. Druženje so zaključili veseli in polni idej za naslednje šolsko leto.

Strokovne sodelavke IP-projekta
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LOKALNA POLITIKA

Volitve v 
Državni zbor 
RS 2014
 

Dovolite mi, da se vam kot kandidat Združene levice, ki jo ses-
tavlja koalicija strank IDS, TRS in DSD ter četrta skupina, ki jo 
tvorijo družbena gibanja, društva in združenja, zahvalim za pod-
poro, ki mi je bila izkazana z oddanimi glasovi. Iskrena hvala.
Rezultat je veliko pozitivno presenečenje in vsekakor pomeni 
odgovornost, da pokažemo in dokažemo, da za nas politika ni 
govoričenje, pač pa jo predstavljajo dejanja za malega človeka, ki 
ga želimo postaviti pred kapital in njegove interese. Z doseženim 
rezultatom v občini Trebnje, kot tudi v celotnem VO, smo izredno 
zadovoljni. Prav rezultat nam vliva dodatno energijo in ideje za 
prihodnost.
Iskrena hvala še enkrat.

Gregor Kaplan

DRŽAVNOZBORSKE VOLITVE SO ZA 
NAMI, PRIHAJAJO LOKALNE 

Kako voliti? Komu dati svoj glas? Se s podeljenim glasom poistovetim, se 
identificiram s kandidatom? Odgovore pozna vsak zase najbolje.
Vsekakor smo se v dobrih 20 letih naučili, da ne smemo preveč resno 
vzeti predvolilnih obljub, ker jih le redki uresničijo. Sedaj tudi vemo, da 
moramo voliti ljudi, ki imajo integriteto – so pošteni, moralni in načelni. 
Ne moremo podpirati ljudi, ki so obremenjeni s korupcijo. Sploh na lo-
kalni ravni ne bi smelo biti prostora za politične delitve, temveč le za 
skupno prizadevanje za razvoj. Negativna državna politika se prenaša na 
lokalno raven. Na lokalni ravni pa vemo sami, kaj je potrebno storiti, kaj 
je najbolje za mene in mojega soseda. Na koncu je potrebno iti volit. Če 
se bo trend volilne udeležbe, ki znaša okoli 50 %, nadaljeval, bo to pome-
nilo, da od 20 do 25 % volivcev odloča, kdo bo vodil državo, občino. Tako 
majhna udeležba pa postavlja pod vprašaj legitimnost volitev.  

Državnozborske 
volitve 2014

Za nami so predčasne državnozborske volitve, na katerih je 
odločal glas ljudstva. Verjamemo, da so se državljani odzvali in 
odšli na volitve ter oddali svoj glas za boljšo prihodnost v naši 
državi. V Slovenski ljudski stranki se vsem volivcem in volivkam, 
ki so naši stranki in našim kandidatom (v volilnem okraju Treb-
nje je to bil dr. Jože Korbar) namenili glas podpore, iskreno zah-
valjujemo in obljubljamo, da bomo še naprej delovali v dobrobit 
vseh državljanov Republike Slovenije. Jeseni nas čakajo še lokalne 
volitve, na katerih se zopet priporočano za vašo podporo, saj 
bomo samo z njo in s svojim delom lahko uresničili zastavljene 
cilje za skupno dobro.

OO SLS Trebnje

   Spoštovane volivke 
   in volivci! 
Občinski odbor SDS Trebnje se zahvaljuje volivkam in volivcem za 
izkazano podporo kandidatu za poslanca, Zvonku Lahu, na volitvah v 
DZ, ki so potekale 13. julija 2014. V 4. volilnem okraju je prejel 2.288 
glasov, to je 26,97 %, in s tem je izvoljen za poslanca.
Vabljeni v soboto, 19. 7. 2014, ob 10. uri v mestni park v Trebnje, 
kjer bo poslanec Zvonko Lah podelil štipendijo v vrednosti 80 € na 
mesec dijaku ali študentu s stalnim bivališčem v 4. volilnem okraju 
do zaključka njegovega izobraževanja na posamezni stopnji oziroma 
največ do zaključka njegovega mandata.
S to gesto prehajamo od besed k dejanju, da so mladi za nas pomemb-
ni.
Poskrbimo za našo prihodnost!
 

Obcinski odbor SDS Trebnje,
Nada Pepelnak, predsednica

Spoštovani občani
V predvolilnem času smo predstavniki Nove Slovenije-krščanski 
demokrati obiskali veliko krajev v občinah Trebnje, Mirna, 
Šentrupert in Mokronog-Trebelno. Nismo delali predvolilnih 
shodov, ampak smo se raje posvetili osebnim pogovorom. Čeprav 
nismo uspeli nagovoriti vsakega izmed vas, se iskreno zahvaljuje-
mo vsem, ki ste na predčasnih državnozborskih volitvah glasovali 
za Matjaža Longarja in Novo Slovenijo.

Oktobra bomo ponovno odšli na volišča in izbirali predstavnike 
v Občinski svet Občine Trebnje. Prosimo, da tudi takrat podprete 
kandidate Nove Slovenije-krščanski demokrati. Hvala.

Marjan Pavlin, Obcinski odbor NSi Trebnje

Soustvarjajte 
Glasilo občanov preko
www.mojaobcina.si/trebnje 
Pred časom smo se pridružili portalu MojaObčina.si, ki si je za-
dal cilj združiti lokalna glasila v državi in na enem mestu ponu-
diti največji izbor lokalnih novic, torej tistih novic, ki jih le stežka 
najdemo v osrednjih medijih. Portal za Občino Trebnje  najdete 
na naslovu www.mojaobcina.si/trebnje 

Spletno stran si lahko ogledate tudi na pametnih mobilnih 
napravah, o dogajanju v občini pa ste lahko obveščeni tudi preko 
tedenskega mailinga.

Ne spreglejte dane možnosti in tudi v času počitnic in dopustov 
obveščajte o dogodkih in prireditvah.

Uredništvo Glasila obcanov 
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ZAHVALE

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a nate spomin
bo vedno ostal. 

ZAHVALA

V 68. letu starosti nas je po hudi bolezni zapustila MAJDA 
PEKOLJ, rojena Zupančič, iz Šahovca 11 pri Dobrniču. 
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sose-
dom, vaščanom, Društvu Dobrnič, Krajevni skupnosti Dobrnič, 
Zvezi borcev, stranki DSD, pogrebni službi Novak, PGD 
Dobrnič in GZ Trebnje ter gospodu župniku za opravljeni 
obred. Hvala vsem, ki ste jo v tako velikem številu pospremili 
na zadnji poti.
Hvala vsem za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in svete 
maše. 

Žalujoči: mož Alojz, sin Alojz, hčerki Damjana 
in Anita z družinami

Zapel je zvon,
tebi v slovo …
Poln bolečin
ostaja spomin,
ostaja praznina,
molk in tišina …

ZAHVALA

Mnogo prezgodaj nas je nenadoma, komaj v 52. letu starosti, 
zapustil naš dragi mož, oči, sin in brat, tast ter dedi ANTON 
ČEH iz Šahovca 9 pri Dobrniču.
Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vseh sorodnikom, prijateljem, 
znancem, vaščanom, kolektivu Akripola in Litostroja, gospodu 
župniku, pogrebni službi Novak, PGD Dobrnič, PGD Drenov 
Grič-Lesno Brdo ter GZ Trebnje. 
Hvala vsem za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in svete 
maše. 

Žalujoči: vsi njegovi

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

Zahvala ob slovesu 
ANTONA GRANDLJIČA

V 66. letu starosti se je od nas poslovil dragi mož, oče, brat, 
tast, dedek, pradedek, sosed in dobri prijatelj ANTON 
GRANDLJIČ iz Dolenje Dobrave 17 pri Trebnjem. Z 
bolečino v srcu se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
vaščanom, znancem in prijateljem, ki so z nami delili žalost in 
bolečino, izrekali sožalje, darovali cvetje in za svete maše. Še 
posebna zahvala gre gospodu doktorju Stariču za ves njegov 
trud, gospodu župniku za lepo opravljen obred, pogrebni službi 
Novak, pevcem za zapete žalostinke, vnukom za brezpogojno 
pomoč in vsem ostalim, ki vas nismo omenili. Še enkrat iskrena 
hvala, ker ste ga v tako velikem številu pospremili na njegovi 
zadnji poti.           Vsi njegovi! 

ZAHVALA

Februarja nas je nenadoma zapustil JANEZ GORŠE iz Velike 
Loke 57. 

Iskreno se zahvaljujemo vsem prijateljem, 
znancem in sorodnikom za izrečena sožalja ter pomoč.

Žalujoči: žena Ljudmila, sinovi Janez, Andrej, 
Miha ter hčerka Metka

Zdaj ne trpiš več, draga; zdaj počivaš; 
kajne, zdaj te nič več ne boli; 
a svet je mrzel, prazen, opuščen za nas,
odkar te več med nami ni. (S. Makarovič)

ZAHVALA

V 82. letu starosti nas je zapustila in odšla k večnemu počitku 
naša draga sestra, teta in prijateljica FRANČIŠKA MIKLIČ 
iz Lokev pri Dobrniču 5.

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
prijateljem, sosedom in znancem, ki ste nam v dneh žalosti stali 
ob strani, nam izrekli sožalje, podarili cvetje, sveče, svete maše, 
se od nje poslovili in jo pospremili na njeni zadnji poti. 
Iskreno se zahvaljujemo tudi vsem, ki ste ji lajšali trpljenje v 
času njene bolezni, pogrebni službi Novak, pevcem in gospodu 
župniku za lepo organiziran pogreb.

Žalujoči: vsi njeni 

Pojdem, ko pride moj maj,
pojdem na rožne poljane,
kjer najdem vse svoje zbrane
od včeraj in kdove od kdaj. (T. K.)

ZAHVALA

Ko se prebujalo je jutro, je tiho odšel naš ANTON HRIBAR,
strojevodja v pokoju, iz Mačjega Dola 10.
Ob izgubi dragega očeta, dedka in pradedka se zahvaljujemo 
sorodnikom, znancem, prijateljem in vaščanom za izrečena 
sožalja, cvetje in sveče. Hvala sodelavcem Glasbene šole Treb-
nje, podjetju Fotona, Občinskemu pihalnemu orkestru Trebnje, 
trobilnemu kvartetu, pevski zasedbi Prijatelji, gospodu župniku 
ter pogrebni službi Perpar. Posebna zahvala velja dr. Bogomirju 
Humarju iz ZD Trebnje za zdravljenje in plemenit, prijateljski 
odnos do našega očeta. Hvala patronažni sestri Darji za nego 
in sočuten odnos ter so sedi Anici za pomoč in številne obiske.

Žalujoči: vsi, ki smo ga imeli radi



NAPOVEDNIK

NAGRADNA KRIŽANKA vam bo na voljo zopet v septembrski številki.
Geslo prejšnje križanke je bilo: BOWLING AKCIJA

Nagrade, ki jih podarja Galaksija Trebnje prejmejo:
DRUŽINSKA PIZZA + 2 URI BOWLINGA: AJDIŠEK JOŽI, LUKOVEK 15, 
8210 TREBNJE
2 URI BOWLINGA + PIČIČI: ŽUŽEK JOŽICA, KORITA 27, 8211 DOBRNIČ
URA BOWLIGA: JAN SLAK, DEČJA VAS 2, 8210 TREBNJE; NEŽA ŠTEPIC, 
STUDENEC 22, 8210 TREBNJE; ALOJZ PLANINŠEK, ZAGORICA 40, 
8213 VELIKI GABER

Nagrajenci naj se osebno zglasijo v Galaksiji Trebnje, kjer bodo lahko koristili svoje nagrade.

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
19. 7. 2014 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje
19. 7. 2014 12.30 Spominska slovesnost ob 71. obletnici ustanovitve 

XV. udarne partizanske divizije NOV in POS
Spomenik NOB na Gorenjem 
Podšumberku

19. 7. 2014 18.00 Proslava z gasilsko parado ter slovesni prevzem 
novega gasilskega vozila 

Gorenji Vrh

19. 7. 2014 20.00 Vrtna veselica PGD Vrhe z Ansamblom Vasovalci Gorenji Vrh
19. 7. 2014 20.00 Gasilska veselica PGD Velika Loka z  

Ansamblom Vrisk
Pri gasilskem domu PGD Velika 
Loka

21. 7. 2014 9.00–12.00 Poletna delavnica Knjižnica Pavla Golie Trebnje
26. 7. 2014 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje
26. 7. 2014 13.00 10. srečanje konjenikov Krtina  – Krtinska deteljica Na otoku na Krtini
2. 8. 2014 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje
9. 8. 2014 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje
9. 8. 2014 20.00 Gasilska veselica PGD Lukovek z  

Ansamblom Modrijani
Lukovek

16. 8. 2014 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje
16. 8. 2014 18.00 Parada v počastitev 60-letnice PGD Log  

in veselica z Ansamblom Smeh
Log pri Žužemberku

17. 8. 2014 13.00 Prireditev Konjeniškega društva Gombišče  
s tekmovanjem

Gombišče

17.–22. 8. 2014 Eko angleške počitnice CŠOD Čebelica
18. 8. 2014 9.00–12.00 Poletna delavnica Knjižnica Pavla Golie Trebnje
18.–22. 8. 2014 8.00–16.00 Počitniški golf kamp za otroke Golf vadišče Blato
22. 8. 2014 21.00 Letni kino Trebnje
23. 8. 2014 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje
24.–29. 8. 2014 Eko angleške počitnice CŠOD Čebelica
30. 8. 2014 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje
31. 8. 2014 8.30 Eko pohod Krempljevec Okrepčevalnica Žonta v Stranjah pri 

Velikem Gabru
6. 9. 2014 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje

Napovednik dogodkov v občini Trebnje v juliju, avgustu in septembru 2014


