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Proračuna za leti 2013 in 2014 sta pripravljena v skladu z veljav-
nim ZJF in Zakonom o financiranju občin. Pri pripravi proračuna 
je občina dolžna upoštevati spremembe predpostavk gospodarskega 
razvoja ter usmeritev ekonomske in javno finančne politike - tako je 
potrebno izhajati iz najnovejše ocene pričakovanih javno finančnih 
prihodkov in odhodkov na ravni države. Primerna poraba predstavlja 
primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. 
V letih 2013 in 2014 na podlagi predhodnih podatkov MF finančna 
izravnava ni predvidena. Povprečnina, ki je eden izmed elementov za 
izračun primerne porabe in s tem dohodnine in finančne izravnave, je 
za leti 2013 in 2014 določena s strani državnega zbora z zakonom, ki 
ureja izvrševanje državnega proračuna in je v višini 536 EUR, za obe 
leti. Proračuna občine Trebnje za leti 2013 in 2014 sta tako pripra-
vljena na podlagi posredovanih izhodišč s strani MF.

Prihodki proračuna
Prejemke občinskega proračuna za leto 2013 v višini 15.106.359,57 
EUR sestavljajo prihodki iz bilance prihodkov in odhodkov v višini 
13.224.624,04 EUR ter predvidena zadolžitev v računu financiranja 
v višini 1.250.000 EUR, medtem ko v računu finančnih terjatev in 
naložb ni predvidenih prejemkov. Za pokritje odhodkov se načrtuje 
še 631.735,53 EUR sredstev na računu, od tega sredstva na računih 
krajevnih skupnosti znašajo 255.919,94 EUR.
V strukturi prihodkov znaša načrtovani delež davčnih prihodkov 
62,62 % celotnih prihodkov, delež nedavčnih prihodkov 16,95 %, 
delež kapitalskih prihodkov 7,56 % in delež transfernih prihodkov 
12,87 % vseh prihodkov proračuna občine Trebnje v letu 2013.
Prejemke občinskega proračuna za leto 2014 v višini 11.400.463,88 
EUR sestavljajo prihodki iz bilance prihodkov in odhodkov v višini 
11.128.917,88 EUR, medtem ko v računu financiranja in v računu 
finančnih terjatev in naložb ni predvidenih prejemkov. Za pokritje 
odhodkov se načrtuje še 271.546,00 EUR sredstev na računu, kar 
predstavlja sredstva na računih krajevnih skupnosti.
V strukturi prihodkov znaša načrtovani delež davčnih prihodkov 
74,24 % celotnih prihodkov, delež nedavčnih prihodkov 15,50 %, 
delež kapitalskih prihodkov 4,94 % in delež transfernih prihodkov  
5,32 % vseh prihodkov proračuna občine Trebnje v letu 2014.

Prejeta sredstva iz državnega Proračuna iz  
sredstev Proračuna evroPske unije

investicije financirane iz državnega proračuna Leto 2013

Izgradnja širokopasovnih komunikacij 23.182,37

Projekt LEADER 26.101,50

Energetska sanacija - PŠ Šentlovrenc 27.151,65

Romsko naselje 436.510,00

Sredstva po 21. členu ZFO 337.813,00

Vaško središče »Dolenje Selce« 13.682,32

Pločnik Šentlovrenc 5.312,50

Požarna taksa 29.500,00

investicije financirane iz državnega proračuna Leto 2014

Sredstva po 21. členu ZFO 337.813,00

Požarna taksa 29.500,00

Vaško središče »Dolenje Selce« 54.729,30

investicije financirane iz sredstev proračuna eu Leto 2013

Izgradnja širokopasovnih komunikacij 131.366,77

Projekt LEADER 37.287,85

Energetska sanacija - PŠ Šentlovrenc 153.859,35

Suhokrajinski vodovod 417.676,00

Vaško središče »Dolenje Selce« 41.046,98

Pločnik Šentlovrenc 15.937,50

investicije financirane iz sredstev proračuna eu Leto 2014

Vaško središče »Dolenje Selce« 164.187,90

Odhodki proračuna
V skladu s predlaganim izračunom sredstev proračuna za leto 
2013, z zadolžitvijo in prostimi sredstvi na računu, v skupni višini 
15.106.359,57 EUR se zagotavlja pokrivanje potreb občinskega pro-
računa v bilanci prihodkov in odhodkov v višini 14.715.142,41 EUR 
in v računu financiranja v višini 391.217,16 EUR.
V strukturi izdatkov glede na ekonomsko klasifikacijo se namenja 
tekočim odhodkom 22,80 % proračunskih sredstev in tekočim trans-
ferom 28,87 % proračunskih sredstev, medtem ko se za investicijske 
odhodke zagotavlja 38,46 % proračunskih sredstev in za investicijske 
transfere 9,87 % proračunskih sredstev oz. za investicijske odhodke 
in investicijske transfere skupaj 48,34 %.
V skladu s predlaganim izračunom sredstev proračuna za leto 2014, 
skupaj s prostimi sredstvi na računu, v skupni višini 11.400.463,88 

Predlog proračuna za leto 2013 in predlog proračuna za leto 2014

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, Ivanka Vi-
šček, Nino Zajc

Lektorica: Marjeta Kmetič
Grafična realizacija: Present, d. o. o., Ljubljana 
Naklada: 3.900 izvodov, ki se razdelijo brezplačno vsem go-
spodinjstvom in podjetjem v občini Trebnje. 
Uredništvo si pridržuje pravico do objave, neobjave, del-
ne objave ali krajšanja nenaročenih prispevkov v skladu s 
prostorskimi možnostmi in uredniško politiko. Priporoča-
mo, da posamezni prispevki naj ne obsegajo več kot 1.000 
znakov s presledki ter fotografijo v formatu JPG ali po-
dobno. Fotografij, 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 žaljive vsebine ne objavi. V Glasilu občanov 
se brezplačno objavi osmrtnica ali zahvala ob smrti za po-
kojnimi občankami ali občani občine Trebnje. Spominskih 

objav ob obletnicah smrti se ne objavlja. V Glasilu obča-
nov se proti plačilu 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 tekstov 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 na-
slovu: Glasilo občanov, Goliev trg 4, 8210 Trebnje (prvi 
vhod desno, za občinsko stavbo). 
Rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko je 07. 03. 
2013, izid 15. 03. 2013. Prispevki, ki bodo prispeli po tem 
datumu, bodo objavljeni v naslednji številki, če bodo še ak-
tualni.

občanov občine Trebnje  
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EUR se zagotavlja pokrivanje potreb občinskega proračuna v bilanci 
prihodkov in odhodkov v višini 11.010.903,80 EUR in v računu fi-
nanciranja v višini 389.560,08 EUR.
V strukturi izdatkov glede na ekonomsko klasifikacijo se namenja 
tekočim odhodkom 27,08 % proračunskih sredstev in tekočim trans-
ferom 37,53 % proračunskih sredstev, medtem ko se za investicijske 
odhodke zagotavlja 23,30 % proračunskih sredstev in za investicijske 
transfere 12,09 % proračunskih sredstev oz. za investicijske odhodke 
in investicijske transfere skupaj 35,39 %.

nekateri večji odhodki 

       

odhodek   Leto 2013 Leto 2014

tekoči odhodki   3.354.813,65 2.981.653,01

Izdatki za blago
in storitve:

Upravljanje in tekoče
vzdrževanje občin-
skih cest 530.386,68 577.000,00

 
Urejanje cestnega 
prometa 50.000,00 50.000,00

 
Urejanje občinskih 
zemljišč 53.004,00 50.000,00

 
 

Prostorsko načrto-
vanje - prostorski 
dokumenti 204.450,00 50.000,00

tekoči transferi 4.247.708,40 4.131.960,86

subvencije: Subvencije javnim 
podjetjem  166.185,16  126.000,00

transferi: Plačilo razlike v ceni 
vrtcev 1.441.456,14 1.441.510,10

posameznikom 
in

Oskrbovanci v 
domovih 247.653,88 225.000,00

gospodinjstvom: Prevozi otrok v šolo 718.384,46 654.300,00

  Darilo ob rojstvu 
otroka 34.000,00 34.000,00

  Pris. za socialno 
varnost 32.396,50 31.500,00

  Štipendije 38.500,00 39.000,00

  Prehrana učencev 34.010,58 30.611,50

  Družinski pomočnik 18.000,00 18.000,00

  Subvencije stanarin 6.000,00 6.000,00

  Drugi transferi 174.777,85 187.614,66

transferi: Neprofitnim organi-
zacijam in ustanovam 526.892,59 502.153,00 

drugi tekoči Zavarovanje nezav. 
brezp. oseb  60.000,00  60.000,00

domači transferi:  Plače in prispevki za 
zapos. v Javnih zavo-
dov Občine Trebnje  726.151,24  752.971,60

 
JS za ljubiteljske 
kulturne dejavnosti  18.000,00 18.000,00

 
Sredstva prenesena 
drugim občinam  5.300,00  5.300,00

investicijski odhodki 5.659.511,18 2.565.789,93

nakup in gradnja Za nakup poslovnih 
stavb 336.724,00 200.000,00

osnovnih sredstev:
 
 
 

Za nakup opreme 
in drugih osnovnih 
sredstev 54.378,87 37.300,00

Za novogradnje, 
adaptacije, rekon-
strukcije 3.843.076,73 1.457.062,40

 
 
 

Za inve. vzdrževanje 
in obnovo  914.698,52  637.927,53

Za nakup zemljišč 150.000,00 85.000,00

Za študije, projektno 
doku. in ostalo  360.633,06  148.500,00

investicijski transferi 1.453.109,18 1.331.500,00

 
 

Transferi osebam, 
ki niso proračunski 
uporabniki 1.298.935,19 1.151.000,00

 
 

Transferi proračun-
skim uporabnikom 154.173,99 180.500,00

Občinski svet Občine Trebnje na svoji 17. redni seji, dne 6. februar-
ja 2013 sprejel predlog Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 
2013 v I. obravnavi in predlog Odloka o proračunu Občine Trebnje 
za leto 2014 v I. obravnavi. Sledi 15 dnevna javna razprava, ki se za-
ključi z dnem 21. 2. 2013.

Občinska Uprava Občine Trebnje

Države članice EU so z 19. januarjem uve-
dle enotno vozniško dovoljenje. Tudi v 
Sloveniji bodo vsa vozniška dovoljenja, ki 
bodo upravičencem izdana po 19. januarju, 
izdana na novem obrazcu. Cena vozniške-
ga dovoljenja ostane nespremenjena in si-
cer 21,36 evra.
Po novem se bodo vozniška dovoljenja za vož- 
njo motornih vozil kategorij AM, A1, A2, A, 

B1, B in BE izdala z veljavnostjo največ 10 
let, vozniška dovoljenja za vožnjo motornih 
vozil kategorij C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 
in D1E pa z veljavnostjo največ petih let.
Določba zakona o voznikih določa, da imet- 
niki vozniških dovoljenj ob zamenjavi vozni-
ških dovoljenj obdržijo vse pravice v obsegu, 
ki izhajajo iz tega vozniškega dovoljenja. Po 
poteku veljavnosti se vozniška dovoljenja za 

vožnjo motornih vozil kategorij AM, A1, 
A2, A, B1, B in BE podaljšujejo brez predlo-
žitve zdravniškega spričevala, vozniška do-
voljenja za vožnjo motornih vozil kategorij 
C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 in D1E pa le z 
zdravniškim spričevalom. 
Vozniška dovoljenja je potrebno zamenjati 
najkasneje do 30. 4. 2018. 

nova veljavnost vozniških dovoljenj
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Poimenovanja novih 
naselij v občini 
trebnje
Preimenovanje naselja »Razbore – 
del« v naselje »Razbore«
Naselje Razbore je bilo v preteklosti vedno 
enotno naselje v občini Trebnje. Kasneje je 
bilo administrativno, brez ugotavljanja stanja 
na terenu, razdeljeno na naselje z uradnim 
imenom »Razbore-del« v občini Trebnje in 
naselje z uradnim imenom »Razbore –K.o. 
Poljane – del« v občini Litija (sedaj občina 
Šmartno pri Litiji). 
Občine so morale na podlagi Zakona o do-
ločanju območij ter imenovanju in označe-
vanju naselij, ulic in stavb – ZDOIONUS 
(Uradni list RS, št. 25/2008) uskladiti imena 

naselij, ki imajo v imenu naselja oznako ̈ del¨.
Hkrati z uskladitvijo imena se je popravila 
tudi meja med občinama – ena hišna števil-
ka prvotnega naselja Razbore se je namreč 
nahajala v občini Šmartno pri Litiji. Naselje 
Razbore je dobilo zopet prvotno obliko in 
postalo celota, s tem pa se je izpolnila tudi 
obveznost občin, ki jo določa ZDOIONUS. 
Odlok sta že sprejeli obe občini (Trebnje in 
Šmartno pri Litiji) in bo predvidoma v času 
izida Glasila občanov že objavljen v Ura-
dnem listu RS. Za zamenjavo osebnih do-
kumentov morajo stranke poskrbeti same. 
Stroške zamenjave zgolj veljavnih osebnih 
izkaznic, ki bodo zamenjane v roku 7 mese-
cev po uveljavitvi tega odloka, bo na podlagi 
dokazila o plačilu povrnila občina Trebnje. 
Naročilo in stroške hišnih tablic bo v celoti 
krila občina Trebnje.

Poimenovanje novega naselja 
»Gorica na Medvedjeku«
Na pobudo lastnikov in prebivalcev zida-
nic vinogradniškega območja na hribu nad 
Martinjo vasjo je občina pričela postopek za 
izločitev dela naselja Martinja vas in ustano-
vitev novega naselja z imenom »Gorica na 
Medvedjeku«. 
Trenutno je postopek v fazi, ki jo predpisuje 
Zakon o določanju območij ter imenovanju 

in označevanju naselij, ulic in stavb – ZDO-
IONUS in sicer priprava osnutka odloka, ki 
bo podan v 1. obravnavo na naslednjo sejo 
Občinskega sveta. Sledeča faza postopka je 
izvedba predhodnega posvetovanja v delu 
obstoječega naselja, iz katerega bo nastalo 
novo naselje in mora trajati najmanj 15 dni. 
Čas oziroma rok predhodnega javnega po-
svetovanja bo objavljen v Glasilu občanov in 
na spletni strani občine Trebnje.

Poimenovanje novega naselja 
»Vejar«
Na pobudo Romskega društva Romano 
drom in romskega svetnika Matije Hočevar-
ja, je občina pričela tudi postopek za izločitev 
dela naselja Hudeje in ustanovitev novega 
naselja z imenom »Vejar«. Gre za romsko 
naselje v katerem trenutno obstaja samo ena 
hišna številka in sicer Hudeje 26. Trenutno 
je postopek v fazi evidentiranja obstoje-
čih objektov v Kataster stavb. Elaborat, ki 
je podlaga za vpis v Kataster stavb je bil že 
vložen na Geodetsko upravo, ko bo le-ta evi-
dentiran, se bo postopek nadaljeval v skladu 
z Zakonom o določanju območij ter imeno-
vanju in označevanju naselij, ulic in stavb.

Občinska uprava Občine Trebnje
Oddelek za okolje in prostor, Meta Gaj

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Repu-
blike Slovenije je 4. 1. 2013 objavilo 8. jav-
ni razpis iz naslova ukrepa 322 Obnova in 
razvoj vasi. Višina razpisanih nepovratnih 
sredstev znaša 15.000.000 EUR. Stopnja 
pomoči posameznemu projektu lahko znaša 

do 60 % priznane vrednosti naložbe; od tega 
znaša delež Evropskega kmetijskega sklada 
za razvoj podeželja 75 %, delež Republike 
Slovenije pa 25 %.
Občina Trebnje se bo na razpis prijavila s 
projektom »Ureditev novega vaškega središča 

Dolenje Selce«, za katerega je že pridobljeno 
gradbeno dovoljenje in ostala dokumentaci-
ja. V primeru, da bi bila Občina Trebnje na 
javnem razpisu uspešna, bi lahko pridobila 
do 273.646,50 EUR iz naslova tega ukrepa. 
Z ureditvijo novega vaškega središča Dolenje 
Selce bi pridobili urejene javne površine sku-
pnega pomena za medgeneracijsko druženje, 
izobraževanje, kulturno in športno udejstvo-
vanje, izvedbo najrazličnejših kulturnih in 
družabnih dogodkov, delovanje društev, kra-
jevne skupnosti, drugih zainteresiranih sku-
pin prebivalcev in info točke gradu Kozjak.

Občinska uprava Občine Trebnje
Oddelek za okolje in prostor 

Janja Fink

Prijava na 8. javni razpis iz naslova ukrepa 
322 obnova in razvoj vasi

oBčina treBnje 

www.trebnje.si
E: obcina.trebnje@trebnje.si
Goliev trg 5, 8210 TREBNJE
T: 07 348 11 00

oBčina treBnje 

www.trebnje.si
E: obcina.trebnje@trebnje.si
Goliev trg 5, 8210 TREBNJE
T: 07 348 11 00

 

Evropa investira v podeželje 
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja:    

obvestilo 
lastnikom psov
V zadnjem času je bilo na Občino Trebnje 
naslovljenih precej pripomb na obnašanje 
lastnikov oziroma vodnikov psov. Nekate-
ri lastniki in vodniki psov se ne zavedajo 
svojih dolžnosti pri sprehajanju štirinožnih 
prijateljev. Tu je mišljen predvsem odnos 
lastnika (vodnika) psa pri sprehajanju in 
spuščanju psa na travnikih, kjer psi opravijo 
svojo naravno potrebo. Izpostavil bi pred-

vsem relacijo Jurčkov gozd–Prapreče in 
okolico naselja Studenec.
Pomembno je, da lastniki oziroma vodni-
ki psov pospravijo njihove iztrebke in jih 
odvržejo v posode za smeti.
Pri sprehajanju in spuščanju psa s povodca 
pa moramo biti obzirni do vseh ostalih na-
ključno mimoidočih ljudi. S tem je seveda 
mišljen občutek strahu pri ostalih spreha-
jalcih in seveda otrocih. Zakon o varstvu 
javnega reda in miru v 19. členu predvideva 
globo od 208,65 do 417,29 EUR za vsako-
gar, kdor pri posamezniku s ščuvanjem ali 
razkazovanjem živali namenoma povzro-

či občutek strahu ali ogroženosti.
Zakon o zaščiti živali nalaga skrbniku, da z 
ustrezno vzgojo in šolanjem oziroma dru-
gimi ukrepi zagotovi, da žival ni nevarna 
okolici, ter da na javnem mestu zagotovi 
fizično varstvo tako, da je pes na povodcu.
Nadzor nad spoštovanjem določil Zakona 
o varstvu javnega reda in miru opravlja 
Policija. Na podlagi Zakona o varstvu ži-
vali lahko ukrepajo policija, uradni veteri-
narji, kmetijski, lovski, ribiški inšpektorji 
in inšpektorji, pristojni za ohranjanje na-
rave, vsak v okviru pooblastil in pristojnosti.

Vinko Ribič, inšpektor
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V Trebnjem kmalu Center 
ponovne uporabe

Uporabnike komunalnih storitev pozivamo 
k oddaji rabljene, a funkcionalno še upo-
rabne opreme na sedežu podjetja Komunala 
Trebnje, d. o. o., v pritličju stavbe, v pisarni št. 
5 in 6. Še uporabne opreme nikar ne mečite 
med odpadke, ampak jo oddajte za ponov-
no uporabo komunalnemu podjetju, ki jo bo 
posredovalo Centru ponovne uporabe, ali 
pa jo podarite vašim znancem, sorodnikom, 
sosedom. Možnosti, da nekdo drug uporabi 
predmet, ki ga vi ne uporabljate več, je veliko.
Na sedežu podjetja Komunala Trebnje,  
d. o. o., lahko oddate manjše kose pohištva 
(mizice, omarice, fotelje, stole …), knjige, 
igrače, otroško in športno opremo, izdelke 
za dom (posodo, keramiko, kozarce, dekora-
tivne predmete …), oblačila (tudi blago) in 
lepo ohranjene čevlje, delujočo elektroniko 
in manjše delujoče gospodinjske aparate. 
Tako bomo rabljeno opremo preusmerili iz 
toka odpadkov v tok surovin. Za večje kose 
rabljene opreme bomo v aprilu zagotovili lo-
kacijo za skladiščenje, ki bo kasneje del Cen-
tra ponovne uporabe Trebnje. 
Organizirana ponovna uporaba dobrin je v 
naših krajih novost in se izvaja v sklopu pro-
jekta USE-REUSE, sofinanciranega s strani 
Ministrstva za delo, družino in socialne za-
deve RS ter Evropskega socialnega sklada. 
Cilj projekta je vzpostavitev Centra ponovne 
uporabe Trebnje, ki bo de-
loval v mreži Centrov po-
novne uporabe kot socialno 
podjetje, kar pomeni, da bo 
skrbel predvsem za zaposlo-
vanje težje zaposljivih oseb, 
razbremenitev okolja zara-
di preprečevanja nastajanja 
odpadkov, za okoljsko osve-
ščanje javnosti, izvajanje de-

lavnic, povezovanje s prostovoljci in lokalno 
skupnostjo. Njegovo poslanstvo bo izvajanje 
družbeno koristne dejavnosti, vendar bo 
kljub temu na trgu deloval kot podjetje in ne 
kot humanitarna organizacija. V primerjavi 
s klasičnim kroženjem rabljenih predmetov 
na spletu bo Center ponovne uporabe Treb-
nje ponujal tudi prevoz, strokovni pregled, 
čiščenje in po potrebi obnovo ter inovativno 
preoblikovanje predmetov vseh vrst. Torej bo 
v rabljene predmete vloženo delo, ki bo izra-
ženo s simbolično ceno izdelka. V prvi fazi 
želimo vzpostaviti lokacijo na tržnici v Treb-
njem, kjer bo deloval CPU Trebnje – zelena 
trgovina, ki bo imel delavnico za manjša po-
pravila in predelave, kasneje pa bomo dejav-
nost ponovne uporabe razširili. 
Posledično bomo razbremenili okolje, saj 
še uporabna oprema vse prevečkrat prehi-
tro konča v zbirnih centrih med kosovnimi 
odpadki. Potrošniki sledimo predvsem mar-
ketinškim potezam in hitro se menjajočim 
modnim trendom, ki nagovarjajo k čim večji 
potrošnji na vsakem koraku. Tako se v naših 
domovih hitro nabere nepotrebna oprema, 
ki jo pogosto odvržemo med odpadke. Pre-
malokrat pa se vprašamo, ali bi lahko nekdo 
drug to opremo koristno uporabil in kako 
bomo s tem škodovali okolju zaradi pretirane 
porabe surovin in naravnih virov. V zbirnem 
centru pogosto končajo tudi predmeti, ki so 
nevede izdelek uveljavljenega oblikovalca ali 
sodijo med redke ohranjene primerke dolo-

čenega časovnega obdobja in so pomembni 
za ohranjanje kulturne dediščine. 
Komunala Trebnje, d. o. o., sodeluje v pro-
jektu kot pridružen partner, kar pomeni, da 
bo aktivno sodelovala pri vzpostavitvi pogo-
jev za izvajanje ponovne uporabe, ki je tudi 
zakonsko obvezna. V tem času v sodelova-
nju z lokalno skupnostjo pomaga z lastnimi 
sredstvi pri začetni fazi vzpostavitve lokacije 
na tržnici v Trebnjem, kjer bo deloval CPU 
Trebnje – zelena trgovina (ureditev lokacije, 
čiščenje, priklop elektrike in vode, prevozi). 
Kot pridružen partner projekta USE-RE-
USE je pridobila usposobljeno kandidatko 
– promotorko ponovne uporabe, ki bo skr-
bela za vzpostavitev in vodenje CPU Treb-
nje. Zaposlena bo za čas trajanja projekta, tj. 
do konca leta 2014, in bo skrbela za vodenje 
procesov ponovne uporabe ter koordinira-
nje vseh deležnikov pri izvajanju operativ-
nih dejavnosti. Za lažjo vzpostavitev CPU 
Trebnje k sodelovanju vabimo donatorje in 
prostovoljce, podjetja in posameznike, ki se 
prepoznajo v družbeno odgovorni vpetosti 
v lokalno okolje, saj socialno podjetništvo v 
lokalno okolje prinaša zelena delovna mesta 
in omogoča trajnostno porabo virov, kar je 
bistvenega pomena za spremembo družbene 
zavesti.
Vsi, ki bi želeli prispevati k vzpostavitvi 
Centra ponovne uporabe Trebnje z oddajo 
rabljene opreme, z donacijami kot družbeno 
odgovorno podjetje ali s prostovoljnim de-

lom, se lahko obrnete na pro-
motorko ponovne uporabe: 
tel. št. 040 241 934, e-naslov: 
hrovat.vesna@gmail.com.
Na fotografijah so primeri 
obnovljene oz. preoblikova-
ne rabljene opreme iz mreže 
Centrov ponovne uporabe.

Pripravila Vesna Hrovat

novi izzivi na poti v trajnostno 
družbo v trebnjem
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Mag. igor teršar, trebanjec, pred leti tudi 
naj občan, že enajsto leto opravlja odgovor-
no delovno mesto direktorja javnega sklada 
rs za kulturne dejavnosti, ki ima sedež le 
lučaj od nebotičnika v srcu Ljubljane.
končal je študij glasbene pedagogike na 
akademiji za glasbo in magistriral na Fa-
kulteti za družbene vede, trenutno pa na 
podiplomskem doktorskem študiju razisku-
je evropsko kulturno politiko v primerjavi z 
združenimi državami amerike.
v ansamblu the Call boys igra klarinet. Bil 
je dolgoletni dirigent občinskega pihalnega 
orkestra trebnje, ki ga je popeljal na evrop-
ske glasbene odre, vodil je komorni zbor 
trebnje, bil pobudnik koncertov odprite 
srce, je tudi zvesti spremljevalec maraton-
skega plavalca Martina strela, pred dvema 
mesecema pa je bil v kanadi slavnostni go-
vornik ob 20. obletnici slovenskega radia 
toronto.
je trd pogajalec, zaveda se središčne vloge in 
pomena posameznika ter slovenskih kultur-
nih društev. 

Nam lahko poveste kaj o pomenu sklada, ki ga 
tako uspešno vodite?
Želimo spodbujati kreativnost vseh ljubitelj-
skih dejavnosti, širiti znanja in obzorja, jezi-
kovno in bralno kulturo, kritičnost, ustvarjati 
svoboden prostor za medsebojno komunika-
cijo, uveljavljati kulturo v vzgoji in izobraže-
vanju ter za vse generacije. 

S katerimi uporabniki se pri delu povezujete?
Najvplivnejša so gotovo kulturna društva. 
Društvom pomagamo pri izobraževanju 
mentorjev in članov, predstavljamo njihovo 

produkcijo in jim pomagamo pri pridobiva-
nju sredstev. 
Naši strateški partnerji so Zveza kulturnih 
društev Slovenije, ki združuje in zastopa 
društva ter ostale kulturne skupine, in posa-
mezni ustvarjalci. 
Da pa lahko Javni sklad RS za kulturne de-
javnosti uresničuje svoje poslanstvo, mora 
biti vpet v širši družbeni prostor: med slo-
venske občine, Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost, kulturo in šport RS in pomembne 
institucije, kot so Urad RS za Slovence v za-
mejstvu in po svetu, Znanstvenoraziskovalni 
center SAZU, Andragoški center in Fakulte-
ta za javno upravo.

In kaj menite o slovenski kulturi?
Kultura je predvsem socialno tkivo, ki po-
vezuje ljudi. Na tem se gradi medsebojno 
zaupanje in to je jedro socialnega kapitala. 
Ljubiteljska kultura ima največ zaslug, da 
odnosi med ljudmi niso niti približno na 
tako nizki ravni kot v politiki. Vsaka kul-
turna prireditev je skupni projekt celega 
kraja in terja učinkovito dogovarjanje, njena 
izvedba pa je v veselje vsem. Tega ne more 
nadomestiti noben resničnostni šov na TV, 
pa tudi ne bežno gostovanje neke profesio-
nalne skupine. Če to izgubimo, se bo druž-
ba še hitreje atomizirala in razkrojila. Zato 
je treba v kriznih razmerah še dodatno pa-
ziti, da nam mreža ljubiteljske kulture, ki je 
rezultat prizadevanj mnogih rodov, ne raz-
pade in da se ne bomo znašli v kulturni re-
vščini, nič manj boleči od socialne revščine. 
Večina slovenskih kulturnih društev ima 
medgeneracijsko sestavo in le redke dejav-
nosti so namenjene pretežno mladim. Celo 
ena od značilnosti društev je, da jim pripa-
dajo cele družine ali kar cela sorodstva in se 
v teh projektih pojavljajo pripadniki dveh ali 
treh generacij.  
In ravno kulturno-umetniške dejavnosti 
(gledališče, ples, glasba, likovno ustvarjanje, 
literarno udejstvovanje, film in video), ki 
vsebujejo izrazite ustvarjalne kakovosti, so 
močan faktor osebnostnega razvoja in men-
talnega zdravja v vseh starostnih obdobjih. 

Kakšni so načrti slovenske ljubiteljske kultu-
re?
Ljubiteljske kulturne dejavnosti so v za-
dnjem obdobju v skokovitem porastu skoraj-
da povsod po Evropi, saj je v sedanjem glo-
baliziranem svetu pri ljudeh vse bolj prisotna 
želja po kreativnosti, po ustvarjalnem dru-
ženju, ohranjanju kulturnih tradicij lastnega 
naroda in spoznavanju kulturnih dosežkov 
drugih narodov. Slovenija je socialno stabilna 
država tudi zaradi goste mreže društvene or-
ganiziranosti. Kulturna društva so najstarejši 
in najpomembnejši del te mreže. Ljubiteljska 
kultura ima poleg svoje ustvarjalne tudi po-

membno izobraževalno in socialno-koheziv-
no funkcijo ter si kot takšna zasluži posebno 
družbeno skrb. 

Ljubiteljska kultura je pomemben dejavnik 
družbenega razvoja. Kaj menite o tem se-
gmentu?
Slovenske ljubiteljske kulturne dejavnosti 
imajo stoletja dolgo tradicijo in so bile kon-
stitutivnega pomena za oblikovanje zavesti 
in institucij slovenskega naroda. Kulturna 
društva so vgrajena v temelje domala vseh 
naših slovenskih kulturnih ustanov, knjižnic 
in izobraževalno-kulturnih institucij. 
Pod ljubiteljsko kulturo razumemo umetni-
ško delovanje ljudi, ki jim to ni poklic, čeprav 
se zanj bolj ali manj sistematično usposablja-
jo in mu posvečajo velik del svojega življenja. 
Gre za 5000 društev in skupin ter približno 
100.000 aktivnih udeležencev v pevskih zbo-
rih, godbah, tamburaških in harmonikarskih 
orkestrih, lutkovni in gledališki dejavnosti, 
folklori in ljudskem petju, plesu, literaturi, 
likovni, filmski in fotografski dejavnosti.

Na katere dosežke ste kot direktor sklada še 
posebej ponosni?
Glavni uspeh je dobro stanje ljubiteljske 
kulture in njena prepoznavnost doma in 
v svetu. V analizi francoskega ministrstva 
je bilo ugotovljeno, da je Slovenija vodilna 
država po  kakovosti zborovskega petja, pa 
tudi druga področja ne zaostajajo. Morda se 
rad pohvalim s tem, da smo obnovili veliko 
društvenih prostorov po Sloveniji, odprli dve 
javni knjižnici za ljubiteljsko kulturo, ena od 
teh je Slovenski zborovski arhiv – donaci-
ja dr. Mirka Cudermana, ki vsebuje 60.000 
enot zborovskega gradiva, s čimer se uvršča 
med večje v Evropi.

»kultura je predvsem socialno tkivo, ki povezuje ljudi«
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Radi bi vzpostavili tudi Nacionalni študijski center za kulturne dejav-
nosti. Upam, da nam bo uspelo.

Kaj pomeni za kulturo ukinitev ministrstva?
Od ukinitve samostojnega ministrstva za kulturo je minilo leto dni, 
zato je čas, da ponovno odločno zahtevamo njegovo vrnitev. Zato 
sem skupaj z Mitjo Čandrom, programskim direktorjem EPK-ja 
2012, predlagal vsem slovenskim političnim strankam, da ponovno 
razmislijo o spremembi Zakona o Vadi RS.
S tem bi politične stranke pokazale enotnost in dale signal vsem dr-
žavljanom Republike Slovenije, da so kulturne vrednote, na katerih 
je zrasla naša država, tiste, na katerih lahko gradimo skupno stabilno 
prihodnost.

Kako vidite kulturno dejavnost v občini Trebnje?
Kulturna dejavnost v naši občini je močno razvita, društva dosegajo 
lepe uspehe v nacionalnem merilu. Zato se zahvaljujem tudi Mojci 
Femec, moji sodelavki, ki vodi izpostavo v Trebnjem, za njeno pre-
dano in kakovostno delo. Tudi knjižnica, galerija, ki deluje v okviru 
CIK-a Trebnje, Glasbena šola Trebnje delujejo na najvišji ravni. 

Na koncu bi vas prosila še za misel ali dve našim občanom ob mesecu 
kulture.
V mesecu kulture, ko v Sloveniji poteka na stotine proslav v počasti-
tev slovenskega kulturnega praznika in poeta Franceta Prešerna, se v 
osebnem imenu in v imenu Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti 
zahvaljujem vsem kulturnim ustvarjalcem, kulturnim društvom in 

kulturnim ustanovam za njihov prispevek k slovenski kulturi, hkrati 
pa vsem občanom želim vse dobro z željo, da se udeležijo katerega 
od dogodkov.

Tudi mi mu želimo, da bi delo še naprej opravljal s tako predanostjo 
in da bi bil še dolgo del močnega vrenja ustvarjalne sile slovenskega 
naroda.

Mojca Smolič

Varovalni pas ob občinskih cestah je določen 
z namenom , da se preprečijo škodljivi vplivi 
posegov v prostor ob občinski cesti na občin-
sko cesto in promet na njej. V tem varoval-
nem pasu  je raba prostora omejena.
Občan potrebuje soglasje o posegu na občin-
ske ceste in javne poti:
– za gradnjo in rekonstrukcijo gradbenih 

objektov ter postavljanje kakršnihkoli 
drugih objektov in naprav v varovalnem 
pasu javne ceste, 

– za dela na zemljiščih in objektih vzdolž 
javne ceste, ki bi lahko vplivala na stanje 

javne ceste in varnost prometa na njej,
– za dela ob javni cesti, ki vplivajo na vo-

dostaj ali višino podzemnih voda in zato 
ogrožajo stabilnost cestnega telesa,

– za ureditev cestnega priključka na javno 
cesto,

– za prekopavanje, podkopavanje, prebitje 
in druga dela na občinski cesti,

– za napeljevanje podzemnih in nadzemnih 
vodov in naprav na območju javne ceste in 
njenega varovalnega pasu.

Varovalni pas se meri od zunanjega roba 
cestnega sveta in je na vsako stran občinske 

ceste širok pri lokalni cesti 10 m, pri javni 
poti 5 m (97. člen Zakona o cestah).
Gradnja in rekonstrukcija gradbenih objektov 
ter postavljanje kakršnih koli drugih objektov 
in naprav v varovalnem pasu občinske ceste 
so dovoljeni le s soglasjem občinske uprave.
Občinska uprava izda soglasje iz prejšnjega 
odstavka, če s predlaganim posegom v varo-
valnem pasu niso prizadeti interesi varovanja 
občinske ceste in prometa na njej, njene ši-
ritve zaradi prihodnjega razvoja prometa na 
njej ter varovanja njenega videza.

Občinska uprava Občine Trebnje
Pisarna župana

Vinko Ribič, inšpektor

inšpektor opozarja: varovalni pas ob cestah

družinski dan
Devetošolci OŠ Trebnje so preživeli druga-
čen dan, saj so se seznanjali z življenjskimi 
vrednotami in vprašanji, ki so še kako po-
membna. Prostovoljke DPM Jurček Mirna 
so izvajale socialne igre, kjer so učenci odi-
grali sebe, mladostnika in nato še enega od 
staršev. V razgovoru so povedali, da je tež-
ko biti odrasel, saj se moraš prav odločiti in 
prevzeti odgovornost za posledice. Učiteljica 
Vera Gognjavec je pripravila zanimivo uro z 
družinskimi koreninami in drevesi, zgodovi-
no plemstva, predstavila pa je tudi družinsko 
življenje v Egiptu in na Kitajskem. O par-
tnerskih odnosih v družini so se seznanili še 
v predavanju gospoda Srečka Ožka in medi-
cinske sestre Slavice Adamič.

MK

koncert pevskih 
zborov
V torek, 5. februarja 2013, smo imeli na 
šoli v počastitev slovenskega kulturnega 
praznika koncert šolskega pevskega zbora, 
ki ga vodi učiteljica Jožica Stanič.
Zbor je ob klavirju spremljal pianist Zol-
tan Peter, nekaj pesmi pa sta spremljali ob 
klavirju tudi učenki Glasbene šole Trebnje 
Metka Strahinič in Urša Uhan.
Nastop pevskega zbora je bil lep in bo-
gat,  s spremno besedo pa sta ga povezo-
vala učenca Janko Starič in Leon Čulk.
Na koncu nas je presenetila še vokalna 
skupina fantov, ki je s petjem narodno-za-

bavnih pesmi še posebej navdušila obisko-
valce koncerta.
Fante sta s harmoniko spremljala Timotej 
Majzelj in Nik Ceglar.
Upamo, da bomo imeli še kdaj priložnost 
slišati lepo petje vseh skupin, saj nas pesem 
druži in - kot je zapisana misel ob razstavi 
na šoli – PESEM NAM DAJE MOČ.
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Otroci iz Vrtca Mavrica Trebnje so se 
odzvali na natečaj Igraj se z mano in 
tako odprli širino svoje domišljije ter 
ideje prelili v likovne izdelke. Le-ti 
so navdušili tudi organizatorje med-
narodnega natečaja, ki so nam sporo-
čili, da so bili nekateri otroci izbrani 
oziroma nagrajeni s povabilom na 
kulturno-likovni dogodek. Tako smo 
se otroci s starši ali starimi starši in 
mentorji udeležili nagradne lutkovne 
predstave Grajska skrivnost, ustvar-
jalnih delavnic, postavljanja skupne 
razstave, podelitve diplom in dru-
ženja v smislu integracije. Nastala je 
čudovita razstava, ki bo na ogled vse 
do 17. 2. 2013 v Cankarjevem domu. 
Vabljeni! 

Vzgojiteljica  
Marta Rogelj

Občinski svet je na seji, ki je potekala  
6. 2. 2013, sprejel sklep, da se 1. marca 2013 
odpre v Enoti Kekec v Trebnjem še en ja-
slični oddelek. Z odprtjem novega oddelka 
bo omogočeno vsem staršem iz naše občine, 
ki so oddali vlogo za sprejem otroka v Vr-
tec Mavrica Trebnje, da bodo njihovi otroci 
sprejeti. 
Otrokom, ki bodo prvič prestopili prag vrtca, 
želimo dobro počutje, vzgojiteljicam pa pri-
jetno in uspešno delo. 

Oddelek za družbene dejavnosti

Mali umetniki ustvarjali na 6. mednarodnem natečaju

odprt še en oddelek 
vrtca Mavrica

Mali sonček v vrtcu 
Mavrica trebnje
17. januarja smo v vrtec povabili naše starše. 
Vreme je bilo kot naročeno za uganjanje nor-
čij na snegu. Pripravili smo zimske igre brez 
meja, ki so tudi ena izmed panog športnega 
programa Mali sonček. 
S seboj smo prinesli sani in lopate za kida-
nje snega. Starši so najprej za ogrevanje vsak 
svojega otroka popeljali na saneh. Z lopata-
mi pa smo si pomagali pri izdelavi iglujev in 
sneženih mož. Klobuk, ki smo ga postavili 

sneženemu možu na glavo, je bilo potrebno 
na koncu še zadeti s sneženo kepo. Tekmo-
vali smo, katera skupina bo hitrejša, a so vse 
igre kljub temu potekale v športnem duhu, 
saj je važno sodelovati in ne zmagati. Pre-
den se je stemnilo, smo se še dobro nasankali. 
Vsak izmed nas je ob odhodu domov dobil 
še kolajno za sodelovanje na zimskih špor-
tnih igrah.  
Lepo je videti veselje otrok, ko pridejo v vr-
tec tudi starši, s katerimi se lahko igrajo.

Otroci skupine Žabice  
ter strokovni delavki  

Magda in Petra
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v prejšnji številki nam jo je zagodel škrat, zato se opravičujemo tako 
glasbeni skupini stopinje kot ga. klavdiji tahan in objavljamo pravi 
članek in sliko.

Božični koncert klavdije tahan 
z gosti
Med prazničnimi dnevi se je v pričakovanju novega leta v župnijski 
cerkvi v Trebnjem 28. decembra odvil koncert solo pevke Klavdije 
Tahan, ki je poslušalce skupaj z gosti iz glasbene skupine Stopinje po-
peljala v svet božične glasbe. Sopranistka Klavdija je učenka solo petja 
v Glasbene šole Trebnje, kjer deluje pod mentorstvom prof. Barbare 
Lotrič, prav tako pa ima narejeno nižjo glasbeno šolo, v kateri je igrala 
flavto. Člani glasbene skupine Stopinje Maja, Martin, Marta, Franci, 
Simona, Manca, Toni in Nina so domačini, ki jih vežejo sorodstvene, 
predvsem pa prijateljske vezi. Pojejo in pišejo tako posvetno kot tudi 
cerkveno glasbo, pri ustvarjanju pa se držijo načela da kdor poje, slabo 
ne misli.
Takt je koncertu dajala glasbena spremljava orgel, klavirja in pihal, 
hkrati pa sodelujoči niso pozabili tudi na solidarnostno noto. Ljube-
zen do glasbene ustvarjalnosti so prepletli s praznično tradicijo pripo-
vedovanja zgodb - iz zakladnice božičnih je eno izmed njih prebrala 

Andreja Udovč. Za pogostitev obiskovalcev in nastopajočih pa je pri-
jazno poskrbela družina Križman.
Naj novoletno voščilo prirediteljev velja tudi bralcem: stopimo na še 
neuhojene poti leta 2013 veliko srčnosti, osredotočenosti in  iskreno-
sti ter z osebno vizijo uresničimo svoje najbolj pristne sanje.

Andreja Udovč

župan odgovarja
Spoštovani!
Preko vašega oz. našega glasila, saj je to 
glasilo vseh občanov, ki živimo v Občini 
Trebnje, bi na g. župana naslovila naslednja 
vprašanja in upam, da bomo njegov odgovor 
prebrali že v naslednji številki glasila:
Karmen Starič
1. Ali je namenoma dal točko o glaso-

vanju o nezaupnici županu na zadnjo 
točko dnevnega reda današnje seje ob-
činskega sveta občine Trebnje?
Točko, ki jo je predlagal g. Gregor Ka-
plan je bila tako kot druge točke glede na 
pomebnost in poslovnik uvrščena v za-
dnji del dnevnega reda. Potrebno je po-
vedati, da je Občinski svet Občine Treb-
nje že v lanskem letu obravnaval enako 
tematiko (vrstni red točke pri sklicu je 
bil enak kot tokrat) in tudi odločal o vse-
binsko enakih sklepi, sem točko glede na 
prakso in pomebnost uvrstil na dnevni 
red pred zadnjimi rednimi točkami.

2. Ali niso izvoljeni svetniki dolžni ostati 
na seji občinskega sveta občine Trebnje 
do njenega konca? 
Glede na določbo drugega odstavka 14. 
člena Poslovnika OS Občine Trebnje 
imajo člani sveta sicer pravico in dol-
žnost udeleževanja se sej sveta, vendar 
posameznemu članu ni moč odreči pra-
vice, da sejo sveta zapusti, kadar se tako 
odloči. Moram na tem mestu poudariti, 
da sam kot župan nisem nobenemu od 
članic ali članov Občinskega sveta niti z 

eno besedo ali enim namigom sporočil 
ali pokazal, da naj sejo predčasno za-
pustijo. Mnenja sem, da je vprašanje na 
mestu za članice in člane sveta, ki so sejo 
predčasno zapustili.

3. Ali so svetniki, ki so v sredo, 6. 2. 2013 
predčasno zapustili sejo, kljub temu 
dobili plačano sejnino in če so jo, kako 
lahko g. župan opraviči da nekdo dobi 
plačilo za nekaj, česar ni opravil do 
konca? 

 Seja, ki je potekal v sredo 6. 2. 2013 je bila 
po ugotoviti nesklepčnosti, zaključena. 
Sam kot župan bom točke, ki niso bile 
obravnavane ponovno uvrstil na dnevni 
red naslednje seje. Glede plačila sejnine 
ne morem imeti dvojnih meril, saj se je 
v tem mandatu že zgodila podobna si-
tuacija ko je sejo zapustila skupina opo-
zicijskih svetnikov. Članicam in članom 
Občinskega sveta poslovnik v 14. členu 
daje pravico do sejnine v zvezi z opravlja-
njem funkcije in ne jaz kot župan.

Nino Zajc pa je želel odgovore na spodnja 
vprašanja:
1.  Zakaj kljub temu, da se je delalo na tež-

ko pričakovanem in zaželenem odloku 
za mladino, katerega je potrdil tudi 
Trebanjski mladinski svet (TREMS), 
že od maja, ni sprejet, četudi je bil ze 
obravnavan s strani pravnih služb ( se 
pravi je bil v zadnji fazi)? 

 V besedilo predloga odloka o mladini je 
bilo vloženega kar nekaj truda, vendar pa 
predlagani odlok ni bil deležen potreb-
ne podpore s strani političnih strank oz. 

svetniških skupin.
2. Po odloku za mladino bi TREMS po-

stala krovna mladinska organizacija 
(tako je je zapisano v zakonu ki ureja 
delovanje MSS, in kakor je v vseh ob-
činah, ki so prejele naziv Mladim pri-
jazna občina, zaradi katerega je bila 
občina Trebnje, ki ga ni dobila, zelo 
razočarana), to pomeni, da bi po od-
loku TREMS moral v treh mesecih 
oblikovati triletni program za mladino, 
katerega po sprejetju proračuna- ki je 
tako za mladinske organizacije kot tudi 
društva uničajoč- ne bo mogel narediti, 
torej ali bo ostalo tako kot je že nekaj let 
na področju mladine- BREZ VIZIJE? 

 Za samo oblikovanje programa (letni ali 
več letni) ni pogoj ali obvezno, da ima-
mo za to sprejeti odlok na tem področju. 
V zadnjem času TREMS ni izkazal ve-
čje aktivnosti, trenutno je TREMS z g. 
Ninom Zajcem bolj podmladek ene od 
političnih strank.

3. Ali občina Trebnje sodeluje pri kakr-
šnem koli razpisu povezanem izključ-
no z mladino (smiselno bi bilo, kajti 
delež sredstev je tam največji). Če so-
deluje, me zanima na katerem. Ter kdaj 
je nazadnje sodelovala? 

 Občina na razpisih, ki so izključno ali 
neposredno namenjeni za mladino ne-
posredno ne more sodelovati, saj se na 
razpisi za področje mladine občina kot 
pravna oseba ne more prijaviti.

Vsa vprašanja in odgovore smo citirali.
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Na Univerzi za tretje življenjsko obdobje Trebnje, ki deluje v okviru 
CIK Trebnje, smo v torek, 5. februarja, na delavnici gostili knjižničar-
ko, pisateljico, lektorico in profesorico gospo Berto Golob. V sprošče-
nem pogovoru, ki ga je vodil gospod Jožko Zupan, nam je predstavila 
svoje knjige, predvsem pa ljubezen do lepe slovenske besede, ki se ji 
posveča vse življenje. 
Polna energije, nasmejana in vedrega duha nas je ob prebiranju knjige 
Skrinja iz babičine bale popeljala v otroštvo. Ob predstavitvi knjige 
Vejica, nagajiva smejica pa smo se prešerno nasmejali.
Polno dvorano poslušalcev je presenetila z vedrino, sproščenostjo in 
neposrednostjo. Le v zadnjem delu našega srečanja, ko jo je gospa 
Tadeja Zupan Arsov, urednica Založbe Karantanija, presenetila z iz-
dajo drobne knjižice Besede srca, ji je malo zadrhtel glas. Knjižica, 
ki je obogatena z ilustracijami Lucijana Reščiča, je bila izdana ob 

avtoričini 80-letnici in predstavlja izbor srčnih misli iz zakladnice 
njenih knjig. 
V kulturnem programu pa nas je učenka Alma obogatila z igranjem 
na violino. 

Na CIK-u Trebnje bomo med zimskimi počitnicami izvajali delavni-
ce za učence, dijake in študente. Namen delavnic je kakovostno preži-
vljanje prostega časa in pridobivanje novih, uporabnih znanj. Izvajali 
bomo sledeče delavnice: Kvačkanje, Izdelaj si svoje oblačilo, Izdelova-
nje modnih dodatkov iz tekstila, računalniško delavnico PowerPoint 
je kul in šiviljske delavnice.
Delavnice bodo potekale v dopoldanskem času, nanje pa se je potreb-
no prijaviti.
Izvajamo tudi programe za pridobitev izobrazbe: osnovna šola za 
odrasle (brezplačno), administrator, gastronomske in hotelske sto-
ritve, trgovec, ekonomski tehnik, gastronomija in predšolska vzgoja. 
Programi so naravnani praktično, zato so udeleženci ves čas aktiv-
ni, skozi projektne oblike dela pa pridobivajo konkretna znanja in 
spretnosti za poklic. Na ta način svoje znanje tudi utrdijo. Poklicno 

usposobljenost za delo pa udeleženci pridobivajo v programih za 
pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije: socialni oskrbovalec na 
domu in pomočnik kuharja. Novost pa je usposabljanje za pomoč-
nika natakarja, na katerem udeleženci pridobijo znanja in veščine za 
delo v strežbi. 
Aktualni so tečaji tujih jezikov: angleščine, nemščine in španščine, 
izvajamo tudi tečaj slovenščine za tujce. Termini tečajev in usposab- 
ljanj ter informativnega dne:
– 18. 2. 2013, ob 9.00 – počitniška delavnica za učence in dijake 

Izdelaj si svoje oblačilo
– 18. 2. 2013, ob 9.00 – računalniška delavnica PowerPoint je kul
– 18. 2. 2013, ob 16.00 – Knjigovodska dela – poglobljeno usposa-

bljanje
– 21. 2. 2013, ob 11.00 – Kvačkanje
– 22. 2. 2013, ob 9.00 – Izdelovanje modnih dodatkov iz tekstila
– 26. 2. 2013, ob 16.00 – informativni dan za vse izobraževalne 

programe
– 5. 3. 2013, ob 15.30 – usposabljanje za pridobitev NPK pomočnik 

kuharja
– 5. 3. 2013, ob 16.00 – tečaj nemščine
– 11. 3.2013, ob 16.00 – tečaj angleščine
– 27. 3. 2013, ob 15.00 – usposabljanje za pridobitev NPK socialni 

oskrbovalec na domu
Za prijave in več informacij o izobraževalni ponudbi CIK-a Trebnje 
lahko pokličete vsak delovni dan na tel. št. 07 34 82 100 ali obiščete 
našo spletno stran www.ciktrebnje.si.

Milena Hvastija

Projekt zdrave občine
Ta projekt WHO-svetovne zdravstvene or-
ganizacije poteka že 20 let v občini Treb-
nje, sedaj pa tudi v vseh novoustanovljenih 
občinah: Mirna, Šentrupert in Mokronog-
-Trebelno pod naslovom Zdrave občine. 
Izvajamo 12  programov, ki neprekinjeno 
tečejo že 20 let: 
– Družinski dan za učence devetih razre-

dov OŠ
– Priprava na zakon in družino za bodoče 

zakonce in izven zakonske partnerje
– Šola za starše

– 100 zdravil za lepše družinsko sožitje
– Učenje boljšega sporazumevanja
– Učenje reševanja  konfliktov in sklepanje 

kompromisov
– Ustavimo nasilje, dokler ga še ni
– Dan zdravja
– Terapevtska skupina za pomoč osebam s 

težavami odvisnosti od alkohola
– Ustvarjalne delavnice za otroke in starše
– Tabor mladih raziskovalcev – nadarjenih 

učencev
– Vsakoletna problemska konferenca, na 

kateri s strokovnjaki, ki najbolj poznajo 
določeno problematiko, razpravljamo o 

perečem problemu in iščemo rešitve,  ki 
so izvedljive v občinah pristopnicah. V 
letu 2012 smo povabili prof. dr. Vesno 
Godina; Narcisoidni otroci – problem 
današnjega časa (Kdo bo nas starše ščitil 
pred lastnimi otroki). Da je problem zelo 
aktualen, kaže tudi odziv, saj je bilo 300 
udeležencev, razprava pa je trajala kar 4 
ure.

Zaradi omejenega prostora za objavo bomo 
posamezne programe vsebinsko predstavili 
v nadaljnjih številkah Glasila občanov.

Iz poročila predsednice Društva za zdravje in 
sožitje v družinah Marinke Sila

Počastili smo kulturni praznik

Počitniške delavnice za mlade ter novi izobraževalni programi
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aktivnosti golf 
kluba trebnje v letu 
2013
Izvršilni odbor kluba je na zadnji seji sprejel 
program dela za leto 2013. Glavne aktivno-
sti kluba bodo sledeče: velik poudarek bomo 
dali razvoju otroškega golfa; organizirana je 
redna vadba za člane v zimskem času vsak 
zadnji petek v mesecu v Racman centru v 
Ljubljani, v spomladanskem in jesenskem 
času pa bo organizirana ob četrtkih na va-
dišču na Blatu; organiziran bo tudi začetni 

tečaj za nove igralce golfa; tako kot do sedaj 
bomo organizirali prikaz igre golfa za večje 
ali manjše skupine ter osnovnošolske otro-
ke pod vodstvom profesionalnega učitelja in 
članov kluba na vadišču; klub bo organiziral 
7 turnirjev, prvi bo že 23. marca v Italiji; člani 
bomo sodelovali na prireditvi Iz trebanjskega 
koša in takrat tudi organizirali dan odprtih 
vrat in tekmovanje. 
Prvi tečaj golfa za odrasle se bo letos začel 5. 
aprila ob 18. uri na vadišču na Blatu.
Vsa obvestila bodo objavljena na oglasni ta-
bli v Trebnjem in na vadišču ter spletni strani 
kluba.

Tone Zaletel 

obisk košarkarja 
radoslava 
nesterovića
V okviru dobrodelne akcije Rota-
ry Cluba je 21. 1. 2013 trebanjske 
osnovnošolce obiskal košarkar Rašo 
Nesterović. Rašo je upokojeni slo-
venski košarkar srbskih korenin. 
Svojo športno pot je začel v matič-
nem klubu Slovan, pozneje pa ga je 
v tujino povabila ekipa Minnesote 
Timberwolves. Tako je začel redno 
igrati v ligi NBA. Bil je tudi kapetan 

slovenske državne reprezentance.
Najprej smo poslušali kratko pred-
stavitev njegovega življenja, potem 
pa smo ga lahko zasuli z vprašanji. 
Za konec so mu učenci pripravili 
zabavni program, v katerem se je 
lahko pomeril z učenci v rokome-
tu in v badmintonu z učencem Ur-
banom Kolencem, ki je član ekipe 
Badminton kluba Mirna. Na koncu 
bi lahko zaplesal še z našimi mažo-
retkami, Saro, Nastjo in Katjo, ven-
dar je to zavrnil, zato se je namesto 
njega z njimi v plesu pomeril učenec 
9. razreda.

Jan Čibej, 8. b OŠ Trebnje

oŠ trebnje se je 
uvrstila v polfinale
V ponedeljek, 4. 2. 2013, se je v športni dvo-
rani Osnovne šole Stična odvijalo četrtfi-
nale v rokometu za osnovne šole. Fantje so 
tekmovali v kategoriji letnika 1998 in mlaj-
ši. OŠ Trebnje je na turnirju osvojila 1. me-

sto in se tako uvrstila v polfinale, torej med 
16 najboljših osnovnih šol v Sloveniji.
Na četrtfinalno tekmovanje osnovnih šol v 
rokometu so se uvrstile 3 ekipe (OŠ Trebnje, 
OŠ Stična in OŠ Vide Pregarc). OŠ Trebnje 
je prvo tekmo igrala proti OŠ Vide Pregarc 
ter zmagala za visokih 20 zadetkov. Končni 
rezultat tekme je bil 29 : 9 za OŠ Trebnje. 
Drugo tekmo so igrali proti domačinom OŠ 
Stična ter remizirali z rezultatom 13 : 13.   

Tekme so se igrale po pravilih RZS, igral-
ni čas tekme je bil 2-krat 12 minut. Za OŠ 
Trebnje je nastopilo 17 fantov in prav vsi so 
člani Rokometnega kluba Trimo Trebnje.
Tako je OŠ Trebnje zaradi boljše razlike 
v golih osvojila prvo mesto in se uvrstila v 
polfinale, torej med 16 najboljših osnovnih 
šol v Sloveniji.

David Lipoglavšek
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kam bi se del?  
Na OŠ Trebnje smo v torek, 22. 1. 2013, 
organizirali prireditev Dan poklicev in sre-
dnjih šol – Kam bi se del? Namenjen je bil 
učencem devetega razreda OŠ Trebnje, Šen-
trupert, Prevole, Veliki Gaber in Mokronog. 
Skupno se ga je udeležilo 180 učencev. Pred-
stavile so se sledeče srednje šole: Ekonom-
ska šola NM, Srednja strojna šola NM, Šola 
za gostinstvo in turizem NM, Biotehniška 
gimnazija in veterinarska srednja šola LJ, 
Srednja elektro šola in tehniška gimnazija 
NM, Srednja gradbena in lesarska šola NM, 
Kmetijska šola in biotehniška gimnazija 
Grm NM, Srednja vzgojiteljska šola Metli-
ka, Srednja šola za oblikovanje in fotografijo 
LJ in Srednja zdravstvena in kemijska šola 

NM. Vsak učenec se je prijavil na tri različne 
predstavitve po svojem izboru in interesih. 
Učenci so se informirali le o šolah, ki so jih 
zanimale. Predstavitve so pripravili profesor-
ji in nekateri dijaki srednjih šol.  
Zadnji dve uri našega tehniškega dne smo 

jim ponudili obisk delovne organizacije. 
Sprejeli so nas: Trimo Trebnje, Vrtec Trebnje, 
Avtocenter Vovk Trebnje, Zdravstveni dom 
Trebnje, Lekarna Trebnje, arhitektka Teja 
Zakrajšek, Frizerstvo Tanja Trebnje, Center 
za socialno delo Trebnje, Veterinarska posta-
ja Trebnje, Policijska postaja Trebnje, Ser-
vis računalniške opreme, Galaksija Trebnje, 
trgovina Spar, na šoli pa smo spremljali še 
predstavitev poklicev v Slovenski vojski. V 
vseh delovnih organizacijah so se zelo po-
trudili pri predstavitvi dela in poklicev, ki jih 
potrebujejo, ter načrtov za prihodnost. 
Pisano ponudbo informacij za devetošolce 
je spremljalo tudi spoznavanje učencev iz 
sosednjih šol in tako so se že začela spletati 
bodoča prijateljstva.

M. K.

obisk ptičjih hišic
Decembra smo v okolici trebanjske osnovne 
šole  postavili 11 ptičjih hišic, ki so jih izde-
lali na dnevu dejavnosti učenci zadnje triade 
ob mentorstvu Marije Strah in Ljube Prpar. 
Namenjene so prehrani ptic v zimskem času 
pa tudi našemu opazovanju plahih pirnatih 
gostov. 

Ker je snežna odeja stalnica te zime, jih 
učenci skupaj z učitelji večkrat obiščejo in 
preverijo, če so lačne ptičke hrano že pozo-
bale. Mešanice različnih semen, ki jih je šoli 
podarila Kmetijska zadruga Trebnje, zadovo-
ljijo različne ptice, ki jih videvamo v  okolici 

šole. Ker je semen dovolj, bomo poskrbeli, da 
ptice okrog šole ne bodo lačne. Nam pa je 
tudi prijeten pogled na obiskane krmilnice.

Ivanka Višček
Foto: Marija Strah

srečanje vinogradnikov 
Vinogradniško društvo Čatež-pododbor Trnič-Sajenice je 25. janu-
arja 2013 organiziralo 9. tradicionalno srečanje vinogradnikov tega 
območja. Srečanje je potekalo v zidanici Mirka in Ivanke Salopek. 
Namen vsakoletnega srečanja je seznanitev vinogradnikov z delom 
društva in ocenitev vin. Večina vinogradnikov je prinesla vzorce vina, 
ki smo jih skupaj ocenili. Ocenjevanje je potekalo pod vodstvom vi-
narja Franca Kresala in predsednika društva g. Mirka Žefrana. Pred 
začetkom ocenjevanja smo bili seznanjeni z načinom ocenjevanja. 
Vzorci so bili večinoma ocenjeni zelo dobro. Najbolje pa je bil ocenjen 
cviček družine Kresal. Predsednik društva g. Žefran je nato seznanil 
prisotne o delu društva v minulem letu in s programom za letošnje 
leto. Predvsem je poudaril, da bi se moralo več članov udeleževati 
posameznih akcij, predavanj, pohodov in sodelovati pri prireditvah, 
na katerih sodeluje društvo. Poudaril je, da podpira tradicionalno sre-
čanje vinogradnikov, in si želi, da bi ga organizirali vsako leto.
Naslednje 10. tradicionalno srečanje bo prihodnje leto v Vinski kleti 

Kresal, kjer bomo praznovali tudi 10 let, odkar je Darinka Kresal leta 
2004 postala kraljica cvička.

Tone Zaletel 
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»Slovesno prisegam, da bom 
pri izvajanju nalog policije 
vestno, odgovorno, humano 
in zakonito izpolnjeval svoje 
naloge ter spoštoval 
človekove pravice in temeljne 
svoboščine.«  
PRISEGA POLICISTOV

Izobraževanje za policiste se je na slovenskih 
tleh pričelo v Šoli ljudske milice v Ljubljani 
leta 1945, ki je šolala miličnike na osnovi te-
čajev. Poleg miličnikov so na šoli izobraževa-
li tudi podoficirje, kriminaliste, prometnike, 
gasilce, vodnike službenih psov itd. Januarja 
leta 1949 se je šola preselila v Begunje, tri 
leta pozneje v Logatec, kjer je izobraževanje 
potekalo v tečajni obliki in je trajalo sedem 
mesecev. Tu se je šola ohranila do konca leta 
1953, nato pa je bila ustanovljena strokovna 
šola za notranje zadeve v Tacnu pod Šmarno 
goro, kjer je šolanje iz tečajne oblike prešlo v 
izobraževanje, kot obstaja še danes.
Policija je danes postala moderna in po 
evropskih merilih oblikovana policijska 
organizacija, ki je sposobna učinkovito od-
govoriti na izzive sodobnega življenja in za-
gotoviti visoko stopnjo varnosti. Pridobila je 
samostojnost, pri čemer ministrstvo določa 
razvojne, organizacijske, kadrovske in druge 
temeljne usmeritve za njeno delo, skrbi za 
njeno finančno poslovanje in investicije ter 
koordinira in usklajuje policijski informa-
cijski in telekomunikacijski sistem s sistemi 
drugih državnih organov.
V sodelovanju s posamezniki in skupnost-
mi zagotavlja varnost ljudi in premoženja, 
preprečuje, odkriva in preiskuje kriminali-
teto, zagotavlja javni red in mir, varuje dr-
žavno mejo in prispeva k varnosti cestnega 
prometa. Prevzema svoj del odgovornosti 
za nacionalno varnost, za nadzor zunanje 
meje Evropske unije, širjenje območja svo-
bode, varnosti in pravic v Evropski uniji ter 
za izpolnjevanje drugih mednarodnih ob-
veznosti. Njihove naloge so izjemno obse-
žne in če primerjamo delo policistov danes 
in izpred nekaj let, je napredek izjemen in 
viden tudi navzven.
Tako sem smela dan preživeti na naši Po-
licijski postaji Trebnje in natančno spo-

znati delo policistov. Komandir 
postaje g. Željko Hvalec me je z 
veseljem sprejel v kolektiv in mi 
povedal zelo veliko o delu, nalo-
gah in vizijah naše postaje.
Na Policijski postaji Trebnje je 
trenutno zaposlenih 28 oseb, po-
licist Niko Avguštinčič, ki je pisal 
za rubriko v našem glasilu, pa se je 
pridružil misiji na Kosovu, kjer je 
trenutno iz Slovenije 12 policistov.
Struktura zaposlenih je sledeča: 
komandir, dva pomočnika koman-
dirja, trije lokalni kriminalisti, tri 
vodje policijskih okolišev in po-
licisti. Zaposleni so v glavnem policisti, ki 
imajo že nekaj izkušenj, saj so v preteklosti 
zaposlovali le policiste, ki so imeli že nekaj 
izkušenj in delovnega staža.

Ker pa je država za policiste dvignila izo-
brazbeni standard, bodo morali v bodoče 
pridobiti najmanj višjo izobrazbo, razen do-
ločene skupine zaposlenih, ki ima že dovolj 
delovne dobe.
V stavbi policijske postaje imajo prostore za 
pridržanje, sobo za zaslišanje in razgovore, 
pisarne in garaže, kjer so materialno-tehnič-
na sredstva in 7 vozil za lažje opravljanje del.
Dežurna patrulja je na razpolago vsak dan 24 
ur, dežurna služba pa zaradi kadrovskih težav 
deluje 24 ur le ob vikendih. Dela in funkcije 
razporeja komandir in moram priznati, da 
sem začutila v kolektivu izjemno pripadnost 
in homogenost, kar pomeni, da kolektiv do-
bro vodi.
Tudi slednji podatki nam veliko povedo. 
Raziskanost kaznivih dejanj  na območju 
občine Trebnje je 50,3-odstotna. Obravna-
vali so 181 kaznivih dejanj, ovadenih oseb 
na območju, ki spada pod PP Trebnje, pa je 
bilo 126. Skupno je bilo podanih 384 ka-
zenskih ovadb in 148 poročil v dopolnitev 
kazenskih ovadb. Znesek materialne škode 
za celotno območje pa znaša kar 2.645.000 
EUR. Največ kaznivih dejanj je povezanih s 
premoženjsko kriminaliteto in je bilo skup- 
-no obravnavanih 105 kaznivih dejanj, od 
tega 37 kaznivih dejanj velike tatvine in 68 
kaznivih dejanj tatvine.

Padec je na splošno zaznati pri obravnavi ka-
znivih dejanj gospodarske kriminalitete. Za 
celotno območje za kar 25 odstotkov.
V preteklem obdobju so na območju občine 
Trebnje obravnavali tudi 34 kaznivih dejanj 
gospodarske kriminalitete. Nekaj prekrškov 
pa so zabeležili tudi zaradi organizirane 
oblike nedovoljene proizvodnje in prometa z 
mamili ter nedovoljene proizvodnje in pro-
meta z orožjem in eksplozivom. V preteklem 
letu so na celotnem območju, ki spada pod 
PP Trebnje, obravnavali 170 kršitev javnega 
reda in miru, kar je 10 odstotkov več glede na 
preteklo leto. Približno takšen porast beleži-
jo tudi v občini Trebnje. 
»Stanje na področju preprečevanja, odkriva-
nja in preiskovanja kriminalitete je v mejah 
planiranega. Skoraj na vseh področjih smo 
dosegli zastavljene cilje. Raziskanost kazni-
vih  dejanj pa je danes čisto drugačna, kot 
je bila pred leti. Zelo malo primerov ostane 
nerazrešenih, tako da je to dober pokazatelj 
naše uspešnosti.
Žalosti pa me misel, da še vedno ni dovolj 
ozaveščenosti pri voznikih, saj je alkohol še 
vedno prvi vzrok kršitev. Ko bomo na tem 
področju storili premike, pa menim, da bo 
postavljen nov mejnik varnosti,« je dodal ko-
mandir g. Željko Hvalec.
Policija se s svojim strokovnim znanjem 
in kakovostnimi storitvami uspešno soo-
ča z varnostnimi izzivi in zagotavlja viso-
ko stopnjo varnosti. Njene vrednote so: 
zakonito in strokovno delo, varovanje člo-
vekovih pravic in svoboščin ter spoštovanje 
ljudi in njihovega osebnega dostojanstva, 
poštenost in nepristranskost, medsebojni 
odnosi in pripadnost organizaciji, pregle-
dnost in javnost delovanja.
Njihovo delo je danes čisto drugačno, kot 
je bilo pred leti. Ne glede na vse, s čimer se 
spopadajo, pa so navsezadnje tudi oni samo 
ljudje, ki vestno opravijo svoje delo in nato 
odidejo domov k svojim dragim.
A vseeno prenekateri dan v njihovih dušah 
ostane zapisan za vedno in verjamem, da se 
tudi marsikdo spopada z različnimi trav-
mami, za katere pa mi navadni občani žal 
ne vemo.

Tekst in slike: Mojca Smolič
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lokAlnA PolitikA

Demokratična stran-
ka dela je imela letno 
skupščino. Na njej smo 
zavzeli kritično stališče 
do zelo neugodnih po-
litičnih razmer v državi 

in občini. Ljudje ne marajo ne desnih ne levih strank, ker so vse 
soodgovorne za razvaline na pravnem, socialnem in gospodar-
skem področju. Zaradi takšnega pogleda na stranke se naša mlada 
stranka težko, vendar vztrajno uveljavlja. Povezujemo se z napre-
dnimi civilnimi gibanji.
Vse dosedanje stranke so bile bolj ali manj zavezane kapitalu. 
Naša stranka pa se je zavezala delu in pravičnejši delitvi ustvarje-
nega bogastva. Delo razume kot dejavnost vseh ustvarjalnih sil v 
družbi, ki ustvarjajo materialno in duhovno bogastvo, zato nima 
ne levega ne desnega političnega predznaka.

DSD, OO Trebnje

Slovenski kulturni praznik

V Novi Sloveniji se sprašujemo, ali se bodo po ulicah še naprej po-
javljali klici k ubijanju, kot je poziv nedavnega grafita na Zaloški 
cesti v Ljubljani. Ob takšnih dejanjih smo prizadeti, saj zavirajo 
razvoj demokracije in spodbujajo sovraštvo proti drugače misle-
čim.
Prešernov dan je letos potekal nekoliko drugače. Na Kongresnem 
trgu v Ljubljani je dopoldne potekal shod Zbora za republiko v 
podporo obstoječi vladi in popoldne tretja vseslovenska vstaja 
proti vladi. Na odru shoda Zbora za republiko se je ob kulturnem 
programu zvrstilo več govorcev, ki so poudarjali, da so del večine, 
ki želi odgovorno in pravično državo. 
»Danes gre za nas, danes gre za Slovenijo, danes spet diši po po-
mladi.«

OO NSi Trebnje, predsednik Marjan Pavlin

BELE 
KRIZANTEME 
NA PRSIH 
KULTURNIKOV 
IN ŠPORTNIKOV

»Ne dopustimo, da se nam bo kultura spet spremenila v belo 
krizantemo, pripeto na prsih siromaka.« Ivan Cankar
Imamo edinstveno Galerijo, odlično Glasbeno šolo, uspešno iz-
postavo JSKD, Občinski pihalni orkester, kulturna društva, zbore, 
oktete in umetnike... Imamo Rokometni klub - valilnico vrhun-
skih športnikov, odlične kegljače, nogometaše in številne uspešne 
športnike. In vse to brez kulturnega hrama in osnovne športne 
infrastrukture. Kultura in šport imata v Občini Trebnje globoke 
korenine in nas obdarujeta z bogatimi sadovi, nas povezujeta, nam 
dajeta identiteto in bogatita naše življenje.
V DROTu bomo storili vse, da do načrtovanega 40% nižanja 
sredstev za kulturo in šport v proračunu ne bo prišlo.

PRORAČUN PO MERI OBČANOV

Proračun za leti 2013 in 2014 je pripravljen 
tako, da so v njem zajete tudi postavke, za 
katere se vnaprej ve, da ne bodo realizirane.
Menimo, da bi bil sedaj končno čas, da se v 
naši občini sprejme proračun v realni višini 
in na realni osnovi, ki se giblje v višini cca 
12 mio. EUR.
Sredstva se krčijo predvsem pri dejavnostih, ki so za ljudi po-
membne in dajejo utrip življenju v naši občini. Zakaj krčiti 
sredstva za kulturo, šport, dejavnost galerije, hkrati pa poveče-
vati stroške za plače, reprezentanco, promocijo in materialne 
stroške? Če ne bo delovanja društev na vseh področjih družbe-
nega dogajanja, potem ne bo napredka. 
Zakaj se župan ne želi zavedati, da je investicija v ljudi, posebej 
še v mlade, tista, ki prinaša napredek občini? Zakaj končno ne 
naredi proračuna po meri občanov, ne samo proračuna, s kate-
rim bo poravnal nekatere politične usluge?

OBČINSKI  
ODBOR TREBNJE

OO SLS Trebnje

V SLS tudi po 120 letih od ustanovitve verjamemo v človeka, nje-
govo svobodo ter v pravičnost, solidarnost in strpnost. Prepričani 
smo, da vsak človek želi soodločati o odnosih v družbi in okolju, v 
katerem živi, zato ljudem omogočamo moč odločanja. Smo stran-
ka ljudi, ki si prizadeva za javni in nacionalni interes. Prizadeva-
mo si za sodelovanje med posameznimi družbenimi, interesnimi 
in generacijskimi skupinami, da bi bila Slovenija uspešna, zato 
nikogar ne puščamo zadaj. V SLS se v teh težkih gospodarskih 
in političnih časih pripravljamo na redni volilni kongres, ki bo 
v soboto, 2. marca 2013, s pričetkom ob 10. uri v Kongresnem 
centru Brdo pri Kranju. V današnjih časih je pomemben tudi 
glas posameznika, ki je najbolj oddaljen od centrov odločanja.

IZ DRŽAVNEGA ZBORA

Po sprejetju večine reformnih ukrepov je Državni zbor sprejel tudi 
zakon o državnem holdingu in o ustanovitvi slabe banke. S tem  
vlada želi bolje gospodariti z državnim premoženjem in banke 
usposobiti za normalno poslovanje v dobro gospodarstva in dr-
žavljanov.
Oba zakona posegata v ustaljene povezave privilegirancev in omo-
gočata razkriti pretekle nečednosti, ki so v večini krive za dana-
šnje stanje v državi. Očitno lovke segajo v večino parlamentarnih 
strank, zato je potrebno vlado onemogočiti. Manjše stranke tako 
rešujejo tudi svoje strice iz ozadja in prizadet »EGO« svojih poli-
tičnih veljakov. Ceno za zastoj reformnih ukrepov in zagotovitev 
boljših pogojev za razvoj gospodarstva bomo plačali vsi državljani, 
sedanji paraziti pa se bodo še naprej pasli na žuljih poštenih dr-
žavljanov.

Zvonko Lah, poslanec SDS v DZ
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temenica kliče
V Trebnjem se je začela rojevati nova civilna 
iniciativa, ki naj bi se osredotočila na reko 
Temenico in njene pritoke ter druge vodne 
vire v občini Trebnje. Stanje reke naj bi bilo 
na podlagi povedanega na drugi okrogli 
mizi, ki jo je 15. decembra 2012 organizirala 
Demokratična stranka dela, od izvira do Ve-
like Loke zadovoljivo, saj se v njej na tem po-
dročju zopet pojavljajo celo raki. »Kalvarija« 
reke pa se očitno prične od tu naprej. 
Temenice je namreč v poletnih dneh vse 
manj, izgublja se v požiralnikih in poleti 
preteklega leta je dosegla stanje, ko voda de-
jansko ni več tekla. Če upoštevamo še slabo 
stanje struge, ki se zmanjšuje, brežine, ki se 
zaraščajo, nanose in naplavine, se reki v sre-
dišču občine res ne obeta nič dobrega. 
Posebno mesto seveda zavzema najve-
čji problem, to je neurejena kanalizacija v 
strnjenih naseljih. Prav zato še toliko bolj 
preseneča dejstvo, da se pri reševanju vpra-
šanj Temenice ne zmore pridobiti sred-
stev EU. Le-ta so namreč na voljo za ure-
ditev pitne vode, komunalnih vodov in 
čistilnih naprav. Tako je bilo za obdobje 

2007–2013 na voljo 22 milijard EUR, od 
tega je bilo za nove članice namenjenih  
60 % sredstev. 
Ne smemo pa pozabiti, da je Temenica kra-
ška reka in se velik del njenega toka odvije 
skrit očem. Svet kraških jam in rek spada v 
zelo občutljiv ekološki sistem. Prepletenost 
podzemnih sistemov je zelo kompleksna in 
tudi zato je reka večkrat žrtev odlaganja od-
padkov in nevarnih snovi na tem našem delu 
dolenjskega krasa. Če je nekaj očem skrito, 
še ne pomeni, da smo težavo rešili. V kon-

kretnem primeru pa to pomeni, da bo težava 
prišla na dan nizvodno.
Številni pogini rib v Trebnjem oz. neposredni 
bližini nam vsekakor ne morejo biti v ponos. 
Če nas na spletni strani Občine Trebnje poz-
dravi napis »V objemu reke Temenice«, ob 
vstopu v Trebnje pa »Dobrodošli v dolini reke 
Temenice«, si ta reka res zasluži kaj več kot 
umiranje  na obroke. Celo dolžni smo jo rešiti, 
saj je del Temenice vključen v Naturo 2000, 
preostali tok in porečje pa imata v občini 
Trebnje status posebnega varovanega obmo-
čja. Grozljivo je, da proračun Občine Trebnje 
za leti 2013 in 2014 za reko Temenico ne 
predvideva sredstev.
Ko si boste ponovno natočili kozarec vode iz 
pipe, se spomnite, da je voda strateška dobri-
na in da bo morda zaradi slabega odnosa do 
reke, ki gasi žejo, le-ta lahko v prihodnje za-
menjana z vodo iz plastenk. Na Temenico pa 
bodo spominjale le še table in knjige ter ža-
lostne zgodbe o umrli reki. Če vam ni vseeno 
za našo reko, se nam pridružite s svojim pod-
pisom, da bomo skupaj rešili reko Temenico 
in njene pritoke ter druge vodne vire v občini.

Gregor Kaplan
Foto: L. Š. 

večer izjemne 
klasike
Slovenski kulturni praznik smo v avli CIK-a 
Trebnje počastili z bogatim večerom vrhun-
ske klasične glasbe, ki je bil pravi balzam za 
dušo. Uvodoma je pozdravila in glasbenike 
na kratko predstavila ravnateljica Glasbene 
šole Trebnje Tatjana Mihelčič Gregorčič. 
Kvintet v sestavi Sofie Ristic, harfa,  Moj-
ce Menoni Sikur, 1. violina, Vanje Bizjak 
Podlesek, 2. violina,  Mateje Ratajc, viola, 
in Martina Sikurja, violončelo, je izvedel 
Notturno Franza Schuberta  in Fantastično 
zgodbo za harfo in godalni kvartet Andrea 
Capleta. Klavirski trio Ars Musica v sestavi Jerneje 

Grebenšek, klavir, Mojce Menoni Sikur, 
violina in Martina Sikurja, violončelo, de-
luje v tej sestavi od leta 2004 in je zaradi 
svoje odličnosti prepoznaven v slovenskem 
in evropskem kulturnem prostoru. Prisluh-
nili smo Beethovnovemu Klavirskemu triu v  
D-duru, op. 70 št. 1
Po Prešernovo smo bili pogoščeni še s figa-
mi.
Koncert je potekal v organizaciji Glasbe-
ne šole Trebnje in v sodelovanju JSKD OI 
Trebnje in CIK Trebnje.

Ivanka Višček
Foto: Mojca Femec

Ena izmed žalostnih zgodb, kaj vse je poginilo v 
reki Temenici v enem izmed številnih poginov v 
središču mesta Trebnje.

90 let jožefe dimec
Življenje se izteka,
kot v morje teče silna reka.
Za letom leto mimo gre
in v večnosti potaplja se.
In zdaj, ko 90 že let živite
na tem preljubem svet',
draga Pepca, najboljše iz srca, sreče in zdravja vam 
trdnega želimo,
da dolgo še živite in se življenja veselite.

Gospa Jožefa, 
po domače Ror-
čeva Pepca, živi 
na Trebanjskem 
Vrhu pri Čatežu 
skupaj s sinom. 
Vedno je na-
smejana in do-
bre volje ter rada 
sprejema obiske, 
da se lahko po-
govarja. Opravlja 

še vsa lažja dela v hiši, pa tudi v hlev se 
še odpravi. Najbolj se razveseli devetih 
vnukov in desetih pravnukov. Na njen 
rojstni dan, ki ga je praznovala 6. 2., smo 
jo obiskali predstavniki DU Velika Loka 
in KORK Čatež. Zaželeli smo ji veliko 
zdravja in obljubili, da se prihodnje leto 
zopet vidimo.

Za KORK Čatež, Marjana Kamin
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policija svetuje

Ko zjutraj odhajamo v trgovino, službo in po drugih opravkih, opa-
zimo popisane stavbe, uničene cvetlične lončke, razmetane smeti in 
poškodovane koše, klopi, polomljena drevesa. Prijetno okolje našega 
kraja je uničeno. 
Okoli poldneva želimo skupaj s svojimi otroki izkoristiti lep dan. 
Odpravimo se na igrišče, ki pa je uničeno. Polomljena igrala, razbite 
steklenice, odvržene injekcijske igle uživalcev mamil. Zaskrbi nas za 
varnost naših otrok. 
V večernem času se vračamo domov. Med potjo ves čas opazujemo 
razbite ulične svetilke. Ne kazijo samo podobe našega kraja, temveč 
ogrožajo tudi našo varnost. 
Moramo se zavedati, da naše varnosti in dobrega počutja v kraju na-
šega bivanja ne ogroža samo kriminal, temveč tudi vandalizem. 

ŠKODO PLAČUJEMO SAMI!

KAJ STORITI?

•	 Poizkusimo odpraviti vzroke, ki pripeljejo do VANDALIZMA.
•	 Svojim otrokom posvetimo več pozornosti in poskrbimo, da bo 

njihova odvečna energija sproščena drugače.
•	 Otrokom razložimo, da je urejeno okolje namenjeno tudi njim in 

naj bodo nanj ponosni. 
•	 BODIMO JIM ZGLED!

ČE STE PRIČA VANDALSKEGA POČETJA:

•	 obvestite policijo na telefonsko številko 113 ali PP Trebnje na 
tel. št. 07/34 62 700

•	 o odklonskih pojavih pri osebah, ki jih poznate, in vseh pojav-
nih oblikah vandalizma obvestite policista – vodjo policijskega 
okoliša

Bodite vzor vašim otrokom, sosedom in drugim sodržavljanom. 
zavedajte se posledic vandalskih dejanj in nam pomagajte pri pre-
prečevanju ter odkrivanju storilcev. čisto in lepo urejeno okolje, 
prijazni in gostoljubni ljudje so nepogrešljivi in tega se je potrebno 
nadvse zavedati.

VANDALIZEM,
PREPREČIMO
GA SKUPAJ

ZAKAJ TAKŠNA RAVNANJA

•	 Takšno stanje je včasih posledica prikritih napetosti v družbi 
oziroma odsev splošnega družbenega stanja in težav.

•	 Mnogi se sami ali združeni v skupine napadalno vedejo do svoje 
okolice, najpogosteje v skladu s pravili tolp, zaradi osebne neu-
spešnosti, značajskih napak ali slabe vzgoje.

VANDALI 21. STOLETJA 
To so predvsem skupine ali posamezniki, ki brez vzroka in potre-
be uničujejo stvari v okolju, v katerem živijo. S svojim početjem v 
okolju izstopajo negativno in se s tem dokazujejo v skupini, ki ji 
pripadajo. Na ta način prikrivajo slabo vzgojo, neuspešnost v ži-
vljenju in nedoraslost sprejemanju pravil, ki jih upošteva okolje, 
v katerem živijo.

POSLEDICE
Posledice takšnih ravnanj so uničeni nasadi, klopi v parkih, otroška 
igrala na igriščih, uničene telefonske govorilnice, svetilke javne raz-
svetljave, razbita stekla, prevrnjeni smetnjaki in razmetani koši za 
smeti, uničeni prometni znaki. Zaradi izzivanja k pretepu so otroci in 
mladostniki prestrašeni, ljudje in občani pa zaradi negativnega vzbu-
janja pozornosti vznemirjeni.  Otroci se lahko poškodujejo z razbito 
steklovino ali uporabljeno injekcijsko iglo, ki jo je prejšnji večer od-
vrgla skupina mladostnikov, ki se redno zbira na igriščih ob vrtcih. 

POLICIJSKA POSTAJA
TREBNJE

POSLEDICE VANDALIZMA V NAŠI SREDINI 
OBČUTIMO VSI

Pripravil: 
Dejan Kavšek,

vodja policijskega okoliša
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opravljena dela v 
ks dobrnič v letu 
2012
V začetku leta 2012 so bila začeta, dokončana 
in poplačana asfalterska dela. V marcu smo 
uspešno soorganizirali čistilno akcijo Očisti-
mo Slovenijo v enem dnevu in na območju 
naše krajevne skupnosti zbrali prek 170 m3 
odpadkov. V akciji je sodelovalo več kot 250 
prostovoljcev. Ob tej priložnosti se zahva-
ljujem vsem društvom in posameznikom za 
pomoč in sodelovanje, prav tako učiteljicam, 
učenkam in učencem Podružnične šole Do-
brnič, ki so čistilno akcijo izvedli dan prej. 
Dokončana je bila izgradnja hrbtenice ši-
rokopasovnega optičnega omrežja. V nekaj 
vaseh (Vrbovec, Lokve, Šahovec in del Do-
brniča) pa so nekaj gospodinjstev že priklo-
pili v omrežje. Ostalo je še nekaj sanacij in 
popravil cest. Vse sanacije in ostali priključ-
ki bodo izvedeni v prvi polovici tega leta. 
V Vrbovcu smo postavili javno razsvetljavo. 
Investicija za 11 kandelabrov s svetilkami in 
odjemnim mestom je znašala prek 20.500 
EUR. Polovico sredstev so prispevali vaščani 
sami z denarnim prispevkom in prostovolj-
nim delom, za kar se jim zahvaljujem.

Na področju izgradnje in modernizacije cest 
so bila opravljena naslednja dela: obnova na 
odseku ceste na Podliscu v dolžini 100 m, 
preplastitev odseka ceste od križišča za Vavp-
čo vasjo pa do Stranj pri Dobrniču v dolžini 
610 m in odseka ceste Lokve–Šahovec v dol-
žini 280 m, sanacija zgornje ceste v Stranjah 
in ceste Šahovec–Svetinja. Opravili pa smo 
še druga dela: asfaltiranje platoja pred ekolo-
škimi otoki in avtobusne postaje v Artmanji 
vasi ter razširitev križišča v Vrbovcu. Uredili 
smo pot na pokopališču v Dobrniču in po-
stavili dve svetilki pri križu, prenovili smo 
robnike in uredili cvetlično gredico okoli 
lansko leto zasajene lipe na trgu. V letu 2012 
smo prvič sofinancirali krajanom rekreacijo 
(telovadbo in aerobiko za ženske in košarko 
za moške). Rekreacijo, ki poteka v telovadni-
ci PŠ Dobrnič, je v letu 2012 obiskovalo prek 
50 krajanov in krajank. 
Pomagali smo tudi društvom pri izvedbi nji-
hovih programov: Prostovoljnemu gasilske-
mu društvu Dobrnič pri asfaltiranju prostora 
(10.000 EUR) pri novem gasilskem domu, 
ki bo služil tudi za javne prireditve v naši 
KS, Društvu podeželskih žena Tavžentroža, 
Društvu vinogradnikov Lisec-Dobrnič, Kul-
turno-turističnemu društvu Dobrnič in KO 
Rdečega križa Dobrnič za srečanja in obda-
ritve jubilantov.

Pomagali smo pri obnovi stopnic do farne 
cerkve Svetega Jurija v Dobrniču. 
Na občinski ravni pa so bila izvedena sledeča 
dela: preplastitev in popravilo ceste Artma-
nja vas–Vrbovec in izdelava dveh prepustov 
in odvodnjavanja, izgradnja mostu na ce-
sti Vrbovec–Podlipa ter modernizacija in 
asfaltiranje tega dela ceste, rekonstrukcija 
in asfaltiranje dela ceste Trebnje–Grmada, 
ki ni v naši krajevni skupnosti, a je še kako 
pomembna pridobitev za vse naše krajane, 
potrditev projekta za izgradnjo parkirišča za 
zaposlene v PŠ Dobrnič in igrišča
Za dokončanje navedenih del se zahvaljujem 
občinskim svetnikom, županu, še posebej pa 
podžupanu Silvestru Prparju.
Plani za leto 2013: popravilo in moderniza-
cija cest po planu Sveta KS Dobrnič,  izgra-
dnja javne razsvetljave v eni od vasi (Dobra-
va ali Preska), priprava projekta za razširitev 
pokopališča v Dobrniču, ureditev poti do 
stare mrliške vežice (kalnerja)
Za pomoč pri realizaciji izvedenih del se 
zahvaljujem vsem krajankam, krajanom, sve-
tnici in svetnikom KS ter predsednici in čla-
noma Nadzornega odbora, ker brez pomoči 
in sodelovanja ne bi bilo takšnih rezultatov. S 
tako slogo bomo lažje prebrodili krizne čase 
in realizirali naše zastavljene cilje.

Predsednik Sveta KS Dobrnič Milan Kastelic

zaključek zimske lige nk trebnje
Člani NK Trebnje smo zadovoljni z izkupičkom udejstvovanja v le-
tošnji zimski ligi, ki je potekala v Ljubljani. Naše selekcije so se pravi-
loma uvrstile v prvo polovico lestvice v svoji skupini in zato jim česti-
tamo. Naši igralci so na nogometni sceni prisotni šele drugo sezono, 
pa že dosegajo zavidljive rezultate, če jih primerjamo s sovrstniki, ki 
imajo za sabo več let nogometnih izkušenj. V mesecu februarju smo 
organizirali dva večja turnirja za selekciji U-8 in U-12, ki se ju je 
udeležilo prek 20 različnih klubov in 28 ekip iz Slovenije, Hrvaške 
ter Bosne in Hercegovine. Naši igralci in igralke so na turnirjih osvo-
jili ekipni pokal in pokal za najboljšega posameznika. Medtem pa se 
udeležujemo tudi ostalih turnirjev po vsej Sloveniji in zunaj naših 
meja. Športni pozdrav!

Tekst: Leon LOBE
Foto: Damjan MIKLIČ

ženska selekcija nk trebnje v 
sodelovanju z žnk krka
Že nekaj časa se ženski del ekipe NK Trebnje pripravlja na ustanovi-
tev prve samostojne ženske nogometne selekcije v teh krajih. Zara-
di pomanjkanja igralk in izkušenj v našem klubu smo se odločili za 
sodelovanje z izkušeno ekipo Ženskega nogometnega kluba Krka iz 
Novega mesta. Ekipa omenjenega kluba se lahko pohvali z desetkra-
tnim naslovom državnih prvakinj in uvrstitvijo v žensko ligo prva-
kov, kar jim je do sedaj uspelo kot edinemu ženskemu nogometnemu 
klubu v Sloveniji. V sklopu medsebojnega sodelovanja se obe ekipi 
udeležujeta treningov v Trebnjem in Novem mestu ter tako krepi-
ta medsebojne vezi. V mesecu februarju so lahko Trebanjci na obeh 
turnirjih v organizaciji NK Trebnje občudovali nogometne veščine, ki 
so jih prikazala dekleta iz obeh klubov. Torej, tudi v Trebnje prihajajo 
boljši časi za ženski nogomet. Športni pozdrav! 

Tekst: Leon Lobe
Foto: Damjan Miklič
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društvo »sožitje« trebnje

Društvo Sožitje Trebnje je zelo aktivno, 
čeprav se res nismo izpostavljali oz. pisali 
člankov v časopise. Zato smo se odločili, da 
tudi mi napišemo nekaj o tem, s čim vse se 
ukvarjamo.
Imamo več rednih dejavnosti in sicer: jahanje 
pri Marku na Hudejah, kamor zahaja precej 
naših otrok, saj zelo uživajo v jahanju, pa 
tudi Marko jih zna zelo lepo pripraviti in kar 
naprej z njimi kramlja, tako da pozabijo, kje 
so. Vsak teden se lahko udeležimo triurnega 
plavanja v Dolenjskih Toplicah ali v Šmar-
jeških Toplicah, bowlinga v Galaksiji, vsako 
sredo imamo telovadbo v Osnovni šoli Treb-
nje, kjer so nam odstopili eno tretjino telova-
dnice, da si lahko razmigamo sklepe, se žo-
gamo, tečemo in tekmujemo v raznih igricah. 
Nikoli nam ni dolgčas in tista urica zelo hitro 
mine. Telovadbo vodi Špela, ki vsako leto po-
deli pohvale za marljivo delo pri telovadbi.
Na leto imamo tudi štiri ali več pohodov v 
hribe, hoje je približno tri do pet ur vsega 
skupaj, potem pa si še vzamemo čas za ogle-
de krajev ali kakšne druge znamenitosti in 
tako spoznavamo našo lepo Slovenijo, saj naš 
vodnik Ciril skrbi, da smo enkrat na tem, 
drugič na drugem koncu Slovenije.
Letos smo imeli pohodniki dvodnevno pla-
ninsko šolo v Koči na Gozdu. Ker hodimo 
že nekaj časa po hribih, se nam je nabralo 
kar veliko tur v naše dnevnike, zato smo do-
bili bronaste in srebrne planinske značke in 
priznanja. V naslednjem letu pa tisti, ki ima-
mo več pohodov, pričakujemo zlati planinski 
znak.
V marcu smo imeli jubilejni 20. dobrodelni 
koncert Odrite srce, na katerem smo tudi 
sami sodelovali. Vedno, kadar smo pripravili 
koncert, na katerem so sodelovali priznani 
glasbeniki, pevci, trebanjska godba z ma-
žoretami, smo tudi mi sodelovali s kakšno 
točko.
V društvu imamo nekaj zelo prizadevnih 
članov, ki poskrbijo za skoraj vsakoletni pi-
knik, organizirajo en izlet po Sloveniji in 

pripravijo vsakoletno praznovanje prihoda 
dedka Mraza.
Vsako leto tudi društvo organizira tridnevni 
seminar na različnih koncih Slovenije, kate-
rega se udeleži zelo veliko družin. Letos smo 
imeli tak seminar v Simonovem zalivu, ude-
ležilo se ga je petinsedemdeset članov. Imeli 
smo dve predavanji in sicer Šport in rekrea-
cija – izvajalec prof. Marijan Lačen in Vzgo-
ja za samostojno življenje – prof. dr. Zdenka 
Zalokar Divjak, univ.dipl.psih.,spec. logote-
rapije. Obe predavanji sta bili zelo zanimivi 
in poučni. Medtem ko so bili starši na preda-
vanju, smo bili otroci v posebnem prostoru, 
kjer smo se zabavali, risali, sestavljali in igrali 
pod budnim varstvom starejših sester in 
bratov, ki so pazili na nas. V prostem popol-
dnevu pa so Špela, Barbara in Jana pripravile 
različne igrice za vse ostale člane, tako da je 
bilo polno smeha in zabave. Še en vikend se-
minar nam bo ostal v lepem spominu.
Letošnji izlet pa smo poimenovali Od Idrije 
do Tolmina na Primorsko, ki smo ga izpeljali 
v soboto, 15. septembra 2012. Iz Trebnjega 
smo se odpeljali ob 6. uri zjutraj in pričeli 
zanimivo in prijetno potovanje z vmesnimi 
postanki. Izlet je vodila turistična vodnica 
Maja, ki se je honorarju za vodenje odpove-
dala. Daljši postanek smo imeli v Idriji, kjer 
smo si ogledali Čipkarsko šolo, oz. razstavo 
čipk učenk in učencev šole in prikaz kleklja-
nja. Tudi nekaj naših udeležencev izleta je 
poskušalo klekljati in nekaterim je šlo prav 
dobro. Po ogledu Idrije smo se odpeljali 
proti partizanski bolnišnici Franja, kjer nas 
je že čakal vodnik, ki nam je pripovedoval o 
bolnici Franja, kako je nastala in kako so se 
zdravili ranjenci in nam tudi pokazal vsako 
barako posebej. To je res enkraten spomenik 
zgodovine. Bolnica Franja je bila v septem-
bru 2007 uničena po povodnji in sedaj je v 
celoti obnovljena. Od tam smo se odpeljali 
na Most na Soči, kjer smo imeli kosilo, nato 
pa smo se še popeljali z ladjico Lucija na pa-
noramski izlet po jezeru. Potem pa nas je pot 
vodila še do Svete gore, kjer nas je pričakal 
pater Bogdan, ki nam je razkazal baziliko 
Marije Vnebovzetja. Bližal se je že večer, še 

skupinska slika na 
stopnicah pred ba-
ziliko in podali smo 
se v avtobus in polni 
lepih vtisov in doži-
vetij smo se odpra-
vili proti domu. 

Blaž Doles

dogodki / oglasi / zahvale

Meditacije iz Avalona
Vodene tematske meditacije

Vabimo vas, da se nam pridružite vsak 
prvi in tretji petek v mesecu na večeru 
vodenih tematskih meditacij. Meditacije 
vodi certificirana voditeljica meditacij 
in mojstrica Usui Reikija ter Theta 
healing praktik, Romana Kos. Dobimo 
se v prostorih Obrtne Zbornice Trebnje, 
Rimska 8a ob 18 uri. Informacije na 
telefon 041 636 648 ali mail romykos3@
yahoo.com

vabilo
Občni zbor Kulturnega društva 
Trebnje bo 14. 3. ob 19. uri v 
Baragovi dvorani z naslednjim 
dnevnim redom: 

•	 Poročilo o dosedanjem delu.
•	 Ustanovitev sekcij.
•	 Razno.
Vabljeni tudi novi člani, ki želi-
te sooblikovati kulturo v našem 
kraju.

Ivanka Višček, KD Trebnje

Nič več trpljenja,
ne bolečine,
življenje je trudno končalo svoj boj.

ZAHVALA

Za vedno nas je zapustil naš brat in stric

SLAVKO 
IHAN 
(1949–2013),  
po domače  
Joškov Stane,  
iz Zagorice pri  
Velikem Gabru 15.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
prijateljem, sosedom in znancem  
za izrečena sožalja in spremstvo  
k njegovemu zadnjemu počitku.

Hvala g. župniku za lepo opravljen obred, 
pogrebni službi Perpar, pevcem in  

Cvetličarni Jana.
Hvala vsem za darovano cvetje, sveče,  

svete maše in dober namen.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre –
le daleč, daleč je ...

V 86. letu nas je po kratkotrajni bolezni  
2. 2. 2013 zapustila draga mama,  

babica in prababica
 

MArIjA  
ŠepIc – MIcI
s Hudej 5, Trebnje.

Zahvaljujemo se vsem, ki so nam v trenutkih 
slovesa stali ob strani in jo spremili  

na njeni zadnji poti.

Vnuk Matjaž in ostali domači



AktuAlnoZAdnJA StRAn

napovednik prireditev v občini trebnje v marcu 2013
datum ura Prireditev Lokacija

2. 3. 2013 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje

2. 3. 2013 19.00 Salamiada Gostilna Meglič

3. 3. 2013 8.30 Nogometni turnir selekcije U-10 Športna dvorana OŠ Trebnje

4. 3. 2013 13.00–15.00 Zaposlitveni kotiček Knjižnica Pavla Golie Trebnje

4. 3. 2013 17.00 Ura pravljic Knjižnica Pavla Golie Trebnje

4. 3. 2013 19.00 Predavanje Izidorja Gašperina in Jureta Kravanje:  Kako do 
dobre fotografije? 

Knjižnica Pavla Golie Trebnje

8. 3. 2013 19.00 Dan žena Kulturni dom  Čatež

8.3. 2013 19.00 Dan žena Kulturni dom Trebnje

9. 3. 2013 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje

10. 3. 2013 8.30 Nogometni turnir selekcije U-9 Športna dvorana OŠ Trebnje

14.03.2013 17.00 Vidkova srajčica, otroški abonma in za izven Kulturni dom Trebnje

16. 3. 2013 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje

18. 3. 2013 13.00–15.00 Zaposlitveni kotiček Knjižnica Pavla Golie Trebnje

18. 3. 2013 17.00 Ura pravljic Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Prireditelji si pridržujejo pravico do sprememb.
Za prejemanje podrobnejših informacij o prireditvah v obliki tedenskega Napovednika dogodkov v občini Trebnje pošljite e-sporočilo: OB-
VEŠČANJE na tic@trebnje.si ali pokličite na tel. št.: 07 34 81 18 (TIC Trebnje). 


