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•	Portret	meseca:	dr.	Janez	Gabrijelčič,	
častni	občan	občine	Trebnje

•	Dan	smo	preživeli	v	ZD	Trebnje
•	Napišite	svoje	mnenje,	pohvalo,	grajo:	

https://www.1ka.si/a/29258	(več	na	str.2)

•	Razpisi	
•	Brezplačna	pomoč	pri	učenju		

in	iskanju	zaposlitve
•	Občinski	nagrajenci
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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, 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, 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 plačilu 
v skladu s sprejetim cenikom objavljajo tudi oglasi, ki so pri-
pravljeni 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: glasi-
lo.obcanov@trebnje.si ali jih v elektronski obliki (CD, DVD, 
USB) oddate v poštni nabiralnik uredništva na naslovu: Gla-
silo občanov, Goliev trg 4, 8210 Trebnje (prvi vhod desno, za 
občinsko stavbo). 
Rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko je četrtek, 
05. 09. 2013, izid je petek 13. 09. 2013. Prispevki, ki bodo 
prispeli po tem datumu, bodo objavljeni v naslednji številki, 
če bodo še aktualni.
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občanov občine Trebnje  

Spoštovani občani, občanke, spoštovani bralci, 
bralke!

Ker želimo, da je Glasilo občanov medij, ki bo všeč  večini obča-
nov, vas naprošamo za pomoč. V uredništvu Glasila občanov smo 
se odločili, da vas povabimo k sodelovanju. Prosimo vas, da nam 
napišete svoje mnenje, kritiko, pohvalo ali željo o Glasilu občanov. 
V ta namen smo vam pripravili povezavo, ki vam omogoča hi-
ter dostop do mesta, kjer lahko izrazite svoje mnenje: https://
www.1ka.si/a/29258.
Lahko pa nam ga posredujete na elektronski naslov: glasilo.obca-
nov@trebnje.si ali pošljete po pošti na naslov: 
Glasilo občanov, Goliev trg 4, 8210 Trebnje.

Za vašo pomoč se vam iskreno zahvaljujemo 
in vam želimo prijetno dopustovanje.

Uredništvo Glasila občanov

Obveščanje strank o poteku veljavnosti 
prometnih dovoljenj

Upravne enote smo z junijem začele z obveščanjem strank o po-
teku veljavnosti prometnih dovoljenj, in sicer osmi dan po poteku 
veljavnosti dovoljenja.
Veljavno prometno dovoljenje je eden temeljnih pogojev za ude-
ležbo vozila v cestnem prometu. Udeležba vozila v cestnem pro-
metu z neveljavnim prometnim dovoljenjem je prekršek, za kate-
rega je za voznika predvidena globa 500 EUR oziroma globa 100 
EUR, če od poteka veljavnosti prometnega dovoljenja ni preteklo 
več kot 30 dni.
V primeru, da se veljavnost prometnega dovoljenja ne podaljša, 
je potrebno vozilo odjaviti iz prometa in izročiti registrske tabli-
ce, kar se lahko opravi pri katerikoli registracijski organizaciji v 
Republiki Sloveniji (upravni enoti ali pooblaščeni organizaciji za 
registracijo vozil.

Prva polovica leta je za nami, začel se je čas 
brezskrbnih počitnic  in dopustov, pa vendarle 
je prav, da vam podam še nekaj informacij o 
delu in pojasnim določeno nastalo situacijo. 
Na zadnji seji Občinskega sveta Občine Trebnje 
smo sprejeli spremembe in dopolnitve Odloka o 
izdajanju občinskega glasila. Glasilo občanov 
se izdaja v nakladi 3.900 izvodov in ga brez-
plačno prejema vsako gospodinjstvo in pravni 
subjekt v občini Trebnje. Uredniški svet je že 
lansko leto opozoril, da se povečuje število in ob-
seg prispevkov ter da posamezni prispevki za-
radi omejitev niso pravočasno objavljeni. Eden 
izmed razlogov povečanja števila strani je tudi 
zmanjšanje formata. Hkrati pa je povpraševa-
nje po oglaševanju v Glasilu občanov vse večje, 
zato je Uredniški svet že konec lanskega leta dal 
pobudo, da se omogoči objavo oglasov v večjem 
obsegu, prihodki iz tega naslova pa naj bodo 
namenski in se porabijo za pokrivanje stroškov 
tiskanja dodatnih strani. Pohvala gre članom 
Uredniškega sveta, da so zaznali želje in interes 
naših občanov ter podali pobudo za spremembe 
odloka, ki bodo izboljšale informiranje in obve-
ščanje v občinskem glasilu.
Konec junija smo oblikovali Odlok o mladini v 
občini Trebnje, s katerim želimo urediti delova-
nje mladine. Trebanjski mladinski svet je sicer 
ustanovljen od leta 2009, vendar si želimo, da 

bi bila participacija mladih večja. Revidirana 
Evropska listina o vključevanju mladih v lokal-
no in regionalno življenje (2003) v preambuli 
opredeljuje, da je »sodelovanje mladih pri odlo-
čitvah in dejavnostih na lokalni ravni ključne-
ga pomena, če hočemo zgraditi bolj demokratič-
no, vključujočo in uspešno družbo. Sodelovanje 
v demokratičnem življenju skupnosti je več kot 
le udeležba (aktivna ali pasivna) na volitvah, 
čeprav je to pomemben sestavni del. Bistvo ude-
ležbe v družbi in aktivnega državljanstva je, 
da imaš možnost, prostor in podporo, da lahko 
sodeluješ pri odločanju in vplivaš na odločitve 
ter se vključuješ v različne dejavnosti in s tem 
prispevaš h graditvi boljše družbe.« 
Pripravljeni odlok bodo obravnavali pristojni 
odbori in Občinski svet Občine Trebnje. Pri 
pripravi in oblikovanju Strategije za mlade 
v občini Trebnje pa pričakujem maksimalno 
angažiranost, da skupaj začrtamo takšno mla-
dinsko politiko, ki mladim nudi varno okolje, v 
katerem lahko odrastejo v odgovorne državlja-
ne. Strategija za mlade naj bo tudi odraz sode-
lovanja med generacijami, razumevanja težav, 
ki pestijo posamezno generacijo, in naložba za 
zagotavljanje boljše prihodnosti za vse genera-
cije. Smo na poti do oblikovanja takšne lokalne 
skupnosti, v kateri bodo tako mladi kot starej-
ša generacija radi živeli in se vanjo vračali ter 

skupaj gradili prijaznejšo občino Trebnje.
Silvester Prpar je v nedeljo, 23. 6. 2013, na 
Medvedjeku izjavil, da je sramotno, ker bojko-
tiram proslavo. Vendar ni vse tako, kot je bilo 
slišati. Ni obrazložil, da je bil letos on zadolžen 
za udeležbo in polaganje ikebane (3-članske) 
občinske delegacije na Medvedjeku. Ni pove-
dal, da me ni vključil v delegacijo ali obvestil 
o tem. Za boljši prikaz situacije naj povem, da 
sem bila lansko leto jaz zadolžena za udeležbo 
in polaganje ikebane (3-članske) občinske dele-
gacije na Medvedjeku, v katero sem vključila 
tudi podžupana Silvestra Prparja, ki je potrdil 
prisotnost, a na Medvedjek ga ni bilo, za kar se 
tudi ni opravičil. Zato menim, da izjava Silve-
stra Prparja ni na mestu, je žaljiva, in pričaku-
jem, da jo bo v znak opravičila preklical.
Na koncu naj vam vsem zaželim prijetne po-
letne dni. Ni toliko pomembno, kje počitnice in  
dopust preživimo, bolj pomembno je, s kom jih 
preživimo. Zatorej podarimo čas tistim, ki so 
pomembni v našem življenju, naj bodo počitnice 
čas za družino in nabiranje novih moči za nove 
izzive in obveznosti.

Nada Pepelnak, podžupanja

Ker do konca redakcije nismo uspeli dobiti 
podžupana, g. Silvestra Prparja, da bi podal 
odgovor, ga bomo objavili v naslednji številki.

Spoštovane občanke in občani!
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Na podlagi 5. člena Pravilnika o sofinanciranju programov turističnih dru-
štev v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 73/03) in Odloka o proračunu 
Občine Trebnje za leto 2013 (Uradni list RS, št. 20/13), objavlja župan Ob-
čine Trebnje

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

v občini Trebnje za leto 2013

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA:
Sofinanciranje programov turističnih društev v občini Trebnje za leto 2013, 
z naslednjimi vsebinami: 
– izvajanje promocijskih in informativnih aktivnosti lokalnega in širšega 

pomena,
– spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih po-

speševanja turizma,
– akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine ter urejanju 

okolja,
– organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih prireditev lokal-

nega in širšega pomena,
– aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka.

2. POGOJI ZA SODELOVANJE NA JAVNEM RAZPISU:
Za sofinanciranje programov morajo društva izpolnjevati naslednje pogoje:
– da so registrirana po Zakonu o društvih (Uradni list RS, št. 64/11-

UPB2), 
– da imajo sedež v občini Trebnje,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacij-

ske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju turizma,
– da izvajajo redno turistično dejavnost,
– da izpolnjujejo druge pogoje iz tega javnega razpisa.

3. MERILA ZA DODELJEVANJE SREDSTEV:
Turističnim društvom se izvedene aktivnosti v letu 2013, opredeljene v točki 
1, točkujejo. Vrednost točke se izračuna na podlagi razpoložljivih proračun-
skih sredstev in skupnega števila točk ovrednotenih programov. 
a)  Program dela za razpisano leto:

•	 izvajanje promocijskih in informativnih  
aktivnosti lokalnega in širšega pomena do 15 točk

•	 spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje  
pri aktivnostih pospeševanja turizma do 15 točk

•	 akcije na področju ohranjanja kulturne in  
naravne dediščine ter urejanju okolja        do 10 točk

•	 organiziranje in sodelovanje pri organizaciji  
turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena do 20 točk

•	 aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka do 10 točk
b)  Število članov turističnega društva:

•	 do petdeset članov do 10 točk
•	 nad petdeset članov do 15 točk

c) Drugo – izobraževanje članov društva do 5 točk
Društvo, ki je pridobilo sredstva za prijavljene programe iz drugih 
proračunskih virov, ne more ponovno uveljavljati te pravice preko tega 
razpisa.

4. FINANČNA SREDSTVA:
Višina razpisanih sredstev za sofinanciranje programov turističnih društev v 
občini Trebnje za leto 2013 znaša 11.500 €. 
Vlagatelji so seznanjeni in soglašajo z možnostjo uvedbe ukrepa proporcio-
nalnega zmanjšanja pravic porabe dodeljenih sredstev do višine 5%, skladno 
s 13. členom Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2013 (Uradni list 
RS, št. 20/13). 
Dodatne informacije in razpisna dokumentacija: 
Javni razpis se objavi v občinskem glasilu in na spletni strani Občine Treb-
nje  www.trebnje.si/. Turistična društva morajo vlogo na razpis posredovati 
na obrazcu »Vloga za sofinanciranje programov turističnih društev v občini 
Trebnje za leto 2013«. Obrazec in dodatne informacije o javnem razpisu 
zainteresirani dobijo v sprejemni pisarni Občine Trebnje, Goliev trg 5, 8210 
Trebnje, na internetni strani Občine Trebnje www.trebnje.si/, na oddelku za 
gospodarstvo, tel: 07 3481138 ali e-naslovu: silva.kek@trebnje.si.

5. ROK ZA VLOŽITEV VLOG IN NAČIN ODDAJE: 
Javni razpis je odprt do 20. 8. 2013. Obravnavane bodo le vloge, ki bodo 
pravilno izpolnjene in oddane na predpisanih obrazcih skupaj s prilogami 
iz razpisa na naslov: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, s pripisom: 
»Javni razpis – programi turizma«. Nepopolne vloge in vloge, ki ne bodo 
ustrezale pogojem iz tega razpisa, bodo zavržene. 

6. IZID JAVNEGA RAZPISA: 
Oddelek za gospodarstvo Občine Trebnje najkasneje v 15 dneh po zaključ-
ku razpisa pripravi predlog izbora programov turističnih dejavnosti, ki ga 
posreduje županu v odločitev. 
Vlagatelji bodo o izidu razpisa pisno obveščeni s sklepom župana najkasneje v 
roku 30 dni po izteku razpisnega roka. Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene 
pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti. 

Številka: 322-6/2013 Alojzij Kastelic, župan Občine Trebnje
Datum: 2. 7. 2013 Po pooblastilu župana
 št. 020-2/2012-11, z dne 27. 6. 2013
 Nada Pepelnak, l. r., podžupanja

Stekla so dela na investiciji >ZAMENJAVA 
CEVOVODA NA PRIMARNEM VO-
DOVODNEM OMREŽJU TREBNJE<. 
Za projekt so pridobljena - EU sredstva 
»Razvoj regij« in sredstva Občine Trebnje-
-proračun. Občina je bila za ta projekt tudi 
uspešna pri pridobitvi ugodnega financiranja 
na razpisu Ribniškega sklada. Zamenjava 
dotrajanega primarnega azbestnega in PVC 

cevovoda predvsem za potrebe oskrbe pre-
bivalstva Dobrniške kotline (Suha krajina). 
Zamenjava obstoječega bodisi azbestnega ali 
PVC cevovoda, ki sta dotrajana in povzroča-
ta občasno tudi do 50% izgub, se bo izvajala 
kot vzdrževalna dela na primarnem omrežju 
v skupni dolžini 8.323 m. Z zamenjavo pred-
metnega cevovoda se zagotovi nemotene in 
stalne (brez izgub) transportne in oskrbne 

cevovode in zadostne akumulacije v VH ter 
oskrbo s pitno in požarno vodo vseh vasi in 
zaselkov vzdolž predvidenih tras, hkrati pa 
posredno trajno in ustrezno oskrbo na ce-
lotnem sistemu, z možnostjo nadgradnje 
sistema (oskrba območij, ki javnega sistema 
še nimajo) in obnove in širitve sekundarnih 
omrežij za posamezne vasi.

Občina Trebnje, Občinska uprava

Dela na vodovodnem omrežju Trebnje so stekla
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Na podlagi 9. člena Pravilnika o sofinanciranju vzdrževanja turističnih poti 
v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 31/01) in Odloka o proračunu Obči-
ne Trebnje za leto 2013 (Uradni list RS št. 20/13), župan Občine Trebnje 
objavlja 

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

v občini Trebnje za leto 2013

1. PREDMET JAVNEGA POZIVA: 
Predmet javnega poziva je sofinanciranje stroškov vzdrževanja turističnih 
poti v občini Trebnje, z namenom, da se pohodnikom omogoči varen pre-
hod po njih, da se okolje ob poteh zaščiti pred škodljivimi vplivi pohodni-
kov in da je trasa poti označena.
Med vzdrževalna dela sodijo: vzdrževanje vegetacije, čiščenje poti, odstra-
njevanje nevarnih ovir za pohodnike, nameščanje novih ali zamenjava starih 
označb ter spreminjanje trase že postavljene turistične poti.

2. UPRAVIČENCI: 
Na javni poziv lahko oddajo vloge upravljavci pohodnih, kolesarskih in 
učnih poti, ki so vpisani v evidenco turističnih poti pri Občinski upravi 
Občine Trebnje. 

3. POGOJI ZA SODELOVANJE NA JAVNEM POZIVU:
Na javni poziv se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v občini Trebnje;
– imajo jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov in zagotovljene druge 

vire financiranja;
– so v preteklih letih redno izpolnjevali pogodbene obveznosti do Občine 

Trebnje;
– niso pridobili sredstev za sofinanciranje na osnovi drugih razpisov Ob-

čine Trebnje ali drugih javnih virov.

4. UPRAVIČENI STROŠKI:
Upravičeni stroški po javnem pozivu so materialni stroški vzdrževanja tu-
rističnih poti, povezani s pripravo na vzdrževanje ter stroški izvedbe vzdr-
ževanja teh poti. 

5. MERILA IN KRITERIJI ZA IZBOR:
Na podlagi poziva zbrane prijave, bodo ocenjene po kriterijih.
Kriteriji in število možnih točk:
1.  dolžina pohodnih poti v občini (0 do 20 točk)
2.  redna vzdrževalna dela (0 do 20 točk)
3.  poti, ki so vezane na posamezne kulturne  

dogodke in prireditve (0 do 20 točk)
4.  poti, ki povezujejo večje število znamenitosti  

v občini in izven nje (0 do 20 točk)
5.  poti, ki so vezane na spominska dneva Občine Trebnje (0 do 20 točk)
Vrednotenje vsake popolne vloge bo izvedeno na podlagi navedenih meril 
za dodelitev finančnih sredstev.

6. FINANČNA SREDSTVA: 
Višina razpisanih sredstev za sofinanciranje vzdrževanja turističnih poti v 

občini Trebnje za leto 2013 znaša 2.500 €.
Prijavitelji so seznanjeni in soglašajo z možnostjo uvedbe ukrepa proporcio-
nalnega zmanjšanja pravic porabe dodeljenih sredstev do višine 5%, skladno 
s 13. členom Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2013 (Uradni list 
RS, št. 20/13). 

7. ROK IZVEDBE: 
Vzdrževalna dela morajo biti opravljena v koledarskem letu 2013, dokazila 
o nastalih stroških pa dostavljena na Občino Trebnje do 29. 11. 2013. Do-
deljena sredstva morajo biti porabljena  v letu 2013, v skladu s predpisi, ki 
urejajo porabo proračunskih sredstev.

8. VSEBINA PRIJAVE:
Prijava na javni poziv mora biti izdelana tako, da bo iz nje razvidno iz-
polnjevanje pogojev in kriterijev tega javnega poziva z natančno finančno 
konstrukcijo. 
Prijava mora vsebovati:
– kratko predstavitev upravljavca turistične poti,
– poročilo o vzdrževanju turistične poti v preteklem letu s potrdili o pla-

čilu računov,
– predvideno vzdrževanje v tekočem letu,
– število oseb, ki bodo pri vzdrževanju sodelovale,
– finančno konstrukcijo vzdrževanja v tekočem letu, ki je skladna z vse-

binsko konstrukcijo.
Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna.
Vlogo je potrebno oddati na obrazcu: »Prijava na javni poziv – sofinancira-
nje vzdrževanja turističnih poti v občini Trebnje za leto 2013«, ki ga dobite 
v sprejemni pisarni Občine Trebnje in na spletnem naslovu www.trebnje.
si. Nepopolne vloge in vloge, ki ne bodo ustrezale pogojem iz tega razpisa, 
bodo zavržene.

9. ROK ZA ODDAJO PRIJAV IN NAČIN ODDAJE:
Javni poziv je odprt do 20. 8. 2013. Vlogo dostavite, ali oddajte po pošti, na 
naslov: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje z oznako »Javni poziv – 
sofinanciranje vzdrževanja turističnih poti«. 

10. IZID JAVNEGA POZIVA:
Župan bo najkasneje v 15 dneh po odpiranju vlog obvestil prijavitelje o 
predvideni višini sofinanciranja vzdrževanja turističnih poti oz. o zavrnitvi. 
Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene 
medsebojne pravice in obveznosti.

11. KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO ZAINTERESIRANI DOBIJO 
DODATNE INFORMACIJE:
Javni poziv je objavljen v občinskem glasilu in na spletni strani Občine 
Trebnje www.trebnje.si.
Dodatne informacije o javnem pozivu lahko zainteresirani dobijo v prosto-
rih Občine Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, Oddelku za gospodarstvo, 
tel: 07 3481138 ali e-naslovu silva.kek@trebnje.si. 

Številka: 322-5/2013-1 Alojzij Kastelic, župan Občine Trebnje
Datum: 2. 7. 2013 Po pooblastilu župana
 št. 020-2/2012-11, z dne 27. 6. 2013
 Nada Pepelnak, l. r., podžupanja

Vaški vodovod Dol se oskrbuje iz vaškega 
zajetja (vrtine), ki pa po veljavni zakonoda-
ji ne ustreza določenim standardom. V letu 
2012 je občina naročila projektno dokumen-
tacijo za izgradnjo, s katero je predvideno 
omrežje razdeljeno na odcepe od V1-V4. 
Odcep Primštal –Zvijavnica(V4), ki je pred-
met tega poročila je v celoti izveden v dolžini 
cca 450 m po pridobljenem gradbenem do-
voljenju. Ostali odseki od V1-V3 bodo zgra-
jeni v prihodnjem obdobju do leta 2015, kot 

to zahteva veljavna zakonodaja. Tehničnega 
pregleda še ni bilo, za uporabno dovoljenje še 
ni zaprošeno (predvidoma julij, avgust 2013.   

•	 gradbeno dovoljenje september 2012
•	 pričetek del oktober 2012
•	 zaključek del marec 2013
•	 tehnični pregled 
•	 uporabno dovoljenje 
•	 vrednost investicije znaša 52.682,30 

EUR brez DDV 

Prevezava vaškega vodovoda Dol
Izgradnja sekundarnega vodovodnega odcepa  
Primštal -Zvijavnica
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Pri vodovodu Stehanja vas gre za zamenjavo cevovoda, kjer se do-
trajane cevi nadomestijo z LŽ-duktil cevovodom, kar je v celoti iz-
vedeno. Obnova VH in zagotovitev zadostnega tlaka za oskrbo pa je 
še v izvedbi. Trenutno potekajo dela na rezervoarju-premaz z nepro-
pustnim materialom in gradbena dela na vstopnem delu, ki ga je bilo 
potrebno delno porušiti in na novo izvesti. Dela se zaključujejo manj-
ka še hidro in toplotna izolacija elektro priključek in zaključna dela 

z ureditvijo okolice. 
Predviden zaključek 
del je v juliju 2013. 
Glede na to da gre 
za vzdrževalna dela 
bo izveden le interni 
pregled in prevzem 
ter pridobljeno upo-
rabno dovoljenje za 
elektro priključek.

– pri-četek del ok-
tober 2012

– zaključek del – predviden julij 2013
– tehnični pregled za el. priključek predviden avgust 2013
– uporabno dovoljenje 
– vrednost investicije po pogodbi in aneksih znaša 180.500,00 

EUR brez DDV (po situacijah se dela odvijajo v pogodbenih 
okvirih).

Sekundarna fekalna kanalizacija in delno 
meteorna kanalizacija v spodnjem delu  na-
selja je v gradbenem smislu sekundarnega 

omrežja zaključena. Izvajalec del Komunal-
ne Gradnje d.o.o., je dela zaključil v pred-
videnem roku, čeravno se je projekt delno 
spreminjal zaradi zelo zahtevnega terena 
in problemov na sami trasi, pa tudi zaradi 
koordinacije in istočasnega izvajanja del z 
gradnjo OŠO družbe GVO. Sekundarna ka-
nalizacija omogoča v nadaljevanju takojšnje 
priključevanje stavb na novozgrajeno omrež-
je preko individualnih priključkov. Možnost 
priključitve imajo vsi objekti v zaselku Stu-
denec, vključno z objektoma Rožni vrh, za-
radi česar je bil sklenjen aneks pogodbi (do-
datna in več del). Dne 2.8.2012 je izveden 
interni pregled kanalizacije, na katerem so 

ugotovljene malenkostne napake, ki so od-
pravljene. Dne 21.5.2013 je uspešno izveden 
tehnični pregled in čaka se na izdajo uporab-
nega dovoljenja.

– pričetek del april 2012
– zaključek del oktober 2012
– dodatna dela po aneksu za Rožni vrh 

april 2013
– tehnični pregled maj 2013
– uporabno dovoljenje 
– vrednost investicije znaša 378.151,30 

EUR brez DDV od tega je 235.000,00 
EUR namenskih sredstev okoljske daja-
tve.

Primarna fekalna kanalizacija je v gradbe-
nem smislu zaključena. Izvajalec del Ko-
munalne Gradnje d.o.o., je dela zaključil 
v predvidenem roku, čeravno je pri izvedbi 
projekta naletel na nekaj nepredvidenih te-
žav (V. ktg zemljine-samice, prestavitev in 
zamenjava cevi na vodovodu, prestavitev lo-
kacije črpališč). Primarna kanalizacija omo-
goča v nadaljevanju (po tehničnem prevze-
mu in pridobljenem uporabnem dovoljenju) 
takojšnjo izgradnjo sekundarnih kanalov za 
posamezna naselja ležeča v dolini Temeni-
ce ter preko internega omrežja priključitev 
družbe TPV in KZ Trebnje obrata »Žaga«. 
Dne 2.8.2012 je izveden interni pregled ka-
nalizacije, na katerem je ugotovljeno, da je na 

določenih odsekih potrebno dokončno ure-
diti okolico (brananje kmetijskih površin in 

zatravitev), ki so ali pa se še opravljajo, prav 
tako je potrebno urediti priklop in sinhroni-
zacijo avtomatike v omaricah črpališč. 

– pričetek del april 2012
– zaključek del oktober 2012
– tehnični pregled maj 2013
– uporabno dovoljenje 
– vrednost investicije znaša 435.215,60 

EUR brez DDV od tega je 133.645,00 
EUR namenskih sredstev okoljske daja-
tve.

Občina Trebnje 
Občinska uprava 

Oddelek za okolje in prostor 
Stanko Gojkovič

Zamenjava cevovoda in obnova VH z elektro priključkom 
»Vodovod Stehanja vas«

Primarna kanalizacija »Štefan - Velika Loka (TPV)

Sekundarna kanalizacija »Studenec« navezava na kanal »A«
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Pod pokroviteljstvom Sveta za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu Občine Trebnje 
je v Trebnjem v torek, 21. 5. 2013, potekalo 
osnovnošolsko kolesarsko tekmovanje KAJ 
VEŠ O PROMETU. 
Učenci so tekmovali v praktični vožnji po 
mestu Trebnje, spretnostni vožnji na poligo-
nu ter v znanju  cestnoprometnih predpisov, 
in sicer v nižji ter višji kategoriji. 
Na tekmovanju so sodelovali učenci osnov-
nih šol Trebnje, Veliki Gaber in Mokronog.  
Učenci iz občine Trebnje so dosegli nasle-
dnje rezultate:

v nižji kategoriji: 
1. mesto: Lina Reberšak, OŠ Veliki Gaber
2. mesto: Jan Koželj, OŠ Trebnje
3. mesto: Matej Kastelic, OŠ Veliki Gaber

v višji kategoriji: 
1. mesto: Urban Kolenc, OŠ Trebnje 
2. mesto: Urh Poglavc, OŠ Trebnje
3. mesto: Blaž Štepec, OŠ Veliki Gaber

Posamezniki so za dosežene uvrstitve od 1. 
do 3. mesta prejeli medaljo ter diplomo ozi-
roma potrdilo o sodelovanju.
Ekipno je v nižji kategoriji zmagala OŠ Ve-
liki Gaber, v višji pa OŠ Trebnje. 
Vsaka od šol zmagovalk je za nagrado prejela 
kolo.
Primerjalno je zanimiv dosežek gostujoče 
osnovne šole iz Mokronoga, ki je med na-
stopajočimi posamezniki v nižji kategoriji 
dosegla uvrstitvi na 2. in 3. mesto, v višji pa 
na 1. mesto. V skupnem seštevku pa je šola iz 
Mokronoga celo zmagala.
Tekmovanje je bilo obenem izborno tekmo-

vanje za letošnje državno tekmovanje Kaj veš 
o prometu, ki bo potekalo 1. junija 2013 na 
OŠ Poljane v Ljubljani. Na tem tekmovanju 
bo za občino Trebnje nastopil najboljši tek-
movalec, ki je v višji kategoriji zasedel prvo 
mesto, in sicer Urban Kolenc z OŠ Trebnje.
Tekmovanje je potekalo v prijetnem vzduš-
ju, za kar gre zahvala tako mentorjem, ki so 
učence pripravili na tekmovanje, kot tudi so-
delujočim sodnikom, predstavnikom ZŠAM 
in AMD ter ne nazadnje policistom, ki so 
poskrbeli za varnostni nadzor pri ulični vo-
žnji. 
Varna izvedba tekmov anja ter prijetno 
vzdušje pomenita za organizatorje tekmova-
nja največje zadovoljstvo in uspeh.
Upamo, da se nam bosta na tekmovanju v 
prihodnjem letu pridružili tudi šoli iz občin 
Mirna in Šentrupert.

Pripravil: 
Tone Kastelic, tajnik SPV 

Sklad Vrtca Mavrica Trebnje je letos organiziral že 7. dobrodelno 
prireditev, na kateri smo zbirali sredstva za nakup poletne in zimske 
športne opreme za potrebe športnih dejavnosti otrok v Vrtcu Mavrica 
Trebnje. Zaradi vedno večjega vpisa otrok se je v poletnem času po-
kazala potreba po večjem številu koles in zaščitnih čelad, zato bomo 
letos kupili kar 10 novih koles s pripadajočo opremo. Prav tako bomo 
poskrbeli tudi za zimske dneve, ko otroci uživajo na snegu. Kupili 
bomo 10 kompletov smuči s smučarskimi čevlji ter smučarske čelade 
in očala. Vsi, ki smo sodelovali pri zadnjem projektu, smo izredno 
zadovoljni, da nam je uspelo realizirati zastavljene cilje in tako zopet 
polepšati dneve vsem našim otrokom v vrtcu. Ob tej priložnosti pa 
se Sklad Vrtca Mavrica Trebnje zahvaljuje vsem posameznikom in 
podjetjem, ki so sodelovali pri omenjenem projektu.

Leon LOBE,  
predsednik UO Sklada Vrtca Mavrica Trebnje 

Kolesarsko tekmovanje

Sklad Vrtca Mavrica Trebnje načrtuje nakup koles in smuči

Nastopajoči iz OŠ Trebnje in podelitev nagrad. (Foto: F. Kravcar)
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Občina Trebnje je tudi letošnji praznik obe-
ležila s slavnostno sejo Občinskega sveta 
Občine Trebnje ter podelitvijo priznanj. 
Slavnostna prireditev se je začela pred vho-
dom v stavbo CIK-a Trebnje, kjer so obisko-
valce in goste pozdravili s promenadnim na-
stopom člani Občinskega pihalnega orkestra 
Trebnje z dirigentom Primožem Kravcarjem 
in trebanjske mažoretke pod mentorstvom 
Darje Korelec ter člani Folklorne skupine 
Večerna zarja Veliki Gaber pod mentor-
stvom Jožeta in Anice Zakrajšek, ki so v avlo 
pospremili tudi letošnje nagrajence.
V programu, ki ga je povezoval Luka Bregar, 
sta sodelovala Mešani pevski zbor Kres Ča-
tež z zborovodkinjo Katjo Jarm ter Otroška 
folklorna skupina Jutranja zarja Veliki Gaber 
z Jožetom in Anico Zakrajšek. Po uvodnem 
pozdravu župana gospoda Alojzija Kasteli-
ca je navzoče nagovoril slavnostni govornik 
prof. dr. Miha Japelj, častni občan občine 
Trebnje. 
Vrhunec dogodka je bila vsekakor podelitev 
najvišjih priznanj Občine Trebnje.  
Priznanje Občine Trebnje so prejeli: 

Marjan Franc ANŽLOVAR 
Kot dolgoletni član je pustil viden pečat pri 

razvoju PGD Zagorica. Bil je tudi predse-
dnik KS Veliki Gaber in v svojem mandatu 
poskrbel za posodobitev infrastrukture. De-
loval je v KUD dr. Petra Držaja Veliki Gaber, 
sedaj pa je član DU Veliki Gaber. Priznanje 
Občine Trebnje je prejel za življenjsko delo 
in izjemen prispevek k razvoju gasilstva v 
Zagorici pri Velikem Gabru ter Krajevne 
skupnosti Veliki Gaber.

Jan GRIČAR
Je mlad, perspektiven saksofonist, ki je z 
igranjem na saksofon začel v Glasbeni šoli 
Trebnje, šolanje nadaljeval na Konservatoriju 
za glasbo in balet, sedaj pa študira na Akade-
miji za glasbo v Ljubljani. Prejel je že vrsto 
nagrad in priznanj doma in v tujini. Redno 
nastopa kot solist in komorni glasbenik. Pri-
znanje je prejel za vidne uspehe tako v slo-
venskem kot tudi mednarodnem prostoru.

Silva KATELIC
Narava njenega dela jo je pripeljala v Društvo 
Sožitje, v katerem je več let aktivno delovala, 
še posebej pri organizaciji dobrodelnih kon-
certov. Aktivna je tudi v organih Sveta KS 
Trebnje. Priznanje je prejela za neprecenljivo 
vlogo pri humanitarnem delu. 

Ana TRAVNIK
Že več kot 30 let je predana delu v domači 
Krajevni skupnosti Sela pri Šumberku. Ak-
tivna je tudi v drugih društvih, še posebej v 
gasilskem. Priznanje Občine Trebnje je pre-
jela za dolgoletno delo tajnice, blagajničarke, 
računovodkinje in knjigovodkinje v Krajevni 
skupnosti Sela pri Šumberku.

OŠ Trebnje, PŠ DOLENJA NEMŠKA VAS
Zaposleni ter učenke in učenci z vodjo Ne-
venko Grebenc so že drugo leto zapored 
organizirali dobrodelni koncert za nakup 
klimatske naprave za športno dvorano. S 
prostovoljnim delom dokazujejo, da se kljub 
krizi lahko marsikaj postori. Priznanje Obči-
ne Trebnje so prejeli za prostovoljno delo ter 
delovanje za skupno dobro.

TURISTIČNO DRUŠTVO ČATEŽ
Že 20 let uspešno ohranja tradicijo in nada-
ljuje z raziskovanjem zgodovine kraja, hkrati 
pri svojem delu išče nove načine povezova-
nja naravnih lepot kraja z izobraževanjem. 
Znano je tudi po organizaciji Razhodnje in 
Zaplaških stezic. Priznanje Občine Trebnje 
je prejelo za 20 let delovanja v korist kraja in 
širše okolice, saj bi brez njegovega delovanja 
preteklost kraja ostala skrita.

Prejemniki plakete Občine Trebnje:

Mag. Igor TERŠAR
Kot profesor nauka o glasbi in profesor 
klarineta ter magister znanosti in vsestran-
ski kulturni delavec je v kraju pustil močan 
pečat. Začel je z vodenjem pevskega zbora, 
nato je 17 let zelo uspešno vodil Občinski 
pihalni orkester Trebnje, katerega član je bil 

od osnovne šole; je pobudnik ustanovitve 
mažoretk, organizator vrste odmevnih pro-
jektov v kraju, skupaj z županom Cirilom 
Pungartnikom pa sta uspela orkestru zago-
toviti primerne prostore. Vsa leta je aktivno 
pomagal pri dobrodelnih koncertih Društva 
Sožitje Trebnje. Od leta 2002 je uspešen in 
cenjen direktor Javnega sklada RS za kultur-

ne dejavnosti. Že več let je tesno povezan z 
Društvom Rastoča knjiga, v katerem je tre-
nutno tudi predsednik upravnega odbora.   
Plaketo Občine Trebnje je prejel za dolgo-
letno vodenje Občinskega pihalnega orke-
stra Trebnje, vidne rezultate v slovenskem in 
mednarodnem prostoru ter udejstvovanje v 
Društvu Sožitje Trebnje. 

Slavnostna seja ob 5. prazniku Občine Trebnje

Letošnji dobitniki priznanj z županom g. Kastelicem, podžupanom g. Prparjem in podžupanjo ga. Pepelnak.
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Anton FORTUNA 
Kot dolgoletni predsednik KS Veliki Gaber 
je uspešno oral ledino pri gradnji zgradbe 
sedanje KS, obnovi pokopališča in župnišča, 
asfaltiranju poti in izgradnji vodovoda. Dva 
mandata je bil tudi svetnik Občinskega sveta 
Občine Trebnje in tudi dva mandata izje-
mno uspešen predsednik PGD Veliki Gaber, 
v katerem je s svojim delom in organizacijo 
zabeležil prelomno obdobje in čas vidnih 
sprememb. V gasilskem društvu so mu hva-
ležnost izkazali s podelitvijo naziva častni 
predsednik PGD Veliki Gaber, DU Veliki 
Gaber pa ga je umestilo med liste Rastoče 

knjige Veliki Gaber z okolico. 
Plaketo Občine Trebnje je prejel za udej-
stvovanje pri izgradnji družbenih objektov 
in infrastrukture v KS Veliki Gaber ter za 
dolgoletno predsedovanje in izpeljavo od-
mevnih projektov PGD Veliki Gaber.

ZDRAVSTVENI DOM TREBNJE
V občini je nosilec in usklajevalec primar-
ne zdravstvene dejavnosti. Izvaja osnovno 
zdravstveno dejavnost v okviru javne služ-
be, ki je pod enakimi pogoji dostopna vsem 
občanom. Ob številnih uspehih zavoda po-
membno izstopajo: zaključek več let trajajo-

če investicije, ki jo je v precejšnji meri zavod 
izvedel z lastnimi sredstvi; pridobitev statusa 
učni zavod; delovanje referenčne ambulante 
od leta 2011 za delo s kroničnimi bolniki; 
uspešno poslovanje kljub zmanjšanju sred-
stev iz zdravstvene blagajne. Izpad dohodka 
uspešno kompenzirajo s premišljeno organi-
zacijo dela, nižanjem materialnih stroškov in 
preudarnim kadrovanjem. 
Plaketo Občine Trebnje je ZD Trebnje prejel 
za dolgoletno uspešno poslovanje, strokovno 
opravljanje svojega poslanstva ter odlično 
sodelovanje z Občino Trebnje. 

Naziv častni občan občine Trebnje je prejel 
dr. Janez GABRIJELČIČ.

V strnjeno obrazložitev ob podelitvi je prof. 
Jože Zupan zapisal: 
»Gospod Janez Gabrijelčič je bil rojen leta 
1939 v Novem mestu in je po izobrazbi dr. 
ekonomije. Zaposlen je bil v Pionirju v No-
vem mestu in na Računskem sodišču RS v 
Ljubljani. Je duhovni vodja forumov odlič-
nosti in mojstrstva na Otočcu, pobudnik 
podeljevanja velike nagrade odličnosti in 
mojstrstva, aktiven član Društva ekonomi-
stov Dolenjske in Bele krajine, soustanovi-
telj društva Akademska pobuda – Univerza 
v Novem mestu, častni občan Mestne obči-
ne Novo mesto – predvsem pa idejni oče in 
spodbujevalec Rastoče knjige.
Še ko je bil kot ekonomist zaposlen v Pionir-
ju, je začel s projektom Pionirika in s pod-
projektom Rastoča knjiga, da bi spodbujal 
trajno izobraževanje – temu danes rečemo 
vseživljenjsko učenje. Rastočo knjigo je v ob-
dobju, ko je delal na računskem sodišču, obo-
gatil z novo vsebino – s kulturnimi, gospo-

darskimi in znanstvenimi dosežki Slovencev, 
z njihovimi razvojnimi potenciali in njihovo 
potrebo, da se kot številčno majhen narod v 
svetu uveljavimo z izjemno odličnostjo. S to 
novo vsebino je pridobival nove somišljenike 
in zamisel spreminjal v vseslovensko gibanje, 
ki ga je pod svoje varstvo sprejel Državni svet 
Republike Slovenije. Kjer koli je naletel na 
plodna tla, je bil prvi spodbujevalec zdaj že 
kar precejšnjega števila stalnih razstav Ra-
stoče knjige.
Ko so se prizadevanja nadgradila s postavi-
tvijo nenavadnega kipa, ki raste – Deklice z 
Rastočo knjigo –, je na podstavek prispeval 
prve misli – četudi zaradi njegove skromno-
sti ni podpisa: »Naj ne mine dan, da ne bi 
naredil česa dobrega zase, za družino, za 
ožjo in širšo skupnost.« Tej misli je še dodal: 
»Povečuj in poglabljaj svoje znanje in k temu 
vabi tudi svoje sodelavce.«
Rastoča knjiga je slovenska posebnost, ki pa 
ji je dr. Janez Gabrijelčič dal svetovno raz-
sežnost z Združenimi Rastočimi knjigami 
sveta – s središčem v Župančičevi jami v Lju-
bljani. Zadnje dejanje pa je Abeceda odlič-

nosti in mojstrstva skozi miselne vzorce, ki 
jih je v Sloveniji uvedla njegova življenjska 
sopotnica, prof. Marija Gabrijelčič.
Če bi hoteli celovito prikazati dejavnosti in 
ustvarjalnost dr. Janeza Gabrijelčiča, potem 
bi rekli, da si je vse življenje prizadeval za 
osebno rast – od kakovosti k odličnosti na 
vseh področjih človekovega ustvarjanja in 
življenja. Tako je naslovil tudi svojo knjigo: 
Od kakovosti k odličnosti po poti organiza-
cijskega razvoja. Izšla je že pred 18 leti, a je 
svoje poslanstvo ohranila do danes.
Dr. Gabrijelčič je bil tudi v občini Trebnje 
velikokrat prisoten kot zaželeni predavatelj, 
saj je znal svoje zamisli predstaviti razumlji-
vo in zavzeto. To sodelovanje se je še posebej 
okrepilo, ko je bila pred desetimi leti posta-
vljena Rastoča knjiga občine Trebnje, ki se je 
kasneje preimenovala v Rastočo knjigo Te-
meniške in Mirnske doline.« 

Slike in besedilo:  
JSKD, OI Trebnje, Mojca Femec 

Častni občan občine Trebnje dr. Janez Gabrijelčič

Prof. dr. Miha Japelj
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V preteklosti smo že večkrat opozarjali na 
pravilno ločevanje komunalnih odpadkov. V 
zadnjem času smo bili s strani podjetja Ko-
munala Trebnje d.o.o. obveščeni o nespošto-
vanju predpisov o ravnanju s komunalnimi 
odpadki. 
Tako so pri prevzemu papirja z ekoloških 
otokov delavci Komunale Trebnje d.o.o našli 

v zabojnikih tudi: 
– biološke odpadki, embalažo (plastenke, 

pločevinke, tetrapak, ....), plastiko, tekstil, 
stiropor, les…

Zgoraj našteti odpadki se zbirajo ločeno in 
ne sodijo v zabojnik za papir in papirno em-
balažo.
Ponovno opozarjamo, da je potrebno komu-
nalne odpadke dosledno ločevati.
V prilogi so tudi fotografije nepravilno loče-
nih komunalnih odpadkov.

Vinko Ribič, inšpektor

Baragov dan 2013
Baragov dan se kot spominski dan Občine 
Trebnje praznuje od leta 1996 zadnji vikend 
v juniju (Baraga se je rodil 29. 6.), sicer pa 
že od osamosvojitve dalje. Kulturno društvo 
Trebnje je tudi letos organiziralo pohod po 
Baragovi poti, slovesno mašo, akademijo in 
razstavo.
Letošnja sobota, 29. 6., je bila pravšnja za 
pohod. Ob sedmih zjutraj so se pohodniki 
zbrali pred trebanjsko župnijsko cerkvijo, 
kjer jih je domači duhovnik Slavko bla-
goslovil, pozdravila jih je tudi podžupanja 
Pepelnakova, nato pa je zaigral še občinski 
pihalni orkester. Na dobrih 18 km dolgo pot 
je krenilo več pohodnikov iz drugih koncev 
Slovenije kot Trebanjcev. S postanki na Vrh-
trebnjem, v Dobrniču, Mali vasi in na Griču 
so se zadovoljni vrnili v Trebnje malo pred 
15. uro.
Ob 19. uri je bila v trebanjski cerkvi maša, ki 
jo je skupaj z župnijskima duhovnikoma in 
nekaterimi ostalimi duhovniki daroval nje-
gova eminenca kardinal dr. Franc Rode, ki je 
odlično predstavil pozitivno vlogo Baragove 
izjemne osebnosti kot tudi lik dr. Alojzija 
Šuštarja, katerega smrt soupada z Baragovim 
rojstvom. S pesmijo pa so daritev odlično 

pospremili pevci domačega cerkvenega pev-
skega zbora. 
Sledila je slovesna akademija v Baragovi 
dvorani, na kateri je bil slavnostni govor-
nik dr. Franc Rode. Dotaknil se je nekaterih 
ključnih dogodkov in osebnosti v 550-letni-
ci zgodovine ljubljanske škofije. Navzoče je 
pozdravil tudi župan Alojzij Kastelic. Gleda-

liška skupina Plamen je v režiji Kristine Ga-
brijel predstavila odlomek iz igrice Mekate 
Wikwanaie, avtor besedila je Andraž Arko. 
S pesmijo pa so kulturno prireditev nadgra-
dili člani vokalne zasedbe Ingenium v sesta-
vi Mirjam Strmole (sopran), Višnja Fičor 
(mezzosopran – alt), Blaž Strmole (tenor) 
in Jan Kuhar (bas). Povezovala pa je Ivanka 
Višček.

Nato se je dogajanje preselilo v Baragovo ga-
lerijo, kjer je razstavo obširno predstavil eden 
od štirih avtorjev – dr. France M. Dolinar, 
vodja Nadškofijskega arhiva v Ljubljani.

Besedilo: Ivanka Višček 
Foto: Jože Potrpin

Svetovalno središče Novo mesto vam poma-
ga pri:
•	 učenju ali odločitvi za izobraževanje  

(informacije o razpisanih programih, 
opravljanju izpitov, pridobitvi NPK, 
omejitvah vpisa, pomoč pri vpisu, po-
govor o vzrokih za pomanjkanje časa za 
učenje, pomoč pri pripravi na izpit in 
uporabi učinkovitih tehnik učenja);

•	 iskanju zaposlitve (pisanju vlog, življe-
njepisa, pripravi na razgovor, pomoč pri 
pregledu prostih delovnih mest …);

•	 izpolnjevanju različnih obrazcev.

Tudi v poletnem času (v juliju in avgustu) 
bomo v prostorih Knjižnice Pavla Golie 
Trebnje, in sicer: 15. 7. in 19. 8. 2013 od 
12.00 do 15.00.
Z vami bosta svetovalki: Ana Granda Jakše 
in Tina Strnad.
Priporočamo predhodno naročanje: 07 393 
45 52, 031 701 191.

Ločevanje komunalnih 
odpadkov – obvestilo

Brezplačna pomoč pri učenju in iskanju zaposlitve tudi  
v vašem kraju
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»Kljub velikim težavam, v katerih se naha-
jamo, naj ljudje ne izgubijo veselja do ži-
vljenja,« pravi dr. Janez Gabrijelčič, častni 
občan občine Trebnje.  
Diplomiral, magistriral in doktoriral je iz 
ekonomskih znanosti. Nekaj časa je delal 
kot ekonomist, bil je tudi član Računskega 
sodišča RS. Je idejni oče Rastoče knjige, 
Foruma odličnosti in mojstrstva, sedaj pa še 
Abecede odličnosti, mojstrstva in etike. Dr. 
Janez Gabrijelčič, katerega ideje in znanje 
so neprecenljivo bogastvo, je skromen, po 
duši izjemno čuteč človek, človek, ki si ga 
današnja družba lahko le želi. Je tudi leto-
šnji prejemnik naziva častni občan občine 
Trebnje.

Kaj menite, s čim ste si zaslužili naziv častni 
občan občine Trebnje?
Ko sem dobil obvestilo, da sem izbran za ča-
stnega občana občine Trebnje, sem se počutil 
nekoliko neprijetno. Porajala so se vpraša-
nja. Ali sem naredil dovolj za meni sicer še 
posebej ljubo občino Trebnje? Ali ni vreden 
tega naziva kdo drug? Kaj bodo rekli občani 
Trebnjega, ko bodo izvedeli, da nisem rojen 
in da nisem živel v Trebnjem? Ob teh razmi-
šljanjih pa sem  ugotovil, da je moja poveza-
nost in navezanost s sedanjo in tudi prejšnjo 
občino Trebnje kar velika in dolgotrajna. Že 
v gimnaziji sem imel zelo prijazne sošolce iz 
Trebnjega in okolice. Tudi kasneje, na moji 
službeni poti, sem srečeval Trebanjce, ki so 
bili pošteni sogovorniki in zaupanja vredni 
sodelavci.   

Kdaj ste se začeli intenzivneje povezovati z 
občino Trebnje?
Moja povezanost z občino Trebnje se je pri-
čela z novim tisočletjem, ko smo dobili vse-
slovenski projekt Rastoča knjiga. Najprej je 
prof. Jože Zupan postavil v avli CIK-a Treb-
nje stalno razstavo Rastoča knjiga Trebnje, ki 
se je kasneje preoblikovala v Rastočo knjigo 
Temeniške in Mirnske doline. Skupaj z njim 
sem bil vesel, da smo imeli pri postavitvi 
tega dolgoročnega projekta široko podporo 
vseh v občini. Naš slavni dolenjski poet Tone 
Pavček  je dejal, da je Rastoča knjiga več kot 
knjiga, je tudi vizija razvoja in njeno udeja-
njanje. Z Rastočo knjigo želimo spodbuditi 
vse občane, saj nam je vsak dan danih toli-
ko priložnosti, da naredimo nekaj dobrega 
zase, za družino, za ožjo in širšo skupnost. 
Pri udejanjanju slednjega Trebanjcem z raz-
ličnimi aktivnostmi pomagam po svojih naj-
boljših močeh. Verjetno sem si zato prislužil 
ta častni naziv.  

Nam lahko predstavite vašo življenjsko pot.
Moje življenje je podobno življenju drugih 
ljudi. Trudil sem se narediti nekaj dobrega. 
Pri tem sem doživljal dvige in padce. Teh 

padcev je bilo kar veliko. Pa se je bilo treba 
vedno znova dvigniti. 
Rojen sem bil v Novem mestu leta 1939. 
Pridni starši so me naučili delavnosti. Že pri 
štirih letih mi je mama dala majhen vrtiček. 
Naučila me je sejati, okopavati, zalivati in 
pri tem mi je večkrat dejala, da brez dela ni 
jela. To mi je govoril tudi oče, ko sem kasne-
je med vsemi šolskimi počitnicami delal pri 
raznih gradbenih obrtnikih. 
Želja po znanju me je gnala, da sem kasneje 
opravil vse stopnje šolanja. Sedaj pa skušam 
na različnih ravneh pomagati našim ljudem, 
da bi kljub velikim težavam, v katerih se na-
hajamo, ne izgubili veselja do življenja. Da 
bi kljub velikim stranpotem na področju vre-
dnot razvijali svojo enkratno osebnost.

Na kakšen način ste prispevali svoj del v mo-
zaik občine Trebnje?
S pomočjo teorije in prakse odličnosti in 
mojstrstva ter modelov, ki jih pri tem raz-
vijam, želim gledati na občino Trebnje kot 
skupnost približno 12000 osebnosti. Med 
njimi naj bi vladalo vzdušje dobrohotnega 
sodelovanja. Čeprav se včasih pojavljajo pri 
razmišljanju in delovanju tudi razlike in te-
žave, je potrebno imeti pri strateških odloči-
tvah pred seboj koristi občine. Modrost, ki jo 
prinaša filozofija Rastoče knjige, naj bi iskala 
povezave med osebnim razvojem in strate-
škim razvojem občine. 
S tvornim in iskrenim sodelovanjem z žu-
panom in drugimi organi občine, z Uprav-
no enoto Trebnje, s CIK-om Trebnje, z OŠ 
Trebnje in OŠ Veliki Gaber, s Kmetijsko 
zadrugo Trebnje in drugimi organizacijami 
v Trebnjem želim prispevati svoj delež  k na-
daljnjemu razvoju občine Trebnje.  
Vesel sem tudi svojega prispevka pri tem, da 
bi v Velikem Gabru in okolici naredili osre-

dnji  slovenski center za pridelavo korenja in 
druge zelenjave. Naj ob tej priložnosti po-
vem pesmico, ki jo je napisala gospa Jožica 
Štremfelj in ima naslov Rastoča knjiga Veliki 
Gaber z okolico.
»Je najlepša povest našega kraja, ki se začenja 
v davni preteklosti, / je nedokončana zgodba, 
napisana od ljudi, ki so v našem kraju pustili 
pomemben pečat, / je projekt ponosnega sre-
čevanja s preteklostjo in pogumnega načrto-
vanja prihodnosti našega kraja. / To je knjiga, 
ki bo rasla in dala možnost tudi vam, / da 
vstopite v njeno vsebino.«    

Ste idejni oče Foruma odličnosti in mojstrstva 
ter mednarodnega projekta Rastoča knjiga. 
Kaj ste želeli doseči s tema dvema projekto-
ma?
V vsakem človeku so skrite kali odličnosti 
in mojstrstva. Samo poiskati in razvijati jih 
moramo. V občini Trebnje in okolici poznam 
veliko odličnikov in mojstrov. Veliko jih je 
sodelovalo tudi na forumih na Otočcu. Za 
Slovenijo je zelo pomembno, da iščemo poti 
od povprečnosti k nadpovprečnosti; od ka-
kovosti k odličnosti. To je »velelnik« za naše 
gospodarstvo in tudi druga področja našega 
življenja. 
Z Rastočo knjigo naj bi prikazali možno-
sti, kako priti do več znanja, kar je pogoj za 
odličnost. Zanimivo je, da so zanimanje za 
Rastočo knjigo pokazale tudi druge države. 
Tako smo dobili projekt Združene Rastoče 
knjige sveta, s katerim Slovenija nakazuje 
svojo naravnanost za povezovanje in sode-
lovanje.

In kako se sedaj počutite ob prejemu naziva, 
ki vam ga je podelila Občina Trebnje?
Čutim večjo pripadnost in predvsem veliko 
odgovornost, da bom še kaj naredil za razvoj 
občine Trebnje in predvsem za ljudi, saj je 

Dr. Janez Gabrijelčič - častni občan Občine Trebnje 2013
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pomemben vsak posameznik, če želimo tvo-
riti neko celoto.

Pravite, da čutite sedaj še večjo pripadnost in 
da smo vam dragi. Čemu pripisujete to pri-
padnost?
Na občino Trebnje in okolico me vežejo 
samo lepi spomini. Tukaj so izjemno lepi 
kraji, rekel bi celo – neodkriti. Govori se o 
enkratni Toskani. Zame je Trebnje z okolico 
veliko lepše od že preveč turistično razvpite, 
a sicer lepe italijanske pokrajine. Poleg izje-
mne kulturne ponudbe so tu tudi inovativna 
večja in manjša podjetja, različne druge usta-
nove in organizacije, ki so med najboljšimi 
doma in v svetu. Predvsem pa so tu doma 
pridni in pošteni ljudje, ki želijo naprej, in s 
takimi želim deliti svoje življenje.

Kakšni so vaši načrti za prihodnost?
Znanje želim povečevati in izboljševati s 

posebnim projektom, imenovanim Abeceda 
odličnosti, mojstrstva in etike. S pomočjo fi-
lozofije Rastoče knjige in miselnih vzorcev 
prof. Marije Gabrijelčič naj bi obogatili svoja 
znanja vsi naši občani. Seveda pa posebna 
pozornost velja našim šolam in šolarjem, 
zato smo z njimi že naredili prve korake. 
Po svojih najboljših močeh pa bom še naprej 
skušal delovati v dobrobit občine Trebnje.  

S čim se ukvarjate, ko vam ostane še kaj pro-
stega časa?
Po smrti svoje žene se trudim obdržati tem-
po, kot sva ga imela skupaj. Torej, še vedno 
obdelujem tri vrtove, redno se srečujem s 
hčerama in tremi vnukinjami, ki so moje 
posebno veselje. Projekta Rastoča knjiga in 
Združene Rastoče knjige sveta pa sta po mo-
jem mnenju dosegla že take razsežnosti, da 
bi ju morala prevzeti profesionalna ustanova, 
ki ima ustrezne strokovnjake in znanja. Ra-
stoča knjiga, Združene Rastoče knjige sveta 
in Deklica z Rastočo knjigo me počasi pre-
raščajo in tega sem izjemno vesel.
Ne dvomim v uresničitev vseh zastavljenih 
ciljev dr. Janeza Gabrijelčiča. Zahvaljujem 
se mu za prijeten klepet in mu želim obilo 
zdravja, da bo lahko uresničil še vse zadane 
cilje.

Tekst in foto: Mojca Smolič

Obisk ministra za 
okolje in kmetijstvo
V ponedeljek, 10. 6., je Trebnje na povabilo 
ObO SD Trebnje obiskal mag. Dejan Židan, 
minister za okolje in kmetijstvo, podpred-
sednik Vlade RS in podpredsednik SD. Na 
okrogli mizi, ki se je odvijala v gasilskem 
domu, so poleg ministra sodelovali tudi di-
rektor zavoda Grm Novo mesto – center bi-
otehnike in turizma g. Tone Hrovat, direktor 
KZ Trebnje g. Ludvik Jerman ter g. Boris 
Potočar iz Okoljsko podeželskega foruma 
Novo mesto. Minister je uvodoma predsta-
vil trenutni položaj Slovenije v času krize. V 

nadaljevanju je predstavil okoljsko in kme-
tijsko problematiko v Sloveniji, predvsem 
problematiko uvedbe novega katastrskega 
dohodka. Poudaril je, da bi morali v Slove-
niji nameniti več pozornosti samooskrbi ter 
razvoju lesnopredelovalne industrije, med 
primeri dobre prakse pa je izpostavil tudi 
Občino Šentrupert. Gosti so postavili mini-
stru veliko vprašanj, predvsem glede samoo-
skrbe, o pridelavi hrane ter subvencioniranju 
kmetijstva. V prihodnjih sedmih letih bo za 
kmetijstvo namenjenih 2,3 milijarde evrov. 
Gregor Kaplan pa je ministru predal pobu-
do za postavitev zapornice na reki Temenici. 
Okroglo mizo so zaključili z neformalnim 
klepetom.   

Nino Zajc 

Izlet krajanov  
KS Račje selo
Krajani KS Račje selo smo se v soboto, 22. junija 2013, udeležili 7. 
tradicionalnega izleta KS Račje selo. Izleta se je udeležilo 58 krajanov. 
Najprej smo si ogledali Luko Koper, ki je naše največje pristanišče. 
Nato smo nadaljevali pot prek meje do naravnega rezervata doline 
Glinščice pri Trstu, ki skriva izjemno naravno in kulturno dediščino 
ter bogato zgodovino zamejskih Slovencev. V Lipici smo se okrepčali 
s kosilom, po kosilu pa še ohladili v morju. Pot smo nadaljevali do 
znamenitih izvirov reke Timav, kjer se konča etnična meja slovenske-
ga narodnostnega ozemlja. Zadnji postanek pa je bil na Doberdobski 
planoti, kjer smo si ogledali vojaški muzej in veličastni spomenik, 
posvečen več kot 100.000 padlim v prvi svetovni vojni na bojiščih so-
ške fronte. Polni doživetij, ki nam jih je pričarala naša bivša krajanka 
Maja Kos, smo se v večernih urah vrnili domov.

Mojca Višček
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Med številnimi nagradami, ki jih je ilustrator 
Peter Škerl prejel za svoje delo, naj izposta-
vim izjemno cenjeno Smrekarjevo nagrado, 
ki jo je prejel lani decembra na 10. bienalu 
ilustracije za ilustracije v knjigi Močvirniki 
avtorice Barbare Simoniti, letos, 11. junija, 
pa je prejel še Levstikovo nagrado. Ob po-
delitvi nagrade so člani žirije v obrazložitev 
zapisali: »Ilustracije Petra Škerla k besedilu 

Barbare Simoniti so izjemno likovno delo, ki 
dobesedno diha z besedilom. Ilustrator se je 
tekstu, ki natančno opisuje naravo in življe-
nje močvirnikov v njej, tako prilagodil, da se 
je do kraja potopil v pisateljičin ambient.« 
Petru čestitamo za marljivo in predvsem 
uspešno delo ter prejete visoke nagrade.  

Mojca Femec

Župan Občine Trebnje g. Alojzij Kastelic je 
v petek, 14. junija 2013, 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 za-
hvalil njihovim mentorjem in ravnatelju OŠ 
Trebnje g. Radu Kostrevcu, ravnateljici OŠ 
Veliki Gaber ga. Barbari Brezigar ter ravna-
teljici Glasbene šole Trebnje ga. Tatjani Mi-

helčič Gregorčič.
Pogled na tako veliko množico mladih, ki 
pogumno hitijo v svet z »najboljšimi koraki«, 
je bil zares lep.
Vsem želimo brezskrbne in doživete počitni-
ce, da si naberejo moči za novo šolsko leto.

Tekst in foto: Mojca Smolič

Peter ŠKERL prejel Levstikovo nagrado

Sprejem najuspešnejših učencev v šolskem letu 2012/2013 pri 
županu Alojziju Kastelicu
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Kot že vsa leta je tudi letos potekal v sodelovanju s Centrom za izo- 
braževanje in kulturo Trebnje ter Galerijo likovnih samorastnikov 
Trebnje. Že 14. leto je Območna izpostava JSKD z razpisom povabi-
la po tri učence druge in tretje triade iz osnovnih šol Dolenjske, Bele 
krajine in Posavja. Za enodnevno likovno druženje se je odločilo 44 
osnovnošolcev  iz  11-ih osnovnih in podružničnih šol Dolenjske in 
Bele krajine, ki so jih spremljali njihovi mentorji, iz Posavja pa letos 
udeležencev ni bilo. 
Že drugo leto je bil vodja tabora gospod Peter Škerl, Trebanjec in 
uspešen ilustrator. 
Likovno srečanje se je po obisku pri umetnikih 46. Mednarodnega 
tabora likovnih samorastnikov Trebnje nadaljevalo na Blatu pri Treb-
njem. Mladi likovni ustvarjalci so iskali navdih v zavetju dreves ob 
bližnjem ribniku in potoku ter v gozdu ob toplarju Florijan. 

Mojca Femec

se je pričel v soboto, 15. junija 2013, ko ga 
je odprl župan Občine Šentrupert Rupert 
Gole. 
Srečanja so se udeležili: Stjepan Ivanec iz 
Hrvaške, Dino Fiorini, Domenico Gallizzi 
in Guido Vedovato iz Italije, Brane Praznik 
iz Slovenije, Dobrosav Milojević iz Srbije ter 
Sue Prince iz Velike Britanije.
V naslednjih dneh so sledili trenutki živah-
nih pogovorov z obiskovalci. Umetniki so 
bili še posebej presenečeni nad velikim šte-
vilom osnovnošolskih skupin. Otroci pa so 
ustvarjalce vedno znova navdušili s pozorno-
stjo, s katero so spremljali njihovo delo. Naj-
bolj pestro je bilo v četrtek, 20. junija 2013, 

ko so se udeležencem 46. tabora pri slikanju 
pridružili člani Društva likovnikov Trebnje. 
Delovnega srečanja se je udeležilo več članov 
društva: Zdravko Červ, Anastazija Dežman, 

Marjana Dragan, Stanka Pungartnik, Božo 
Tratar, Tanja Uhan ter Nataša Zaletel. Člani 
društva so udeležence tabora spremljali pri 
ustvarjanju, z njimi izmenjevali izkušnje ter 
se predali ustvarjalnemu navdihu. 
Tabor se je zaključil v soboto, 22. junija 2013, 
s predajo del v zbirko galerije in podelitvi-
jo diplom udeležencem tabora. Diplome so 
podeljevale podžupanja Občine Trebnje ga. 
Nada Pepelnak, direktorica CIK-a Trebnje 
ga. Patricija Pavlič ter članica strokovnega 
sveta galerije ga. Maruša Stupica.

Andrejka Vabič Nose

Učenci OŠ Trebnje so z likovnicama Ma-
rinko Mohorčič in Tanjo Dvornik obiskali 
likovne umetnike, ki so v okviru 46. likovne-

ga tabora ustvarjali v Galeriji likovnih samo-
rastnikov v Trebnjem. Ustvarjalci so mladim 
predstavili svoj način ustvarjanja in deželo, iz 

katere prihajajo. Ker so bili ustvarjalci iz raz-
ličnih dežel, je pri predstavitvi in prevajanju 
pomagala kustosinja Andrejka Vabič Nose.

Ivanka Višček

14. mali likovni tabor

46. Mednarodni tabor likovnih samorastnikov Trebnje

Obisk likovnih ustvarjalcev
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25 košev pod streho
Med 14. in 16. junijem je v centru Trebnje-
ga potekala že 25. prireditev Iz trebanjskega 
koša. Tudi letos smo se člani Turističnega 
društva Trebnje potrudili in pripravili pro-
gram za vse generacije. V petek se je prire-
ditev pričela s tradicionalno povorko društev, 
ki delujejo na območju občine Trebnje. Pred-
stavilo se je 39 društev z okoli 700 člani. Na 
glavnem odru so se med prireditvijo predsta-
vila domača društva in skupine, za zabavna 
večera pa so poskrbeli Rok'n'band, Kalamari 
in dalmatinska klapa More. Tudi letošnja 
prireditev je bila nekaj posebnega, saj je vre-
me zdržalo vse do konca.
 
Prireditev so f inančno podprli: Občina Treb-
nje, Krajevna skupnost Trebnje, Peskokop 
Kepa, Treves, d. d., Dana, d. d., Integral voz-
nik, d. o. o., Cementni izdelki Rojec, Turistična 
agencija Intelekta in Letimo.si. Vsem podpor-
nikom se iskreno zahvaljujemo za dosedanjo 

pomoč. Brez vas tudi letošnje prireditve ne bi 
bilo. Zahvaljujemo se tudi vsem podjetjem in 
posameznikom, ki ste prispevali za srečelov, 
ter vsem, ki ste sodelovali v povorki društev 
in programu prireditve. Zahvaljujemo se tudi 

Policijski postaji Trebnje in Zdravstvenemu 
domu Trebnje.

Tekst: Milka Poljanec 
Foto: Mojca Smolič

Tradicionalno 
kresovanje v Brezi
V nedeljo, 23. 6. 2013, je v organizaci-
ji Turističnega, športnega in kulturnega 
društva Štefan potekalo tradicionalno 
kresovanje v Brezi pri Trebnjem. Kresova-
nje je potekalo na hribu pri podružnični 
cerkvi sv. Janeza Krstnika njemu v čast 
in v spomin na 22. obletnico ustanovitve 
naše države Slovenije. V večernem času je 
pred prižigom kresa potekal kratek kultur-
ni program, ki so ga pripravili prebivalci 
domačega okoliša. Prižig kresa pa je bil 
zopet svojevrsten podvig, 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 
naokrog. Domačini so za vse obiskovalce 
pripravili tudi pogostitev in kapljico ruj-
nega. Zadovoljni obiskovalci so vztrajali 
ob kresu še dolgo v noč in obujali spomine 
na pretekle čase.

Tekst in slika:  
Leon LOBE,TŠKD Štefan
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Sodobno opremljen Zdravstveni dom Treb-
nje izvaja osnovno zdravstveno dejavnost v 
okviru javne službe, ki je pod enakimi pogoji 
dostopna vsem občanom. Ima 90 zaposle-
nih, njihova povprečna starost je okoli 42 let. 
Letno za svojo dejavnost potrebujejo okoli 
4 milijone evrov. Njihova dejavnost obsega: 
splošne ambulante, zobozdravstvene ambu-
lante, zobni RTG, fizioterapijo, dispanzer za 
medicino dela, športa in prometa, laborato-
rij, dispanzer za ženske, patronažno službo, 
otroški, šolski dispanzer, dispanzer za men-
talno zdravje, nujno medicinsko pomoč in 
reševalno službo.
Redno so jim pri delu v pomoč pripravniki 
z različnih področij in tudi specializanti. V 
letu 2011 so namreč pridobili status učnega 
zavoda in tako izvajajo praktični pouk za di-
jake zdravstvenih šol in študente programa 
zdravstvene nege ter za specializante dru-
žinske medicine. Zdravstveni dom Trebnje 
je eden redkih zdravstvenih domov, ki ima 
zanje izpolnjene vse pogoje, tudi prostorske, 
saj imajo prav posebno učno ambulanto za 
specializante družinske medicine. S tem jim 
želijo v prihodnosti zagotoviti, da bodo lažje 
našli službo, hkrati pa si na tak način insti-
tucija zagotavlja bodoče zdravnike Za delo s 
kroničnimi bolniki so pridobili posebno tako 
imenovane referenčno ambulanto. 
Trenutno imajo tri specializante družinske 
medicine, avgusta pa bodo zaposlili še spe-
cializantko otroške pediatrije. Do letošnjega 
leta je bilo težko dobiti specializante družin-
ske medicine, kajti med študenti medicine je 
ta smer nepriljubljena predvsem zaradi niz-
kega dohodka in velikih obremenitev. Ker pa 
so se letos zaprle specializacije za druge sme-
ri, so se okoliščine tudi tu malo spremenile.  
»V zadnjih dveh letih smo se posluževali tudi 
tujcev in moram reči, da smo imeli pri izbiri 
kar srečo,« pove direktorica Zdravstvenega 
doma Trebnje mag. Vera Rozman.
Slovenski zdravnik v povprečju pregleda 

50–60 pacientov na dan, v špici tudi do 90, 
ZZZS pa določa 6 min. na osebo oz. 10 pa-
cientov na uro. Tu se potem zastavlja vpraša-
nje kakovosti storitev. 
»Zelo radi bi pacientom ponudili še več, a žal 
ne dobimo programov, saj vedno gledajo, da 
jih dajo večjim centrom, ki so v mestih, kjer 
je populacija večja.  
Naš zdravstveni dom je v zadnjih dveh letih 
pridobil štiri referenčne ambulante in polo-
vico dispanzerja za mentalno zdravljenje oz. 
psihologa za otroke. Trudimo se za skupno-
stno psihiatrijo, kar je čisto nov koncept dela, 
in upam, da bomo uspeli. Želimo si, da bi se 
psihiatrične bolnike obravnavalo na domu, 
da bi se vzpostavil podoben sistem, kot ve-
lja za patronažno službo. Menimo, da bi se 
paciente hitreje in kakovostneje zdravilo v 
domačem okolju s pomočjo tima, v katerega 
bi bili vključeni psihiater, psihiatrična patro-
nažna sestra, psiholog – terapevt, po potrebi 
center za socialno delo in druge institucije, ki 
bi pomagale pri zdravljenju.

Trudimo se za strokoven in motiviran tim 
zaposlenih, a od vsega je pri delu najbolj 
bistven odnos do pacientov. Pacient mora 
imeti občutek, da je slišan, mora zaupati 
osebju, da mu bo pomagalo. Pacienti se na 
strokovnost ne spoznajo, se pa na odnos, na 
katerega damo pri nas največ. Trudimo se, 

da so pacienti obravnavani 
celostno. Oni so tisti, ki jim 
nudimo strokovno, kakovo-
stno, hitro in njim prilago-
jeno zdravstveno oskrbo na 
vseh  področjih: od diagnosti-
ke, terapije, rehabilitacije do 
preventive, hkrati pa skrbimo 
za neprekinjeno nujno medi-
cinsko pomoč.« 
V februarju 2012 so pre-
jeli certifikat kakovosti po 
zahtevanih standardih ISO 
9001:2008, kar je le potrditev, 
da je njihova usmeritev prava. 
Hkrati pa prejem certifikata 
pomeni tudi veliko odgovor-
nost do uporabnikov storitev, 

poslovnih partnerjev in zaposlenih, saj bo 
tudi v bodoče potrebno uresničevati vse ka-
kovosti na vseh področjih njihovega dela.
»Zdravje je najpomembnejša vrednota. Naše 
vodilo je zagotavljanje optimalnih zdravstve-
nih storitev na primarni ravni ter učinkovi-
to in poslovno uspešno sodelovanje z vsemi 
udeleženci v procesu. Kljub naraščajočim 
potrebam po zdravstvenih storitvah, ki so 
posledica pojava novih bolezni in različnega 
ogrožanja zdravja, si prizadevamo za učinko-
vito in kakovostno obravnavo vseh pacientov. 
Specifično mesto v zavodu ima patronažna 
služba, saj predstavljajo del kolektiva, ki nosi 
ime zdravstvenega doma neposredno med 
okoliško prebivalstvo. Patronažne sestre  so 
tiste, ki velikokrat poleg zdravstvenih stori-
tev poskrbijo tudi za hišna opravila in nujne 
življenjske dobrine iz trgovine, čeprav to ni 
njihovo delo. Znajo pravočasno in pravilno 
ukrepati, ko je to potrebno. So nek filter in 
hkrati vez med njihovimi varovanci in nami 
in zato si tudi one zaslužijo pohvalo« je še 
dodala mag. Vera Rozman. 
In kdo sploh je Vera Rozman?
Je prijetna, odprta in odločna oseba, je žena 
in mati dveh sinov, ki poleg službe skrbi tudi 
za vrt, za katerega pravi, da ji je v veselje. V 
prostem času, če ga najde, rada prebere ka-
kšno dobro knjigo in kot večina žensk poskr-
bi za lepoto doma.
Prihaja iz Globodola pri Mirni Peči, sedaj 
pa živi na Ponikvah. Po izobrazbi je magi-
stra ekonomije in njene predhodne delovne 
izkušnje so pretežno vezane na gospodarstvo, 
zato ji je bilo delo direktorice zdravstvenega 
doma velik izziv. 
Delovno mesto direktorice Zdravstvenega 
doma Trebnje opravlja od 1. avgusta 2010. 
Delo ji je, sodeč po rezultatih, pisano na 
kožo, saj vsa leta, odkar vodi to organizacijo, 

Zdravstveni dom Trebnje

Direktorica Zdravstvenega doma Trebnje mag. Vera Rozman.

Ekipa f izioterapije.

Soba za NMP.

Dežurna na NMP.
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Zaključni izlet OO SLS 
Trebnje
Občinski odbor Slovenske ljudske stranke Trebnje je v nedeljo, 
30.6.2013 organiziral za svoje člane in simpatizerje družabni izlet  
RAFT 2013 na reki Muri. Prek 30 udeležencev izleta se je že v zgo-
dnjih jutranjih urah zbralo na avtobusni postaji v Trebnjem, od koder 
so se odpeljali proti Prekmurju. Ob reki Muri so jih že čakali vodniki 
čolnov, s katerimi so se nato spustili po naši slovenski reki Muri. Med 
raftom je bil tudi postanek za malico in ogled okoliških znamenito-
sti, medtem ko jih je na koncu spusta že čakalo kosilo v prijetnem 
ambientu tamkajšnjega prekmurskega kmečkega gostišča. Zadovoljni 
obrazi udeležencev so pričali, da je tovrstno druženje doseglo svoj 
namen in si medsebojno obljubili, da se naslednje leto zopet vidijo.

Tekst: Leon LOBE, Foto: Matija MIKLIČ

poslujejo s presežkom prihodkov in so tre-
tji izmed zdravstvenih domov v Sloveniji po 
deležu presežka glede na prihodke. 
Če primerjamo Zdravstveni dom Trebnje z 
ostalimi institucijami v zdravstvu, ki so več 
ali manj v finančnih težavah, lahko rečemo, 
da si zaslužijo pohvalo.
»Štejem si v čast, da smo s sodelavci uspeli 
vse naloge in investicije peljati v pravo smer,« 
doda mag. Rozmanova.
Rada pohvali svoj kolektiv in vesela je, da 

so v času, v katerem trenutno živimo, uspeli 
ohraniti določeno raven prijateljstva in do-
brih odnosov. 
Plaketa Občine Trebnje je šla torej v prave 
roke. V roke ljudi, ki s svojo strokovnostjo 
svoje poslanstvo opravljajo 24 ur na dan, vse 
dni v letu, ki so več let trajajoče investicije v 
precejšnji meri izpeljali z lastnimi sredstvi in 
pri katerih se ne sprašuje, ali si bel ali črn. Ta-
kšnih vodij in kolektivov si v današnjih časih 
lahko želimo le še več. Laboratorij



17št. 85 / julij-avgust 2013

dogodkI

Podarili šolske 
torbice
Rotary klub Ljubljana 25 je decembra začel 
s četrtim projektom v okviru akcije Stopimo 
skupaj, ki so ga poimenovali Stopimo skupaj 
za naše šolarje. Zbirali so sredstva za 6 tisoč 
osnovnošolcev iz socialno ogroženih družin, 
da bodo v septembru čez šolski prag zakora-
kali z novimi šolskimi torbicami, napolnjeni-
mi s šolskimi potrebščinami. Veselje do uče-
nja so osnovnošolcem pomagali vrniti trije 
ambasadorji projekta: Alenka Godec, Raša 
Nesterović in Boštjan Gorenc - Pižama, ki 
so vsak po svoje poskrbeli, da je za zbiranje 
sredstev izvedelo čim več ljudi.
V ponedeljek, 21. januarja 2013, so Osnov-
no šolo Trebnje obiskali predstavniki Rotary 
kluba Ljubljana 25, koordinatorka projekta 
ga. Vesna Sodnik in eden od am-
basadorjev te akcije, Raša Neste-
rović. V uvodu je predsednik Ro-
tary kluba Ljubljana 25 g. Franc 
Erčulj natančno predstavil pro-
jekt. V nadaljevanju so učenci pri-
pravili pester program, v katerem 
so največ časa namenili pogovoru 
z Rašo. Učencem je svetoval, naj 
si pogumno zastavijo cilje in naj 
ne poslušajo ljudi, ki jih poskuša-
jo odvrniti od želene poti. Tako 
bodo cilj zagotovo dosegli, če 
bodo le dovolj verjeli vanj. Tudi on 
je vedno verjel, da mu bo uspelo. 
Poudaril je, da je za svojo izredno 

uspešno športno pot dolgo in trdo delal, kar 
je po njegovih besedah še eden od ključnih 
pogojev za uspeh. Tudi smeha ni manjkalo, 
saj se je Raša z učenci pomeril v rokometu 
in badmintonu.
Predaja polnih šolskih torbic se je simbo-
lično začela na zaključnem dogodku v to-
rek, 11. junija 2013, na Osnovni šoli Trebnje. 
Kot je ob predaji prvih torbic povedal Franc 
Erčulj, predsednik  Rotary kluba Ljubljana 
25, so mladim s svojo gesto pokazali, da je 
kljub težkim časom še vedno upanje na boljši 
jutri. Povedal je še, da je za potrebščine, vre-
dne 186.000 €, darovalo več kot 1500 ljudi 
dobrega srca. Centri za socialno delo so po-
hvalili nesebično pomoč rotarijcev, ki je za-
radi vedno slabšega položaja socialno ogro-
ženih družin danes potrebna bolj kot kadar 
koli prej. Ambasadorka projekta Alenka 
Godec je svoje sporočilo za mlade predstavi-
la skozi skladbo Življenje je lepo, ki jo je za-

pela skupaj z vokalno skupino Osnovne šole 
Trebnje. Bernarda Žarn, predstavnica RTV 
Slovenija, ki je projekt podprla z odmevnim 
dobrodelnim koncertom, pa je mladim šo-
larjem na srce položila besede rojaka Toneta 
Pavčka: »Ne bojte se življenja!«
Projekt Stopimo skupaj za naše šolarje je 
učencem prinesel veselje ob prejetih kom-
pletih šolskih potrebščin, pomembno izkuš- 

njo življenja, da se da s skupnimi 
močmi narediti marsikaj v življe-
nju, obenem pa so se učenci imeli 
priložnost srečati in družiti z zna-
nimi medijskimi osebnostmi, ki 
so jim s svojim delom in življenj-
sko potjo lahko pozitivni vzorniki.
Za učence prijeten in poučen do-
godek, za vse skupaj pa veliko po-
zitivne energije za nadaljnje delo, 
zato gre velika zahvala Rotary 
klubu Ljubljana 25 in vsem dona-
torjem, ki so prispevali k uspešno-
sti projekta.

V petek, 14. junija 2013, smo zaposleni in prostovoljci socialnega 
podjetja Center ponovne uporabe (CPU) zavihali rokave in v Treb-
njem pričeli z nestandardno proizvodnjo na področju priprave na 
ponovno uporabo. Želeli smo prepričati potrošnike, da se splača na-
kupovati pri nas, saj nas odlikujejo konkurenčne cene in unikatne 
dobrine.
V prenovljene kovinske posode ter izrabljene pnevmatike smo zasa-
dili cvetlice. Betonskemu koritu smo s posebno tehniko mozaičnega 
nanosa rabljene keramike vdahnili visok sijaj. Izdelali smo prototip 

vrtne klopi za poletna posedanja, za katero smo uporabili rabljene 
lesene palete. Stare iverne plošče, ki jih ima nekaj odveč vsako gospo-
dinjstvo in najpogosteje končajo nekje na odpadu, se lahko predela v 
unikatne izveske za različne namene. Prebelili smo pomožno skladi-
šče in na ponovno uporabo pripravili nekaj kosov pohištva za poslov-
ne prostore. Pričeli smo z akcijo, v kateri bomo otroško opremo, ki jo 
bomo zbirali ob petkih, obnovili ter namenili otrokom v stiski.  
Poletje bo v CPU Trebnje ostalo aktivno in ustvarjalno obarvano, saj 
bomo konec julija oz. v začetku avgusta izvedli drugi sklop ustvarjal-
nih delavnic in v hladu kostanjev popestrili dogajanje na stari tržnici 
v Trebnjem. 
Novost v naši ponudbi predstavlja unikatna popravljalnica, kjer po 
konkurenčnih cenah opravljamo različna popravila oblačil in rede-
sign ali preoblikovanje tekstila v unikatne priročne izdelke: torbice, 
slinčke, predpasnike, darilne vrečke itd. Aktivnosti Centra ponovne 
uporabe Trebnje lahko spremljate na spletni strani www.eko-tce.eu in 
spletni strani Komunale Trebnje ter na FB-profilu Centra ponovne 
uporabe. Obiščite nas od ponedeljka do petka med 9. in 16. uro ali 
pokličite na tel. št.: 031-434-038.

Sodelavke CPU Trebnje

Socialno podjetništvo v praksi: CPU Trebnje deluje s podporo 
lokalne skupnosti in organiziranega prostovoljstva
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NAJHITREJŠI INTERNET IN
NAJBOLJŠA TELEVIZIJA
SEDAJ TUDI PRI VAS DOMA!
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Za več informacij o ponudbi storitev SiOL na odprtem širokopasovnem omrežju pokličite brezplačno številko 
080 8000 ali obiščite Telekomov center Novo mesto.

Sodobno optično omrežje, v izgradnji na območju občin Mokronog-Trebelno, Mirna Peč, Šentrupert, 
Trebnje, Mirna, Žužemberk, Sevnica in Krško, vam omogoča, da v svoj dom pripeljete storitve kot 
sta SiOL internet s hitrostmi do 50 Mb/s in napredna SiOL TV z najboljšimi TV-programi, tudi v visoki 
ločljivosti, ogledom programov za nazaj, snemanjem, poslušanjem več kot 70.000 radijskih postaj 
ter ogledom izbranih filmov kadarkoli želite. V ponudbi sta tudi sodobna SiOL telefonija ter digitalna 
Kabelska TV.  

24 x14 €*

na mesec

LED TV Samsung 39F5300
Energijski razred: A

Izberite 
storitve SiOL in
izkoristite akcijsko 
ponudbo televizorja 
pod izjemno 
ugodnimi pogoji!*

Prihranek
192 €**

Dodatna ugodnost:
optično omrežje do 
vašega doma pripeljemo
brezplačno!**Prihranek 

263 €*

za LED TV

Ne zadovoljite se z manj.
*Ponudba televizorja velja do 31. 8. 2013 za obstoječe in nove naročnike na storitve SiOL. Prihranek 263 EUR se nanaša na izdelek Samsung LED TV 39F5300 ob plačilu na 24 obrokov po 14 EUR, kar znese 336 EUR. 
Redna cena izdelka je 599 EUR. Razlika med redno ceno in plačilom na obroke je prihranek v višini 263 EUR. Količine izdelkov so omejene. V primeru, da dobava določenega izdelka znotraj obdobja zaradi porabe količin, 
umika iz prodaje ali drugih razlogov ni več mogoča, si pridržujemo pravico do dopolnitve ponudbe s ponudbo novega primerljivega izdelka.                                                                                                                                   
**Ponudba brezplačna izvedba izgradnje hrbteničnega omrežja do objekta naročnika velja od 3. 5. 2013 do 31. 8. 2013 za nove naročnike na storitve SiOL na odprtem širokopasovnem omrežju na področju občin 
Mokronog-Trebelno, Mirna Peč, Šentrupert, Trebnje, Mirna, Žužemberk in Sevnica (ne velja na področju Krškega), ob vezavi naročniškega razmerja za 24 mesecev. Velja za ceno izgradnje v višini do 192 EUR. 
Cene vključujejo DDV. Slike so simbolične. Telekom Slovenije, d. d. si pridržuje pravico do sprememb cen in pogojev. Za dodatne informacije, pogoje in cene obiščite www.siol.net/storitve, pokličite 080 8000 in 
041 700 700 ali obiščite Telekomove centre. 

siol.net/storitve
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LE NAJBOLJŠE ZA VAS IN VSO DRUŽINO
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S SiOL internetom boste s svetom povezani hitro, zanesljivo in varno. Z velikimi hitrostmi, ki jih nudi 
optično omrežje, boste lahko internet hkrati uporabljali vsi člani družine, spremljali HD-vsebine ter prenašali 
glasbo in filme. 

SiOL TV ponuja novosti na slovenskem trgu že 10 let, pri čemer vam nudi le najboljše. Tako lahko s SiOL 
TV spremljate več kot 200 izbranih TV-programov, od tega kar 28 v visoki ločljivosti (med njimi tudi do-
kumentarni History HD, popotniški Travel Channel HD, modni Fashion TV HD, glasbeni iConcerts HD in 
znanja poln Discovery HD), HBO, BBC Knowledge, vsebine za odrasle za vse vaše skrite strasti, programe 
Balkan in sinhronizirane otroške programe za nepozabno zabavo najmlajših, kot tudi vse pomembnejše 
nacionalne in regionalne televizijske ter radijske programe. Poleg tega lahko poslušate več kot 70.000 
radijskih postaj in si ogledate številne filme, risanke ali druge vsebine, ki so na voljo v več videotekah, 
do katerih dostopate s pritiskom na gumb vašega daljinca. Izbrane programe si lahko ogledate tudi do 
48 ur nazaj, lahko pa zamujeno oddajo ali film tudi posnamete. Če vam je družinski član spet zasedel 
TV, si lahko svoj najljubši film, oddajo ali izbrano nogometno tekmo UEFA Lige prvakov v živo ogledate 
tudi na računalniku, tablici ali mobitelu s storitvijo SiOL TViN. Tako boste vedno in povsod na tekočem. 
Na TV-zaslonu lahko pregledujete fotografije ali posnetke z vašega računalnika, se zabavate z igranjem 
igric, na voljo pa so vam tudi aktualne informacije, vremenska napoved, športni rezultati ter dostop do 
Twitterja in Facebooka. SiOL TV omogoča, da si izberete paket programov, ki vam najbolj ustreza, in si z 
vrsto dodatnih vsebin in možnosti uporabe prilagodite gledanje televizije svojemu načinu življenja.

Kot dodatek k storitvam SiOL je na optičnem omrežju na voljo tudi Kabelska TV. Njena namestitev ne 
zahteva dodatne opreme, priklopite pa lahko več televizorjev. V ponudbi več kot 100 izbranih digitalnih 
programov boste zagotovo našli vsebino za vso družino. 

Naročnikom SiOL je na voljo strokovna pomoč 24 ur na dan, sodelujejo pa lahko tudi v programu zvestobe, 
kjer lahko izbirajo med ugodnim nakupom izdelkov na obroke ali izberejo popust na mesečno naročnino. 
Novi naročniki pa lahko izkoristijo še posebno ugodno akcijsko ponudbo televizorja ter ponudbo brez-
plačne izgradnje optičnega omrežja do svojega doma. Vse informacije o aktualni ponudbi storitev SiOL 
na optičnem odprtem širokopasovnem omrežju so vam na voljo v Telekomovem centru Novo mesto ali 
na brezplačni telefonski številki 080 8000. 

Najsodobnejše storitve SiOL na optičnem omrežju v občinah Mokronog-
Trebelno, Mirna Peč, Šentrupert, Trebnje, Mirna,  Žužemberk, Sevnica in Krško

Promocijsko sporočilo

Za polno mero nepozabnih doživetij, začinjenega humorja ter odkrivanje novih znanj, zadnjih modnih 
trendov in vseh podrobnosti iz sveta slavnih vam ni treba odpotovati v daljne dežele. Najboljša zabava 
za vso družino je sedaj na voljo kar v udobju vašega doma. V visoki ločljivosti, ob najboljših vsebinah. 
Na območju občin Mokronog-Trebelno, Mirna Peč, Šentrupert, Trebnje, Mirna, Žužemberk, Sevnica in 
Krško je bilo pred kratkim zgrajeno sodobno, optično odprto širokopasovno omrežje. Omogoča vam 
dostop do storitev, kot so SiOL internet s hitrostmi do 50 Mb/s, napredna SiOL TV, sodobna SiOL telefonija 
ter digitalna kabelska televizija. 

Ne zadovoljite se z manj. siol.net/storitve
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Na Centru za izobraževanje in kulturo Trebnje (CIK Trebnje) se je v 
šolskem letu 2012/2013 kar 318 udeležencev udeležilo brezplačnega 
izobraževanja v okviru projektov Dvig ravni pismenosti in Splošno 
neformalno izobraževanje odraslih. Programi so bili namenjeni raz-
ličnim ciljnim skupinam, poudarek je bil dan aktivnemu delovanju v 
vsakdanjem življenju in na trgu delovne sile. Udeleženci so tako med 
drugim pridobivali oz. nadgrajevali znanje angleščine in nemščine za 
potrebe poslovnega komuniciranja, računalništva in digitalne komu-
nikacije, razvijali sposobnosti e-oblikovanja in dizajniranja, načrtova-
nja, pridobivali znanja za uvajanje in izvajanje dopolnilnih dejavnosti 
na kmetijah z ohranjanjem in varovanjem lokalne kulturne in kulina-
rične dediščine ter iz trženja na podeželju, skozi likovno ustvarjanje 
pa spoznavali osnove likovnih izraznih prvin. 
V okviru projekta CVŽU Dolenjska pa je 705 udeležencev obiskalo 
brezplačna predavanja, delavnice ali individualno učenje osnov raču-
nalništva.

Na CIK-u Trebnje ves čas razvijamo ponudbo izobraževalnih pro-
gramov, se odzivamo na potrebe ljudi v lokalnem okolju in iščemo 
priložnosti, da lahko ponudimo brezplačno izobraževanje. Spremljaj-
te ponudbo tudi v jesenskem času. Več informacij si lahko pridobite 
na spletni strani www.ciktrebnje.si ali vsak delovni dan na tel. št.: 07 
34 82 100. 
Programi, ki so se izvajali v okviru zgoraj navedenih projektov, so 
za udeležence brezplačni, ker jih sofinancirata Ministrstvo za izo-
braževanje, znanost in šport RS ter Evropska unija iz Evropskega 
socialnega sklada.

Pripravila: Kristina Jerič 
Foto: Utrinek z učenja računalništva (Foto: arhiv CIK Trebnje)

V brezplačno izobraževanje vključenih prek 1000 udeležencev
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Slavnostne otvoritve del mladih ustvarjalcev, ki je po zaključku Med-
narodnega tabora likovnih samorastnikov Trebnje potekala pri to-
plarju Florijan na Blatu predzadnjo soboto v juniju, so se udeležili 
avtorji del, mentorji, pomočniki ravnateljev, starši in umetniki med-
narodnega tabora ter vodja tabora. O delih mladih je spregovorila 
gospa Maruša Stupica, podžupanja gospa Nada Pepelnak pa je v 
nagovoru izrazila navdušenje in pohvalo ter odprla razstavo. Ogled 
razstave je možen do konca julija, od petka do sobote med 17. in 19. 
uro. Otvoritev razstave pa je popestrila Glasbena šola Trebnje. 

V imenu organizatorja se zahvaljujemo gostitelju likovnega srečanja 
Ribiški družini Novo mesto – pododboru Temenica in predsedniku 
gospodu Bojanu Arihu ter družini Okorn z Blata, ki so poleg sre-
čanja pod streho sprejeli tudi razstavo del Malega likovnega tabora. 
Za finančno podporo se zahvaljujemo občinam Trebnje, Mirna, Mo-
kronog-Trebelno in Šentrupert ter Javnemu skladu RS za kulturne 
dejavnosti. 
Za vsestransko sodelovanje in pomoč pa velja zahvala Petru Škerlu, 
Maruši Stupica, Centru za izobraževanje in kulturo Trebnje, Galeriji 
likovnih samorastnikov Trebnje in Glasbeni šoli Trebnje. 

Mojca Femec

RUPA 2013
Svet KS Knežja vas je organiziral dan KS Knežja vas na predvečer 
dneva državnosti v Športnorekreacijskem centru Rupa pod Koz-
jakom. Poleg dneva državnosti smo počastili tudi praznik Občine 
Trebnje. Organizirali smo medvaški turnir v nogometu, turnir v 
odbojki, namizni tenis in kresovanje. Na nogometnem igrišču so se 
vrstile tekme med vasmi. Prvo mesto je pripadlo Roženplju, ki je v 
finalu premagal Knežjo vas, tretje mesto pa je osvojilo Kamenje. Vse 
tri vasi so dobile pokale, zmagovalna ekipa pa še majice. 
Ob mraku pa je najstarejši svetnik KS Knežja vas g. Anton Murn z 
najmlajšimi prižgal kres. Ob pogledu na kres smo se veselili še dolgo 
v noč. Obiskal nas je tudi direktor OU g. Janez Pirc. 
Organizatorji se slabega vremena nismo ustrašili, z vztrajnostjo smo 
celo pregnali oblake. Prireditev je uspela nad pričakovanji. Svet KS 
Knežja vas se zahvaljuje vsem krajanom, predvsem mladim fantom, 
ki so pomagali zgraditi center v Rupi. Ker se na napakah učimo, 
obljubljamo, da bomo naslednje leto pripravili še več golaža.

Anita Barle

Razstava del 14. malega 
likovnega tabora

PRODAJA TRANSPORTNIH BETONOV
* dostava v radiju cca 50 km iz Ivančne Gorice oz. 1 ure vožnje

Strankam zmešamo tudi količine od 0,25 m3 z lastnim prevozom.

NAJCENEJŠI ELEMENTI ZA DIMNIK

BETONSKI IZDELKI za gradnjo

BETONSKI BLOKI; širina 12-20-25-30 cm
BETONSKI VOGALNI BLOKI; 20-25-30 cm
OPEČNO-BETONSKI IN GLINOPORNI VOGALNIKI
različnih dimenzij

širin 20, 25 in 30 cm; DOLŽINE 50 cm
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Na ekovrtu OŠ Trebnje je tudi v poletnem 
času živahno. Vse do zadnjega šolskega dne-

va so posamezniki in skupine spremljali rast 
in pobirali prve plodove. Mentorici Lojzka 

Prpar in Marija Strah, ki spremljata in vodi-
ta dela na šolskem vrtu, sta se s sodelavkami 
dogovorili za nujna poletna opravila v vrtu.
In kaj vse smo postorili? Junija smo posadili 
še nekatere sajenke zelenjave in rož, vzgojene 
v lončkih v učilnicah. Poskrbeli smo, da so 
bile rastline v vročem juniju nekajkrat zalite. 
Pojavili so se škodljivci, zato smo ušive rastli-
ne poškropili z biognojilom iz kopriv. 
Na cvetličnih gredah smo odcvetele mačehe 
nadomestili z novimi sajenkami. Večina ra-
stlin je v bujni rasti, posamezne (zlasti začim-
be) smo uporabili v šolski kuhinji. Nekatere 
rastline bomo ohranili, da napravijo seme, ki 
ga bomo imeli za prihodnje leto (koriander, 
drobnjak, ognjič, solata …). Obrali smo rdeči 
in črni ribez. Nabrali smo tudi lipove cve-
tove, meto, meliso in nekaj ostalih zelišč za 
čaj. V začetku julija so bile grede ponovno 
oplete, rastline zalite in oskrbovane.
Za učence pomeni opazovanje rastlin in 
samo delo na vrtu pomembno izkušnjo, za 
učitelje in ostale delavce šole pa priložnost 
za sodelovanje.

Ivanka Višček

Vaščani vasi Račje selo smo se v soboto, 29. 
junija 2013, udeležili 17. tradicionalnega 
srečanja vasi Selo-Sela-Sele na Selah pri Aj-
dovcu. Srečanje se je začelo z mimohodom 
predstavnikov vasi, nagovorom gostitelja, žu-
pana Občine Žužemberk, in prisotnih župa-
nov ter nadaljevalo s kulturnim programom 
Podružnične šole Ajdovec. Organizatorji so 
pripravili številne stojnice in odlično gostin-
sko ponudbo. Selčani smo si lahko ogledali 
žužemberški grad in grajski ples, livarno na 

Dvoru in prisluhnili orgelskemu nastopu. 
Mladi so se na glavnem odru predstavili s 
harmonikami, plesom in skečem. Ogledali 
smo si tudi tekmovanje konj čez ovire. V po-
znih popoldanskih urah pa je sledila zabava 
z Ansamblom Diamanti. Namen srečanja 
je druženje in spoznavanje novih krajev po 
Sloveniji in Italiji. Veselimo se že naslednje-
ga srečanja, ki bo prihodnje leto v juniju v 
vasi Selo pri Škofji Loki. 

Mojca Višček

Delo na šolskem ekovrtu

17. tradicionalno srečanje vas Selo-Sela-Sele
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V četrtek, 6. 6. 2013, je praznovala 90. rojstni dan gospa Marija 
Novak iz Trebnjega. Ob tej priložnosti sva jo obiskali predsednica 
KORK Trebnje Vlasta Rajkovič in predsednica RKS – OZ Trebnje 
Mojca Mihevc ter ji izročili skromno darilo. 
Gospa živi z možem, ki je 90 let že praznoval, pri hčerki, kjer je bilo 
ta dan prav živahno, saj so jo obiskovali otroci, vnuki in pravnuki. 
Gospa svoja leta skriva, saj je vsa nasmejana, veliko ve povedati o 
svojem življenju, pa tudi dela se ne brani. Tako včasih še skuha kosilo 
zase in za moža. Pove tudi, da se pri hčerki dobro počuti in da se lepo 
razumejo. 
Ob tej priložnosti ji želimo, da še naprej ostane zdrava, zadovoljna in 
srečna v krogu svojih najdražjih.  

Vlasta Rajkovič, KORK Trebnje

Tudi letos smo v Krajevni organizaciji Rde-
čega križa Čatež pripravili srečanje starejših, 
starih nad 70 let. Na povabilo se je odzvalo 
42 krajanov. Zbrali smo se v nedeljo, 2. 6. 
2013, v Gostilni Tončkov dom na Čatežu. 
Vse navzoče je najprej pozdravila predsedni-
ca KORK Čatež ga. Marjana Kamin, nato pa 
še predsednica OZ Trebnje ga. Mojca Mi-
hevc. Veseli smo bili tudi obiska podžupana 
Občine Trebnje g. Silvestra Prparja.
Veselo in prijetno druženje so s programom 
popestrili Čateški muskontarji ter dvojčici 
Nuša in Sara Ceglar. Na koncu so nas prese-
netili s čudovitim petjem še Zagriški fantje.
Zadovoljni in dobre volje smo se razšli v po-
poldanskih urah in si obljubili, da se priho-
dnje leto zopet srečamo.

Marjana Kamin, 
KORK Čatež

Okrogli jubilej 
Julijane Pekolj iz 
Vrbovca
V Vrbovec k Pucljevim se je Julijana kot 
drobno mlado dekle, doma z Luže,  pri-
možila že leta 1955. Z možem  Tonetom 
sta ustvarila topel in varen dom za kar 6 
otrok. Doma  je ostal sin  Peter, ki  s svojo 
družino živi skupaj s starši. Radi so skupaj 
in drug drugemu so v veliko pomoč.
  Julka,  kot jo kličejo domači, še vedno dela 
na njivi, v vrtu in pomaga pri vseh drugih 
opravilih. Pozna veliko domačih zdravil, ki 
so ji po napornem delu olajšale bolečine 
in ji pomagale ohraniti njen mil in ele-
ganten videz. Mogoče se pa vse skriva le 
v ljubezni, ki jo deli. Posebno skrb name-

nja svojemu možu Tonetu, skupaj se veselita 
vseh otrok, 13 vnukov in 2 pravnukov, ki ju 
obiščejo. Sinova Tone in Jože sta si ustvarila 

družino in dom  v rodni vasi, hčerke Marijo, 
Julijano in Anico pa je pot odpeljala po svetu. 

Vsi se radi vračajo domov, saj jih čakata 
njihova skrbna starša, ki sta jim s svojimi 
vrednotami pokazala pravo pot v življenju.  
Tako so se z velikim veseljem zbrali na 
praznovanju rojstnega dne njihove ljube-
če mame. 12. 6. 2013 je Julijana Pekolj iz 
Vrbovca praznovala okrogli jubilej, 80 let. 
Iskrene čestitke in lepe želje ob njenem 
rojstnem dnevu smo ji v imenu vseh kra-
janov voščili tudi predsednik Sveta KS 
Dobrnič Milan Kastelic in članici odbora. 
Ob tej priložnosti smo slavljenki izročili še 
skromno darilo. Še enkrat Vam, spoštova-
na gospa Julka, želimo vse najboljše in še 
veliko zdravih in srečnih let v krogu svoje 
družine.

Lojzka Prpar

Obisk ob življenjskem jubileju 
Marije Novak

Srečanje starejših na Čatežu

Slavljenka Julijana Pekolj z možem Tonetom in  
pravnukinjo Tamaro. 
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Najstarejša prebivalka KS Knežja vas je praznovala visok jubilej, 90 
let. 
Rodila se je v Selcih kot najstarejša izmed 7 otrok. Leta 1951 se je 
poročila z Francem in odšla živet v sosednjo vas, na Krušni Vrh. Tu-
kaj živi še danes. V zakonu se je rodilo pet otrok. Fani je najstarejša 
in živi v Stehanji vasi, Franci in Lojze sta žal že pokojna, Marjan in 
Darko pa živita blizu doma, v isti vasi. Vse življenje je morala veliko 
delati na kmetiji. Pove, da je bila cerkvena pevka in bi še vedno pela, 
če bi ji glasilke to dopuščale. Ob dolgih zimskih večerih, ko so bili 
otroci še doma, so si tudi doma krajšali čas s petjem. Sedaj je že 10 
let vdova. Kljub žalostnim dogodkom ostaja vedrega duha. Živi sama, 
si tudi še sama skuha in opravlja različna gospodinjska dela. Zanjo 
skrbi sin Marjan z družino, ki živi v neposredni bližini. Izda recept 
za dolgo življenje – mirno življenje, nobenega prepira in preprosta 
kmečka hrana z malo mesa.  
Doma so ji pripravili veliko praznovanje s 100 povabljenimi. Vesela 
je, da jo obkrožajo tako dobri in prijazni domači. Anita Barle

90 let Frančiške Koželj 

Tekmovanje gasilske 
mladine v gasilski 
orientaciji
Mladinska komisija Gasilske zveze Trebnje 
je z novo predsednico na čelu, Andrejo Zu-
pančič, v sodelovanju s PGD Sela pri Šum-
berku na njihovem območju izvedla 
tekmovanje v gasilski orientaciji za 
pionirje in pionirke, mladince in 
mladinke ter za gasilske pripravnike 
in pripravnice. Sodelovalo je 79 ekip 
– trojk iz 21 od 28 PGD trebanjske 
zveze. 
Na tekmovalni poti je morala vsa-
ka ekipa reševati naloge, primerne 
posamezni kategoriji: zbijanje tarče, 
vezanje vozlov, štafetni prenos vode, 
poznavanje topografskih znakov, šta-
fetno spajanje cevi na trojak, hitro 
zvijanje cevi, štafetna navezava orod-
ja ter reševanje testov. Vsi pa so mo-
rali znati tudi brati karto, da so čim 

hitreje prispeli na cilj oz. da se niso izgubili 
na kar zahtevnem terenu Sel pri Šumberku 
in okolice.   
Na zaključku ob 13. uri so se vsi tekmoval-
ci in tekmovalke ter sodniki zbrali na Selih 
pri Šumberku na trgu, kjer so navzoče na-
govorili predsednica Mladinske komisije 
GZ Trebnje, predsednik društva gostitelja 
Vinko Ozimek in predsednik GZ Trebnje 
Anton Strah. Nato je Tanja Gorec, predse-

dnica Obračunske komisije, razglasila rezul-
tate. Prvim trem posamezne kategorije sta 
Andreja Zupančič in Anton Strah izročila 
pokale. Prejemniki pokalov pri pionirjih so 
bili: PGD Vrhe II, Velika Strmica in Vrhe 
I, pri pionirkah pa: PGD Trebelno, Dobrnič 
in Štatenberk. Pri mladincih so se zasluženih 
pokalov razveselili: PGD Štatenberk, Mo-
kronog I in Log II, pri mladinkah pa: PGD 

Lukovek, Čatež in Dobrnič. 
Gasilski pripravniki in pripravnice so 
imeli bolj zahtevne naloge. Pri pri-
pravnikih so se zasluženo razveselili 
pokalov: PGD Ševnica, Velika Strmi-
ca II in Velika Strmica I, pri priprav-
nicah pa dekleta iz: PGD Trebelno, 
Občine in Ševnica. Vsem tekmoval-
kam in tekmovalcem ter njihovim 
mentorjem se zahvaljujemo za sode-
lovanje na tekmovanju, sodniški ekipi 
za korektno ocenjevanje ter prijaznim 
gasilkam in gasilcem PGD Sela pri 
Šumberku za pogostitev. 

Mladinska komisija GZ Trebnje

Zlati bralci
V torek, 11. junija 2013, so se učenci ZLATI 
BRALCI OŠ Trebnje in OŠ dr.Pavla Lu-
načka Šentrupert srečali  v Knjižnici Pavla 
Golie TREBNJE.
Gost je bil stripar Gabrijel Vrhovec, ki je 
predstavil svoje ustvarjanje in  tudi vodil de-
lavnico z učenci. Nastalo je kar nekaj duho-
vitih zgodbic v stripu, vsi pa so potrdili, da je 
branje stripa še bolj pa ustvarjanje  po svoje 
zabavnejše.

Besedilo in slika: Mojca Bahun
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Začutimo glasbo 
V letošnjem šolskem letu smo se v osmih 
vrtčevskih skupinah odločili, da bomo bolj 
usmerjeno in poglobljeno začeli razvijati 
področje glasbenega razvoja otrok. Vpelja-
li smo nov projekt, ki smo ga poimenovali 
Začutimo glasbo. Vanj je vključenih kar 156 
otrok in 16 strokovnih delavcev, izvajali pa ga 
bomo še naslednji dve leti.
Zasnova projekta temelji na čustvenem in 
čutnem doživljanju otrok ter na vzpostavlja-
nju pozitivnega in stimulativnega okolja, v 
katerem igrajo glasba in glasbene dejavno-
sti eno izmed vodilnih vlog. Ker glasba pri 
ljudeh predvsem vzbuja čustva, je eno izmed 
najboljših sredstev, ki nam pri predšolskem 
otroku omogoča doseganje občutij ugodja in 
sproščenosti, hkrati pa prebuja celotni spek-
ter čustev. Z glasbenimi aktivnostmi vpliva-
mo na razvoj možganov, kreativnost otroka, 
osebnostni razvoj in tudi na razvoj glasbenih 
sposobnosti. Otrok se pri tem zabava, ker se 
zabava, je srečen in ker je srečen, so njegovi 
možgani odprti za učenje.
Letos smo odpotovali v pisani svet glasbil 
in njihovih zvokov tudi s pomočjo Glasbene 
šole Trebnje, Orkestra Slovenske vojske ter 
posameznih glasbenikov in staršev. Učenci 
Glasbene šole Trebnje so nas obiskali večkrat 
in nam skupaj s svojimi učitelji predstavili 
instrumente, ki jih igrajo (flavto, violino, tro-
bento, klarinet, saksofon). Instrumentalisti 
Orkestra Slovenske vojske so nam v sestavih 
trobilnega in pihalnega kvinteta približa-

li trobente, pozavno, rog, tubo, klarinete in 
bobne. Gostili smo akademskega glasbe-
nika Klemna Lebna, ki nam je predstavil 
harmoniko, ter violinistko Zalo Hrastar, 
v posameznih oddelkih pa so se v projekt 
dejavno vključevali tudi starši. Prek celega 
leta so otroci spoznali vse skupine glasbenih 
instrumentov. Skupaj s starši ali sami so iz 
naravnega in odpadnega materiala izdelova-
li preproste otroške instrumente, strokovne 
delavke pa smo jim pripravljale srečanja v 

multimedijskem prostoru, v katerem so se 
skupine družile, muzicirale ali prisluhnile 
glasbeni pravljici.  
Uspelo nam je, da smo z glasbo povezali de-
javnosti vseh vzgojnih področij, v bodoče pa 
si bomo prizadevali, da postane del našega 
vsakdana, ki otroke spodbuja k različnim ak-
tivnostim ter jim omogoča razvoj individual-
nih in skupinskih potencialov.

Članice IP- Začutimo glasbo 
Vrtec Mavrica Trebnje

Zaključni piknik 
predšolskih otrok 
oddelka Mravljice
V tednu pred zaključkom šolskega leta je v 
Vrtcu Mavrica Trebnje potekala zaključna 
prireditev Modrijan gre v šolo nasmejan. V 
sklopu tega zaključka je imel tudi oddelek 
Mravljice iz Enote Kekec zaključni piknik. 
Najprej so otroci pokazali, kaj vse so se nau-
čili v preteklem letu, nakar je drugi del sre-
čanja potekal na travnati površini za vrtcem. 
Zagotovo je bilo najbolj ganljivo slovo otrok 
od obeh vzgojiteljic, ga. Milene Gognjavec 
in ga. Barbare Kastigar, ki sta vsa ta leta 
požrtvovalno skrbeli za svoje varovance in 
varovanke. Veselo druženje na svežem zra-
ku in prijeten družabni dogodek bosta vsem 
udeležencem zagotovo ostala še dolga leta v 
lepem spominu.

Tekst in slika: Leon LOBE
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•	 KAJ JE TRAKTOR:
Je motorno vozilo, ki je konstruirano tako, da vleče, potiska ali 
vozi traktorske priključke oz. se uporablja za njihov pogon ali 
vleče priklopno vozilo; 

•	 VARNOSTNI LOK ALI VARNOSTNA KABINA: 
Mora biti vgrajen in izveden tako, da varuje voznika pred po-
škodbami, če se traktor prevrne in mora ustrezati predpisanim 
standardom; 

•	 VZVRATNO OGLEDALO:
Mora biti na traktorju, ki ima zaprto kabino za voznika, mora 
biti vgrajeno in izvedeno kot najmanj eno vzvratno ogledalo, 
nameščeno na levi strani kabine. Če traktor lahko razvije večjo 
hitrost od 30 km/h, potem morata biti nameščeni dve vzvratni 
ogledali; 

•	 DELOVNA IN PARKIRNA ZAVORA NA TRAKTOR-
SKIH PRIKLOPIH:
Je obvezna pri vseh priklopnikih razen pri tistih, pri katerih naj-
večja dovoljena masa ne presega 1.5 tone ali pri tistih priklopni-
kih, kjer največja dovoljena masa ne presega mase traktorja.
Traktorski priklopniki morajo biti zadaj osvetljeni z lučmi, za-
vornimi lučmi, lučmi za osvetljevanje registrske tablice, smerniki 
in odsevniki. Luči in odsevniki med vožnjo ne smejo biti zakriti 
ali umazani. 

•	 TOVOR NA TRAKTORSKIH PRIKLOPNIKU: 
Mora biti naložen tako, da ne predstavlja nevarnosti ali ovire 
za druge udeležence v cestnem prometu, da ne povzroča škode 
na cesti ali objektih, da ne onesnažuje okolja, da ne zmanjšuje 
stabilnosti vozila, da se z njim ne povzroča več hrupa, kot je do-
voljeno, da ne zmanjšuje preglednosti vozniku, ne zakriva drugih 

naprav vozila, registrskih tablic in drugih predpisanih označb, da 
ne pada ali se ne razsipa po cesti. S traktorja, traktorskega pri-
klopnika ali traktorskega priključka se na cesto ne sme raztresati 
blato, sneg, led ali voda. 

•	 TUDI ZA TRAKTORISTE JE PREPOVEDANA UPO-
RABA MOBITELA MED VOŽNJO 

•	 PREVOZ OSEB NA TRAKTORJIH IN NA PRIKOLICI 
OZ. TRAKTORSKIH PRIKLJUČKIH:
Na traktorju se lahko prevaža le toliko oseb, kolikor je sedežev. 
Na prikolici se lahko prevaža največ pet oseb, če je takšen prevoz 
potreben zaradi nakladanja ali razkladanja tovora. Te osebe ne 
smejo biti pod vplivom alkohola, ne smejo stati, ne smejo sedeti 
na nepritrjenem tovoru, kot tudi ne na tovoru, ki sega preko stra-
nic. Na traktorskih priključkih je prepovedano prevažati osebe. 

•	 PSIHOFIZIČNO STANJE VOZNIKOV TRAKTORJEV 
V CESTNEM PROMETU:
Voznik traktorja ne sme voziti traktorja v cestnem prometu, če 
je pod vplivom alkohola ali drugih psihoaktivnih stvari (mamil, 
zdravil). Čeprav se te določbe nanašajo samo na vožnjo po cesti, 
vsekakor veljajo tudi pri ostalem delu, kajti le trezen voznik bo 
lahko stoodstotno obvladoval svoje vozilo. 

•	 VOZNIŠKO DOVOLJENJE:
Oseba, ki vozi traktor v cestnem prometu, mora imeti veljavno 
vozniško dovoljenje »F« kategorije. Pri tem voznik pridobi tudi 
osnove znanja varstva pri delu, kar je vsekakor dobrodošlo pri 
delu s traktorji, saj se vozniki vseh nevarnosti ne zavedajo. 

Prispevek pripravil:  
Vodja policijskega okoliša Dejan KAVŠEK s PP Trebnje.

Policija svetuje
Preventivni nasveti voznikom traktorjev
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Vrtec in glasbena 
šola skupaj
V letošnjem šolskem letu smo se v okviru 
našega inovacijskega projekta »Začutimo 
glasbo« povezali  z Glasbeno šolo Trebnje. 
Vse od meseca novembra dalje, so nas učen-
ci Glasbene šole Trebnje obiskovali v vrtcu. 

Pripravili so nam glasbene nastope, na ka-
terih so otroci lahko v živo videli in začutili 
različne instrumente. 
Glasbenim gostom smo pripravili  svečan 
prostor, obiskovalcem pa posebne vstopnice. 
Na teh srečanjih, so otroci občutili koncer-
tno vzdušje ter se učili kulturnega vedenja na 
prireditvah. 
Preko šolskega leta so se nam z glasbo pred-

stavili violinisti, čelisti, pianisti, saksofonisti, 
trobentači, klarinetisti, flavtisti, bobnarji ob 
spremljavi svojih glasbenih profesorjev ter 
ravnateljice Tatjane Mihelčič.
Za glasbena doživetja se vsem najlepše za-
hvaljujemo in si tovrstnega sodelovanja še 
želimo!

Članice IP- Začutimo glasbo 
Vrtec Mavrica Trebnje

V petek, 21. 6. 2013, smo v Enoti Romano 
zaključili šolsko leto na prav prijeten način. 
Skupaj z otroki in starši smo se odpeljali v 
Živalski vrt Ljubljana. Tam nas je pričakala 

vodička, ki nam je predstavila veliko zani-
mivih živali in njihovo življenje, ogledali pa 
smo si tudi hranjenje morskega leva. Otroci 
in starši so imeli priložnost živali pobožati in 

jih držati v naročju, kar je bilo za njih še po-
sebno doživetje. Domov smo se vrnili utru-
jeni, vendar polni lepih doživetij.

Helena Krnc,  
Aljana Skoporc

Zaključek šolskega leta v romskem vrtcu
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Otroci skupine Žabice iz Vrtca Mavrica 
Trebnje so zadnji dve leti za rojstni dan  v 
vrtec prinašali knjigice, ki je potem ostala 
v interni knjižnici. Na ta način se je spod-
bujala bralna kultura, kar smo starši spre-
jeli kot zelo pozitivno dejanje. Otroci na ta 
način razvijajo pozitiven odnos do knjig, ki 
jih bodo spremljale celo življenje, saj smo v 
obdobju vseživljenjskega učenja. Starši smo 
se skupaj z vzgojiteljicama Magdo Zakrajšek 

in Petro Vidmar odločili, da te knjigice po-
darimo otroškemu oddelku Splošne bolnice 
Novo mesto, da si bodo bolni otroci lahko 
krajšali dolge urice ležanja v bolniških sobah. 
Vodstvo vrtca je akcijo podprlo.
V sredo, 19. 6. 2013, sta otroke na otroškem 
oddelku Splošne bolnice Novo mesto toplo 
sprejeli predstojnica Tatjana Pavlin, dr. med., 
in vzgojiteljica Meta Kovačič. Otroci so po-
leg knjigic podarili še igrače, ki jih dobijo 

bolni otroci ob prihodu v bolnico in nato 
odnesejo domov kot spomin. Dobrodelnost, 
ki je del družbeno odgovornega ravnanja, je 
plemenito dejanje in otrokom se je ta prije-
tna izkušnja vtisnila v spomin kot nekaj po-
membnega in koristnega.
Na sliki so otroci skupine Žabice z vzgoji-
teljico Magdo Zakrajšek in dvema pomoč-
nicama.

Žabice iz Vrtca Mavrica Trebnje izvedle dobrodelno akcijo
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Otvoritev otroškega igrišča 
S pomočjo Občine Trebnje in evropskega projekta LAS DBK – Ob-
nova vasi Sela pri Šumberku sta vasica in vrtec dobila še otroško igri-
šče. S tem je zaključen prvi del prve faze projekta, v okviru katerega 
so bile urejene štiri vaške luže v gozdu na Kremenjeku, na Orlaki in 
v Gor. Podšumberku ter obnovljen spomenik NOB. Dokončana dela 
bodo predstavljena  na prireditvi z naslovom Življenje je lepo, ki bo 
potekala 20. julija 2013. 
Celotna vrednost projekta znaša nekaj več kot 100 tisoč evrov. Evrop-
ski kmetijski sklad za razvoj podeželja ga sofinancira v višini dobrih 
43 tisoč evrov, LAS DBK oziroma Republika Slovenija pa v višini 
nekaj manj kot 25 tisoč evrov. Podpisana pogodba predvideva zaklju-
ček prve faze do 30. septembra 2013, a ker se je s postopki začelo že 
pozimi, bodo dela prve faze projekta zaključena do 20. julija 2013. 
Zaključek 2. faze projekta je predviden do konca tega leta. V oktobru 
se bosta v okviru projekta odvijali še dve prireditvi, in sicer Ohrani-
mo življenjski prostor in Polharija Sela pri Šumberku. Kot projektni 
partnerji sodelujejo še: Krajevna skupnost Sela pri Šumberku, ki je 
idejni vodja projekta, Prostovoljno gasilsko društvo Sela pri Šum-
berku, Osnovna šola Veliki Gaber in Združenje borcev za vrednote 
NOB Trebnje.

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje
Projekt Obnova vasi Sela pri Šumberku je delno sofinanciran iz sredstev LEADER, 4. osi, 

Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP),
organ upravljanja programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 je 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS.

Odpeta himna učenca 1. razreda OŠ Veliki Gaber, domačina Marka Hribarja, 
je bila uvod v prireditev. (Foto: B. Praznik)

Razigrani otroci se veselijo igre in druženja. (Foto: I. Ferlin)
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Vid Vidmar – 
najboljši deklamator 
– dobitnik 
Pastirskega roga 2013
Najboljši osnovnošolski in srednješolski pe-
sniki   ter deklamatorji so se   predstavili 12. 
junija v Vinici na sklepni prireditvi Župan-
čičeva frulica.
Tam sta komisiji razglasili najboljša mlada 
pesnika – dobitnika Župančičeve frulice za 
leto 2013 in najboljšega mladega deklama-
torja – dobitnika Pastirskega roga 2013, ki ga 
je prejel Vid Vidmar, učenec 5. razreda OŠ 
Trebnje. 

Mojca Bahun

Zavod za šport RS Planica je v prostorih Ministrstva za izobraže-
vanje, znanost in šport RS 18. junija 2013 podelil nagrade najuspe-
šnejšim šolam in vrtcem na področju interesnih programov športa 
otrok in mladine ter nagrajencem nagradnih natečajev Športa mladih 
za šolsko leto 2012/2013. Na natečaj smo se prijavili z vsebinami, 
ki odražajo dejstvo, da zdrav in zadovoljen človek bolje razvija svoje 
potenciale ter uresničuje svoje cilje. Predšolsko obdobje je idealen čas 
za začetek vlaganj v zdravje! To je bilo tudi naše vodilo pri izvajanju 
aktivnosti. Nesmiselno bi bilo posploševati in na kratko povzemati 
vsebine dejavnosti, saj je vsaka zase specifično načrtovana in izvedena. 

Zato ste vabljeni k ogledu nagrajenih vsebin na: www.vrtec-trebnje.
si, in sicer si jih lahko ogledate ob kliku na Športni kotiček. 

Marta Rogelj, vodja skupine za spletno stran

Zaključna prireditev na  
OŠ Trebnje

V ponedeljek, 24. junija 2013, je bila v Osnovni šoli Trebnje priredi-
tev ob dnevu državnosti in zaključku šolskega leta.
Na prireditvi so nastopili učenci od 1. do 8. razreda, pevci, mažorete 
in učenci Glasbene šole Trebnje.
Najboljši učenci so dobili priznanja in nagrade za dosežene uspehe. 
Ravnatelj je v svojem nagovoru poudaril pomen pripadnosti svoji do-
movini, učence pa pohvalil, da so uspešno delali in zaključili šolsko 
leto.
Po končanem programu so učenci prejeli še spričevala in se poslovili 
od šole do 2. septembra, ko se bodo šolska vrata spet odprla. 

“Polni načrtov in svežih idej čakamo dneve poletja.
Šola bo le še pozabljen muzej.
Vse bo drugače – poletje je raj, kjer se življenje pretaka.
A malce pomisli, da čas – policaj – tudi v svobodi tiktaka.” (Zvezdana 
Majhen)

Besedilo: Mojca Bahun 
Foto: Jernej Gabrijel

Vrtec Mavrica Trebnje osvojil 
1. mesto na natečaju za 
najboljšo spletno stran vrtcev

Vid skupaj z ostalimi nagrajenci, pesnikom Petrom Svetino in člani komisije.
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Bog je z nami, 
nismo sami
Ekipa oratorija se je na začetku leta odločila, 
da bo tudi letos organizirala ta dogodek. Ve-
selje na otroških obrazih, ki smo ga doživeli 
v prejšnjih letih, nam je dalo moč, da smo se 
kot prostovoljci udeleževali sestankov, ki so 
počasi sestavljali celotno podobo oratorija. 
Za cilj smo si zastavili, da otroci od oratorija 
pridejo domov nasmejani in zadovoljni.
Več kot 130 otrok in 30 animatorjev je v te-
dnu od 1. do 5. julija spoznavalo geslo: »Bog 
je z nami, nismo sami«. Oratorij nas je pope-
ljal v svet Narnije. Pridružili smo se posadki 
ladje Jutranja zarja in poskušali ubežati ne-
varnostim, ki so pretile na poti. Junaki zgod-
be – Lučka, Edmund in Evstahij – so preko 
različnih nalog spoznavali, da je Aslan – tako 
se namreč imenuje Bog v narnijski deželi – 
vedno z njimi. 

Oratorij smo začeli v ponedeljek zvečer v 
kulturnem domu s kratkim srečanjem otrok, 
staršev in animatorjev. Prijavljene otroke 
smo razdelili v skupine, starši pa so medtem 
spoznali načrt celotnega tedna.
Od torka do četrtka je program potekal od 
9. do 15. ure. Otroci in animatorji so vsak 
dan preizkušali svoje spretnosti, vztrajnost in 
pripravljenost za pomoč v različnih delavni-
cah. Letošnja novost je bila, da smo si majice 
izdelali kar sami. V sredo in četrtek sta bili 
organizirani veliki igri.
V petek smo odšli na kopanje v Sevnico. 
Otroci so uživali v plavanju, potapljanju, ska-
kanju v vodo in igrah. Oratorij smo zaključili 
s sveto mašo, katere so se udeležili tudi starši. 
Predstavili smo jim pesmi in banse, ki smo 
jih prepevali tekom celega tedna.
Za sodelovanje, pomoč in podporo med pri-
pravami ter tekom tedna se moramo zahva-
liti župniku Milošu, duhovnemu pomočniku 
Slavku ter vsem ostalim, ki ste nam kakor-
koli pomagali. Za sponzorstvo se zahvalju-

jemo gostilnam Pavlin, Galaksija in Šeligo 
ter podjetju Avtotransporti Zupančič d.o.o. 
Projekt je finančno podprla tudi Občina 
Trebnje.
Otroci so nam dali vedeti, da smo zelo dobro 
opravili svoje delo in uresničili zastavljeni 
cilj, zato smo se odločili, da bo oratorij pote-
kal tudi naslednje leto.

Ekipa Oratorija 2013

Bog je z nami – 
nismo sami!
Tudi letošnji poletni oratorij v Župniji Ve-
liki Gaber je tako kot vsako leto odprl vrata 
vsem mladim, ki so želeli čudovite julijske 
dneve preživeti v objemu molitve, bansov, 
petja, plesa in se udeležiti številnih delavnic. 
Tako se je oratorija, ki je potekal od 4. do 
7. julija 2013, udeležilo 59 otrok. Za njih je 
skrbelo kar 18 animatorjev, ki so poskrbeli, 
da so preživeli štiri nepozabne dni.
Oratorij je danes znano in priznano poletno 
dogajanje po mnogih slovenskih župnijah. 
Za en teden, nekaj dni ali več tednov pove-
že med seboj otroke in mlade animatorje ter 
hkrati razveseli starše. Naš oratorij pa ima 
tudi nekaj posebnosti, ki nas razlikujejo od 
ostalih. Poteka štiri dni, otroci pa prespijo 
tudi v šotorih. Tako poteka praktično 24 ur 
na dan.   
Večino oratorijev vsako leto povezuje junak 
iz literature, Svetega pisma ali eden izmed 
svetnikov, ki se otrokom predstavi prek zgod-
be. Tako je bilo tudi letos. Zgodba za Orato-
rij 2013 »Bog je z nami – nismo sami« svoje 

osrednje sporočilo zajema iz knjige Zgodbe 
iz Narnije: Potovanje Jutranje zarje  Cliva 
Staplesa Lewisa. Z otroki smo spoznavali 
glavne like zgodbe, njihove osebne zgodbe 
ter se z njimi poistovetili. 
V četrtek popoldne se je tako vse skupaj za-
čelo pri župnijski cerkvi sv. Urha v Velikem 
Gabru. Prvi dan smo spoznali zgodbo, hi-
mno, se razdelili v skupine, si sami okrasili 
majice ter se podali na pohod, da je bil dan 
čim bolj pester. Zvečer, po večerji, pa je otro-
ke pričakal glasbeni gost – Ansambel Ceglar. 
S tem je bila zabava za otroke zagotovljena in 
je trajala dolgo v noč. Petek je bil najbolj pri-
čakovan dan, saj smo imeli poleg katehez in 
delavnic v načrtu tudi kopanje na Mestnem 
kopališču Višnja Gora. Z vlakom smo se od-
peljali v Višnjo Goro in kljub dežju, ki mu 
ni uspelo pokvariti našega veselega razpolo-
ženja, smo na kopališču izredno uživali ter 
se zabavali. Večer smo zaključili z ogledom 
filma Zgodbe iz Narnije. Ker nam vreme 
za spanje v šotorih ni bilo naklonjeno, smo 
hitro našli novo prenočišče – gasilski dom. 
V soboto se je odvijala Velika igra in otroci 
so po skupinah z zemljevidi v rokah razisko-
vali Veliki Gaber ter na posameznih točkah 
izvedli športne in miselne igre. Popoldne so 

ustvarjali v različnih delavnicah, v katerih 
so nastajale vetrnice, zapestnice in ogrlice, 
mozaiki, lovilci sanj, si slikali po obrazih ter 
šivali objemčke. Večer pa smo si popestrili s 
prireditvijo Oratorij ima talent, na kateri so 
nastopili otroci in tudi animatorji. Obiskali 
pa so nas tudi animatorji iz Trebnjega ter s 
posebno točko nastopili na naši prireditvi.
V nedeljo se je naše druženje s sodelovanjem 
pri maši počasi bližalo koncu. Po odličnem 
kosilu smo si ogledali še preostanek filma ter 
s petjem in plesom zaključili še en prečudo-
vit poletni oratorij.

Zahvaljujemo se vsem staršem, ki ste pri-
peljali otroke na oratorij, gospodu župniku 
Janezu Jeromnu za vso duhovno pomoč in 
potrpežljivost ter vsem, ki ste pomagali pri 
pripravi hrane, da naši želodčki niso bili pra-
zni, ter zunanjim sodelavcem, ki ste pomaga-
li pri organizaciji in izvedbi oratorija.
In naj na koncu zaključim z verzi pesmi sku-
pine Čuki: »Zgodba o prijateljstvu je taka, 
sladko-grenka kot življenje je, lepih je tre-
nutkov polna vsaka, le lepi naj se vtisnejo v 
srce.«

Vodja animatorjev MOJCA PRAZNIK
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Avto Slak d.o.o., Obrtniška ulica 51, 8210 Trebnje

07 3 481 481
TREBNJE 

+ DARILO
Izjemni prihrank

i

Multivan

Sharan Family 1.4 TSI,
110 kW (150 KM) Trendline 

s prihrankom 3.000 EUR
vam je na voljo 

že za 23.420 EUR. 
Na voljo je več bencinskih 

in dizelskih motorjev.

Touran Family 1.2 TSI, 77 kW 
(105 KM) Comfortline, 

s prihrankom 3.000 EUR
vam je na voljo 

že za 17.895 EUR. 
Na voljo je več bencinskih 

in dizelskih motorjev.

DRUŽINSKI 

MODELI 

FAMILY

DRUŽINSKI 

MODELI 

FAMILY

07 39 32 999
NOVO MESTO 

Serijska oprema:
6 zračnih blazin    daljinsko centralno zaklepanje    električni pomik stekel spredaj    

elektronski stabilizacijski program ESP    avtomatska 3 področna klimatska naprava    
funkcija upravljanja žarometov Leaving/Coming home    meglenke z dinamično 

smerno osvetlitvijo    zadnji in sprednji parkirni senzorji    večfunkcijski usnjen volan    
ogrevanje sprednjih sedežev    aluminijasta platišča Cascavel 7Jx17    radio s 
predvajalnikom CD/mp3    tempomat    večfunkcijski prikazovalnik Premium    

zatemnjena stekla Privacy    USB/Aux In vmesnik »Media-In«    sistem start-stop z 
regeneracijo zavorne energije …

Serijska oprema:
7 zračnih blazin (vključno z zračno blazino za kolena)    elektronski stabilizacijski 
program ESP    avtomatska 3 področna klimatska naprava    električni pomik 
stekel spredaj in zadaj    asistenca za speljevanje na klancu    radio s predvajal-
nikom CD/mp3    daljinsko centralno zaklepanje    potovalni računalnik    sistem 
start-stop z regeneracijo zavorne energije    sprednji sredinski naslon za roke ...

Prihranek do 3.000 EUR Prihranek 7.470 EUR

Sharan Family Multivan Family
Multivan Family KMR 2.0 TDI, 
103 kW (140 KM) Comforline 
s prihrankom 7.470 EUR
vam je na voljo 
za 39.799 EUR.

Serijska oprema:
6 zračnih blazin    elektronski stabilizacijski program (ESP)    avtomatska klimatska 
naprava    radio s predvajalnikom CD/mp3    električni pomik stekel spredaj in 
zadaj    asistenca za speljevanje na klancu    daljinsko centralno zaklepanje    
potovalni računalnik    tempomat    zložljiv sredinski sedež v drugi sedežni vrsti s 
funkcijo mizice    vzdolžno in prečno nastavljivi sedeži v drugi sedežni vrsti    
funkcija upravljanja žarometov Coming/Leaving home    usnjen večfunkcijski 
volan (3 kraki) …

Serijska oprema:
4 zračne blazine    daljinsko centralno zaklepanje    avtomatska klimatska naprava 
električni pomik stekel spredaj    električno nastavljivi in ogrevani zunanji vzvratni 

ogledali    elektronski stabilizacijski program (ESP)    meglenki v sprednjem odbijaču    
aluminijasta platišča Kemora 6J x 15    potovalni računalnik    radio s predvajalni-
kom CD/mp3    tempomat    vzdolžni strešni nosilci    zatemnjeno zadnje steklo in 

zadnja stranska stekla    zadnji parkirni senzorji …

Prihranek 3.880 EURPrihranek do 3.000 EUR

Touran Family

Caddy

Caddy Family 1.6 TDI, 75 kW 
(102 KM) Comfortline 
s prihrankom 3.880 EUR
vam je na voljo 
za 18.699 EUR.

Caddy Family

Veliko 
prostora 
za veliko 
veselja!
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Uspešen zaključek nogometne 
sezone v NK Trebnje
V četrtek, 20. 6. 2013, je potekal za vse igralce in igralke NK Trebnje 
in njihove starše zaključni klubski piknik, na katerem smo v sprošče-
nem vzdušju podelili vsakemu članu spominsko majico, naši najmlajši 
nogometaši iz male šole nogometa pa so prejeli še spominske medalje. 
Vse selekcije so zaključile sezono na prvi polovici lestvice. Igralci so s 
svojo igro dokazali, da se že po dveh letih lahko enakovredno kosajo 
s sovrstniki iz drugih klubov z daljšo tradicijo vadbe nogometa. Sedaj 
smo vsi na zasluženih počitnicah, ponovno pa se vidimo v mesecu 
avgustu, ko pričnejo z vadbo selekcije U-7, U-9, U-11 in U-13 za 
naslednjo tekmovalno sezono. Do takrat pa vsem skupaj športni in 
počitniški pozdrav!

Leon LOBE, NK Trebnje, Foto: arhiv NK Trebnje

Zaključek strelske 
sezone v SD Trebnje
V torek, 19. 6. 2013, je potekal zaključek strelske se-
zone za vse člane Strelskega društva Trebnje. Dolgo-
letni predsednik, državni sodnik, glavni trener in več-
kratni državni prvak v svoji kategoriji g. Franc Cugelj 

je podelil tekmovalcem medalje in praktične nagrade za njihov trud 
in dosežene uvrstitve. Društvo se lahko tudi v letošnjem letu pohvali 
z vrhunskimi rezultati na državnem nivoju, saj imamo v društvu dr-
žavne prvake in podprvake med posamezniki in ekipno. Vsem čla-
nom želimo prijetne počitnice do meseca septembra, ko pričnemo z 
novo strelsko sezono 2013/2014.

Tekst in slika: Leon LOBE, Strelsko društvo Trebnje

Mlajše selekcije v 
zadnjih treh letih v 
samem vrhu 
V zadnjih treh sezonah so rezultati mlajših 
selekcij RK Trimo Trebnje fantastični. V 
sezonah 2010/2011 in 2011/2012 so dose-
gli 2. mesto v državi, pred nami je bil le RK 
Celje Pivovarna Laško. V letošnji sezoni pa 
smo osvojili končno 4. mesto. Na rezultate 
mlajših selekcij smo izredno ponosni, saj 
vemo, da so rezultati plod dolgotrajnega in 
izredno dobrega dela z mladimi. Pohvalimo 
pa se lahko tudi s številnimi reprezentanti, ki 
izhajajo iz naših vrst in so bili ali so še člani 
reprezentanc v različnih selekcijah: Sebasti-
an Skube, Staš Skube, Klemen Ferlin, Jure 
Sušin, Jernej Papež, Miha Zarabec, Matic 
Kotar, Žiga Urbič, Urban Verbič, Jakob Sta-
re, Nino Špelič in Marko Kotar.

David Lipoglavšek
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Dejavnosti članske 
ekipe RK Trimo 
Trebnje
Članska ekipa RK Trimo Trebnje je 1. 6. 
2013 pričela s treningi in pripravo na novo 
sezono 2013/2014 z novim trenerjem. Treni-
rali smo do sredine junija, v tem času pa smo 

največ časa posvetili spoznavanju »novih 
obrazov« ter fizični pripravljenosti. Udeleži-
li smo se tudi dobrodelne akcije 10 krogov 
za 10 nasmehov v Novem mestu, kjer smo s 
tekom in donacijo pomagali najbolj potreb-
nim. Odigrali smo tudi prijateljsko tekmo z 
reprezentanco Alžirije, ki se je končala z ne-
odločenim rezultatom. Po končanih trenin-
gih so vsi igralci dobili individualne načrte 
dela, tako da bomo lahko 1. 8. 2013 pričeli 
nemoteno z delom.

RK Trimo Trebnje je ob 30-letnici delovanja 
prejel tudi priznanje KS Trebnje, ki je v ta 
namen organizirala zelo lepo prireditev. Ve-
seli smo priznanja, ki nas še naprej zavezuje 
k dobremu delu. V mesecu juliju pa bodo v 
Turčiji potekale mediteranske igre, kjer bodo 
z rokometno reprezentanco Slovenije na-
stopili tudi naš član Klemen Ferlin ter bivša 
člana Staš Skube in Jernej Papež.     

RK Trimo Trebnje

Prosenik končal 
dirko na odličnem  
4. mestu
Pretekli vikend se je na češkem dirkališču 
Most odvijala 5. dirka za prvenstvo Alpe 
Adria in tudi tokrat nas je zastopal Treba-
njec Janez Prosenik iz AMD Trebnje v svo-
jem BMW-ju.
Vikend je potekal že po ustaljenem urniku, 
le da tokrat ni bilo točkovanja za državno pr-
venstvo Slovenije, ampak samo za prvenstvo 
Alpe Adria. 
V soboto dopoldne so bili na razporedu še 
prosti treningi, popoldne pa so bile na vrsti 

prve kvalifikacije. Janez je prve kvalifikacije 
končal na 5. mestu, le nekaj stotink za vodil-
nimi, kar je bilo veliko presenečenje glede na 
to, da je progo spoznal šele en dan prej. Zara-
di težav so morali start ponoviti in v drugo je 
uspel. Janez je prvi krog odpeljal kot 6., takoj 
za vodilnimi. Tri kroge je držal 6. mesto in 
devet krogov pred koncem prehitel dva so-
tekmovalca ter tako napredoval na 4. mesto, 
ki ga je obdržal do konca dirke. 
Naslednjo dirko za prvenstvo Alpe Adria bo 
Janez izpustil, saj se dirka križa z dirko za 
svetovno prvenstvo v vzdržljivostnem moto-
ciklizmu, ki bo 27. in 28. julija v Suzuki na 
Japonskem. 

Mojca Smolič

IDM – Internationale Deutsche 
Motorradmeisterschaft 

Celtweg Red Bull Ring, 
21.–22. 6. 2013
Na avstrijskem dirkališču Zeltweg se je od-
vijala dirka za nemško prvenstvo, na kateri 
je kot gost nastopil tudi slovenski motorist 
Janez Prosenik (AMD Trebnje), ki je vozil 
za nemško ekipo Piri Racing Team.
Nemško prvenstvo IDM je prvenstvo na 
svetovni ravni, saj veliko voznikov prihaja s 
svetovnega prvenstva superbike. Dirke po-
tekajo v Avstriji in Nemčiji, v enem dnevu 
pa se odpelje dve dirki, kar je za tekmovalce 

še večji zalogaj.
Janez je s prvimi treningi začel že v petek v 
dopoldanskem času in jih končal popoldne. 
Na prvih kvalifikacijah mu je šlo odlično, 
vozil je dobro in hitro, vendar pa smo mo-
rali menjati pnevmatike že po nekaj odpe-
ljanih krogih, kar pa je bila slaba napoved za 
dirko, saj morajo zdržati 16 krogov, kolikor 
se jih odpelje na eni dirki. 
Za druge kvalifikacije je ekipi uspelo izbrati 
prave pnevmatike in tako bi jih moral od-
peljati brez večjih težav, a se je med vožnjo 
začel motor greti na 125 °C, kar je občutno 
preveč. Tako smo tudi druge kvalifikacije 
končali predčasno, kljub temu pa si je Janez 
priboril 5. startno pozicijo.
Motor je na jutranjih ogrevanjih delal brez-

hibno in ekipa se je lahko sprostila do prve 
dirke v dopoldanskem času. Dirko je Janez 
začel odlično in že takoj v prvem ovinku 
prišel na 4. mesto, na koncu pa je brez težav 
končal na 5. mestu, kar je odličen rezultat 
glede na konkurenco, s katero je vozil.
Druga dirka je prav tako potekala brez ve-
čjih težav, le malo vroče nam je postalo pred 
dirko, saj se je ozračje močno ohladilo in 
tako smo morali pol ure pred startom za-
menjati pnevmatike. Zamenjava pnevmatik 
se je izkazala za pravilno, saj je Janez dirko 
odpeljal brez težav in na koncu končal na 
odličnem 4. mestu le 3 sekunde za tretje-
uvrščenim.

Mojca Smolič
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OO SDS Trebnje

Zakon o davku na 
nepremičnine

S predlogom Zakona o davku na nepremičnine se nam obeta na-
cionalizacija, fevdalizacija in centralizacija premoženja ter slabša-
nje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. 
V primeru, da bo zakon sprejet, bo imel davek zelo velik negativni 
učinek na socialni, ekonomski in finančni položaj vseh državljank 
in državljanov. Če davka na travnike, pašnike, čebelnjake, na de-
javnost … ne bomo mogli plačati, zakon predvideva, da se lahko 
davčni dolg spremeni v lastniški delež občine, kar pomeni, da bo 
občina oziroma država pridobila določen lastniški delež, kar po-
meni ponovno nacionalizacijo nepremičnin. S temi nepremični-
nami bo upravljala država, ki jih bo lahko prodala, kupili pa jih 
bodo tisti, ki imajo denar.

Občinski odbor SDS Trebnje

IZ DRŽAVNEGA ZBORA

 
Državni zbor bo kmalu sprejel rebalans proračuna za leto 2013, v 
katerem vlada namesto javne porabe znižuje sredstva za investici-
je. Povečuje pa sredstva za bivšega predsednika, protikorupcijsko 
komisijo in javno upravo. O ukrepih za razvoj gospodarstva pa 
nič. Pomembna naj bi bila samo dokapitalizacija bank, potem pa 
naj bi šlo vse po starem. Bojim se, da ne bo šlo tako lahko, kot si 
vlada predstavlja. Denarja bo zmanjkalo in morala bo zaprositi 
za pomoč t. i. trojko. Pogoji pa bodo bolj kruti, kot si lahko sedaj 
predstavljamo. Jesen bo burna. Ukrepi pa bodo žal najbolj priza-
deli socialno najšibkejši del državljanov.  

Zvonko Lah,  
poslanec SDS v DZ

Zagotovitev prometne varnosti

Na zadnji seji Občinskega sveta Občine Trebnje smo ponovno 
izpostavili prometno problematiko v Velikem Gabru. Že vrsto 
let dajemo predloge in pobude, saj je zaradi zagotovitve varnosti 
udeležencev v prometu nujno potrebno zgraditi pločnik ob glavni 
cesti na relaciji Medvedjek–Mali Gaber, urediti križišče omenjene 
ceste s cesto na Bič ter od izvajalcev zahtevati, da v garancijskem 
roku odpravijo napake na cestah, ki so bile povzročene pri gradnji 
javne kanalizacije. Le s temi dejanji se bo zagotovilo osnovno pro-
metno varnost našim občankam in občanom.   

TUDI NEKAJ POZITIVNEGA

Najbolj pozitivno v zadnjem času je bilo, da je 
bil župan trebanjske občine kar precejšen del 
pomladi na dopustu. V tem času so se lahko 
nekoliko pomirile strasti in ni bilo storjenih 
nobenih neumnosti, kajti pooblastila pod-
županom so nekoliko omejena. Pozitivno je 
tudi, da je bil v tem času sprejet OPN, za ka-
terega pa menimo: bolje nepopoln in nedosleden OPN, kot pa da 
bi bili še naprej brez novega OPN. Dobili smo novega častnega 
občana, med prejemniki občinskih priznanj pa je tudi članica na-
šega predsedstva, Silva Kastelic, ki je priznanje prejela za svoje 
delo na področju socialnega varstva in delo v krajevni skupnosti.
Smo tudi v poletnem času, ko upamo, da bo lahko čim več ljudi 
odšlo na dopust in si nabralo moči za prihajajoče jesenske mesece. 
Želimo vam čim več užitkov, kjerkoli že boste preživeli svoj prosti 
čas.

ObO SD Trebnje

OBČINSKI  
ODBOR TREBNJE

Bodo moški dojili?
 
Včasih smo v Sloveniji vedeli, 
kdo rojeva in doji. Na podro-
čju pomena dojenja otroka je 
Slovenija v svetovnem merilu 
dosegla zavidljive rezultate. 

Nov predlog novele Zakona o starševskem varstvu in družinskih 
prejemkih, ki ureja porodniško in starševsko odsotnost,  poveču-
je vključenost očeta na račun manjše navzočnosti matere. Na ta 
način vsiljuje odločitev, ki je bila do sedaj svobodna izbira staršev. 
To ni feministična propaganda ali mačistično obnašanje. V DSD 
nikakor ne podpiramo krajšanja dobe za mamice in želimo, da 
odločitev, kdo bo z otrokom prebil prve mesece življenja, še vedno 
ostane v domeni staršev. 
Upamo, da ženske v DZ niso pozabile, kaj pomeni beseda mama! 
 

OO DSD Trebnje
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Zgodovinski 
Medvedjek
Južno pobočje vinogradniškega hriba Med-
vedjek smo nekoč imenovali Dolge dole. Tod 
se je vila skoraj 2 km dolga makadamska ce-
sta, ki je bila del glavne ceste in pred dolenj-
sko ter belokranjsko železnico pomembna 
prometna žila (furmanska cesta). Ob njej so 
stale do leta 1958 štiri skromne domačije, ki 
so se morale umakniti novi avtocesti.
Avtocesta, imenovana »cesta bratstva in eno-
tnosti«, ker jo je gradila mladina iz vseh kon-
cev Jugoslavije, je prvič spremenila podobo 
tega kraja. Na tem delu trase nove avtoceste 
je Tito obiskal svoje ljubljene mlade briga-
dirje. Z izgradnjo štiripasovne avtoceste pa je 
področje Medvedjeka ponovno dobilo novo 
podobo. 

Tu sta se zgodila dva pomembna uporniška 
dogodka. Prvi v spodnjem delu Medved-
jeka aprila leta 1942, drugi pa v zgornjem 
delu konec junija leta 1991. V prvem upo-
ru je skupina partizanov iz zasede napadla 
kamion z italijanskimi vojaki,  v drugem pa 
so enote slovenske teritorialne obrambe na-
padle motorizirano oklepno kolono JLA, ki 
naj bi branila »ustavni poredak« propadajoče 
Jugoslavije in preprečila obstoj samostojne 
Slovenije. 

Oba dogodka sta si po namenu, izvedbi in 
žrtvah podobna. Oba izražata elementarno 
pravico naroda, da se upre kratenju njegove 
svobode. Partizanom se rado očita, da so se 
prezgodaj uprli in bi morali čakati na pravi 
trenutek ter se pridružiti zaveznikom. Tudi 
leta 1991 nismo čakali, da bi nam nekdo 
prinesel samostojnost »na krilih«. Svoboda, 
ki ti jo prinese nekdo drug, ni nikoli zastonj. 
Oba dogodka, leta 1942 in 1991, sta skupaj 
z upori  širom naše domovine za nekaj časa 
prinesla svobodo in napredek. Žal pa vse do-
bro človek sčasoma pokvari in začeti je treba 
znova z novimi spoznanji in izkušnjami. Da-
nes smo zopet na novi časovni prelomnici.
Spomin na oba dogodka obeležujeta spome-
nika. Prvega kip partizana v borbenem po-
ložaju. Okolico spomenika za silo vzdržuje 
nekaj članov ZB NOV za vrednote NOV 
in njihovih simpatizerjev. Upor teritorialne 
obrambe pa obeležuje lepo urejen spominski 
park. Upajmo, da bo dolgo ostal tak. Žal pa 
na zgodovinska dogodka nimamo enotnega 
vrednostnega pogleda. Prvega se vrednoti 
skozi splošni politično in strokovno neeno-
tni zgodovinski pogled na NOB. Drugi pa 
deli osamosvojitelje na prave in iskrene ter 
na omahujoče s figo v žepu. To smo lahko 
opazili tudi na letošnji proslavi na Med-
vedjeku. Pri vsem tem pa se pozablja, da je 
k našim osamosvojitvenim naporom veliko 
prispeval ugoden zgodovinski trenutek raz-
padanja Jugoslavije in pohod neoliberalizma 
kot svetovnega procesa, ki mu je zvesto sledi-
la tudi mlada samostojna Slovenija.

Tekst: Štefan Kamin 
Foto: Mojca Smolič in arhiv

Čeprav si odšel, 
si še vedno z nami, 
v naših mislih, v naših srcih, 
kjer boš ostal za vedno.

ZAHVALA

V 79. letu starosti nas je zapustil naš dragi 
mož, ata, stari ata, brat in tast

STANISLAV 
MAJZELJ

iz Velikega  
Gabra 23. 

Ob nenadomestljivi izgubi se iskreno 
zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in znancem za izrečena sožalja, 
darovano cvetje in sveče. Hvala vsem, ki 
ste ga pospremili na njegovi zadnji poti 
k večnemu počitku. Zahvaljujemo se dr. 
Miru Kramerju, sodelavcem KP Trebnje, 
Dane Mirna, SŠ Josipa Jurčiča Ivančna 
Gorica in Sintalu. Lepa hvala gospodu 
župniku Janezu Jeromnu, pevcem iz 

Šentvida, g. Stanku Pinterju za poslovilne 
besede in pogrebnemu zavodu Novak. 

Iskrena hvala vsem, ki ste ga imeli radi in 
cenili njegovo dobroto, poštenost ter ga 

ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njegovi.

ZAHVALA

V 32. letu nas je zapustila naša draga žena, 
mami in hčerka

JOŽICA 
LONČAR

iz Gorenje vasi 6, 
Dobrnič.

Hvala pogrebni službi Novak, župniku za 
opravljeni obred, cerkvenim pevcem za 

zapete žalostinke, PGD Dobrnič,  
IMP armature Ivančna Gorica,  

OŠ Trebnje in PŠ Dobrnič.

Zahvaljujemo se vsem, ki ste jo pospremili 
na njeni zadnji poti, darovali cvetje,  

sveče in svete maše.

Žalujoči: mož Željko, otroci Marko,  
Tjaša in Lea ter mama.



38 št. 85 / julij-avgust 2013

dogodkI / VABIlo / zAhVAlE

Pošle so ti moči,
zaprl trudne si oči,
zdaj tiho, mirno spiš,
bolečin, trpljenja ne trpiš.

ZAHVALA

V 63. letu nas je zapustil dragi mož, oči, 
dedi, tast, brat, svak, bratranec, sosed in 

dober prijatelj

MARJAN 
ŠUŠTAR

iz Belšinje vasi pri 
Trebnjem.

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo 
vsem sorodnikom, vaščanom Belšinje vasi, 

sodelavcem ZZS in podjetju Kunstelj.

Zahvaljujemo se vsem, ki ste podarili sveče, 
svete maše, prispevke in izrekli sožalja 

žalujočim. Lepa hvala. 

Žalujoči: vsi njegovi.

Besede izbrane najti je težko 
– o človeku, ki je zaspal, odšel tiho,
v jutru tretjega poletnega dne
stisnil najbližje z zadnjimi močmi je v slovo.

ZAHVALA

V 61. letu nas je zapustil dragi dedi, oče, 
mož, brat, stric, boter, tast in prijatelj

ANDREJ 
HAUPTMAN 

iz Cankarjeve ulice 
35, Trebnje.  

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo 
vsem sorodnikom, prijateljem in znancem 

za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče. 
Zahvaljujemo se OOZ Trebnje, ZŠAM 

Trebnje in veteranom OZVVS Trebnje za 
častno stražo, sosedom iz Cankarjeve ulice, 
hvala g. župniku za opravljeni obred in sv. 

maše, pevcem za zapete žalostinke, izvajalcu 
Tišine in pogrebni službi Sonje Novak. 

In ob slovesu je vedno rekel: »Pa radi se 
imejte!« – Ker je res tako hotel za vse, do 

konca, vselej iskreno iz srca.

Žalujoči: vsi njegovi. 

TABORJENJE GASILSKE 
MLADINE V KOČEVJU

Mladinska komisija pri GZ Trebnje že vrsto 
let izvaja po programu komisije taborjenje 
gasilske mladine. S tovrstnimi aktivnostmi 
so pred leti začeli v Savudriji, predlani ni bilo 
taborjenja, lani pa so se odpravili na Kope 
nad Slovenj Gradcem. Letos so se odločili za 
taborjenje v Kočevju, v tamkajšnjem Domu 
Jurček, ki je enota Centra šolskih in obšol-
skih dejavnosti, kamor se je na dan državno-
sti odpeljalo 38 tabornikov z 10 mentorji in 
tam izvajalo aktivnosti do sobote popoldne. 
Organizatorji taborjenja so pripravili pro-
gramsko knjižico taborjenja s podrobno 
predstavitvijo programa po dnevih, ki so jo 
pred odhodom prejeli vsi udeleženci, da so 
bili tudi njihovi starši seznanjeni s potekom 
taborjenja. Poleg običajnih jutranjih in ve-
černih obveznosti (vstajanje, telovadba, umi-
vanje, dvig zastave, pospravljanje in urejanje 
sob, pregled in ocenjevanje le-teh …) so spo-
znali še vožnjo s kanuji, lokostrelstvo, imeli 
pohod po gozdni učni poti, ustvarjalne de-

lavnice in se urili v gasilskih veščinah. Spre-
hodili so se tudi do rudniškega jezera, kjer so 
imeli srečanje z ribiči, ki so jim predstavili 
njihovo delo, vrste rib in druge zanimivosti. 
Ogledali so si tudi mesto Kočevje ter obiskali 
tamkajšnje gasilsko društvo, kjer so jim gasil-
ci predstavili njihovo delovanje in predvsem 
gasilsko tehniko in orodje, s katerim uspešno 
opravljajo gasilsko dejavnost. Zaključnega 
večera se je udeležil tudi predsednik GZ 
Trebnje Anton Strah, ki je bil prijetno pre-
senečen, saj so mentorji s taborniki pripravili 
izjemno lep zaključek taborjenja, ki se je nato 
nadaljeval ob glasbi in plesu. 
Mladi taborniki so izrazili zadovoljstvo nad 
taborjenjem in se že veselijo novih izzivov 
taborjenja v prihodnjem letu. Ekipi mentor-
jev in vodnikov, predavateljem in vodji tabo-
ra Andreji Zupančič čestitamo za izjemno 
skrbno in kakovostno pripravljene in izve-
dene aktivnosti taborjenja, ki so pritegnile 
in navdušile tabornike različnih starosti iz 
različnih gasilskih društev trebanjske zveze. 

GZ Trebnje
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zAhVAlE

Kogar imaš rad, 
nikoli ne umre.
Le zelo daleč je ...

ZAHVALA

V 94. letu se je od nas poslovila naša draga 
mama, babica in prababica 

STANISLAVA 
ZUPANČIČ
iz Preske pri 
Dobrniču.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
prijateljem, znancem, sosedom in 

sodelavcem za izrečena sožalja, darovano 
cvetje, sveče in svete maše.

Hvala domačemu župniku Florijanu 
Božnarju in župnikoma, ki sta somaševala, 
trobentaču ter pevcem za lepo opravljeno 

pogrebno svečanost. Hvala pogrebni službi 
Novak, doktorju Humarju, patronažni 
sestri Majdi Gačnik ter uslužbenkam 

Doma starejših občanov Trebnje  
za pomoč pri oskrbi. 

Predvsem pa najlepša hvala vsem,  
ki ste jo imeli radi in jo obiskovali. 

Žalujoči: vsi njeni.

ZAHVALA

V torek, 11. junija 2013, je tiho zaspala 
naša draga mama

ALBINA 
MAROLT,  
roj. STRUNA,

iz Velikega  
Gabra 37.

Iskrena hvala vsem sorodnikom, 
prijateljem, znancem, vaščanom in 

sosedom, ki ste jo imeli radi in ji izkazali 
spoštovanje na njeni zadnji poti. 

Posebno zahvalo namenjamo vsem, ki ste 
ji v času njene bolezni pomagali lajšati 
bolečine: dr. Katarini Žirovnik Kuster, 
sestrama Zdravstvenega doma Trebnje, 
posebno sestri Marjetki, patronažnim 

sestram, posebno sestri Darji.
Hvala gospodu župniku Janezu Jeromnu za 

lepo opravljeno pogrebno svečanost.
Hvala Društvu upokojencev Veliki Gaber, 
ga. Jožici Štrempfelj za besede slovesa in 

pogrebnemu zavodu Perpar za lepo 
organiziran pogreb.

Žalujoči: vsi njeni.

Ugasnila je luč življenja,
se prižgala luč spomina,
a ostaja v srcu tiha bolečina.

ZAHVALA

V 82. letu nas je zapustil dragi oče, dedek, 
brat in stric

ANTON 
ROgELJ,

Pod gradom 8, 
Trebnje.

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo 
vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za 

izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče. 
Posebej se zahvaljujemo sosedoma Jožetu 

in Slavki Skol za nesebično pomoč, Lovski 
družini Trebnje in Gasilskemu društvu 

Trebnje, dr. Petkovi in neurološkemu oddelku 
SB Novo mesto ter župniku za opravljeni 
obred. Hvala tudi pogrebni službi Novak 
za organizacijo pogreba ter sodelavkam 

Mikrografije za razumevanje in podporo. 

Žalujoči: vsi njegovi.

Kjerkoli si, naj angel čuva te,
kjerkoli si, vedno bomo mislili na te.

ZAHVALA

Ob boleči izgubi dragega partnerja, očija, 
sina, brata, strica, svaka in prijatelja 

ALBINA 
FLORJANČIČA 

iz Pristave 13, 
Trebnje,

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
prijateljem, sodelavcem Slovenske vojske, 
znancem in sosedom za izrečena sožalja, 
darovano cvetje in sveče. Hvala Slovenski 
vojski za organizacijo pogrebne svečanosti, 
vojaškemu župniku za opravljeni obred in 
sveto mašo, pevcem za zapete žalostinke, 
ga. Mileni Knez za poslovilni govor in 

pogrebni službi Novak. Iskrena hvala vsem, 
ki ste bili z nami ob zadnjem slovesu in 
ste našega dragega Albina pospremili k 

večnemu počitku. Radi te imamo.

Žalujoči: sopotnica Simona, hčerki Neja 
in Teja ter vsi ostali, ki ga pogrešamo.

Zdaj bivaš vrh višave jasne,
kjer ni mraku, kjer ni noči,
tam sonce sreče ne ugasne,
resnice sonce ne stemni.
(S. Gregorčič)

ZAHVALA

V 58. letu starosti nas je zapustil naš dragi 
brat in bratranec 

MARJAN 
KOLMAN

s Hudej.

Ob izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem, ki 
ste se poklonili njegovemu spominu in ga 

pospremili k njegovemu zadnjemu počitku. 
Posebej se zahvaljujemo g. kaplanu za lepo 
opravljen obred, govornikoma, PGD Račje 

selo in vaščanom za nesebično pomoč. 
Posebna zahvala velja ga. Miri Hrast 

in g. Andreju Mlakarju ter nekdanjim 
sodelavcem in sodelavkam. Hvala vsem, 

ki ste nam v težkih trenutkih slovesa 
kakor koli pomagali, pa vas nismo posebej 

imenovali.

Žalujoči: vsi njegovi.

Ni smrt tisto, kar nas loči,
in življenje ni, kar druži nas.
So vezi močnejše. Brez pomena
zanje so razdalje, kraj in čas.
Vekovečna dragih je bližina.
Smrt je le združitev na večer.
Zemlja skupno je pribežališče
in poslednji cilj vseh nas je mir.
Mila Kačič

ZAHVALA

V 65. letu starosti nas je zapustil

ALOJZ 
BREZNIK

iz Ulice OF 16, 
Trebnje.

Ob izgubi našega dragega očeta in starega 
ata se zahvaljujemo vsem sorodnikom, 

sosedom, prijateljem, znancem in 
sodelavcem za izrečena sožalja, darovano 

cvetje in sveče.
Vsem, ki ste se poklonili 

njegovemu spominu in ga pospremili na 
zadnji poti, še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči: vsi njegovi.



nApoVEdnIk

Napovednik prireditev v občini Trebnje za julij in avgust 2013
Datum Ura Prireditev Lokacija
13. 7. 2013 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje
13. 7. 2013 17.00 »Party« teniški turnir izžrebanih dvojic pod zvezdami Športni center Vita
15.–19. 7. 2013 8.00–16.00 Zelena kolonija Izletniška kmetija Kazina
15. 7. 2013 12.00–15.00 Svetovalna točka – zaposlitveni kotiček Knjižnica Pavla Golie Trebnje
19.–21. 7. 2013 14.00 Festival ŠVIC – Študentski vikend inteligence in cvička Turistična kmetija Obolnar
20. 7. 2013 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje
20. 7. 2013 20.00 Veselica v Gorenjem Vrhu pri Dobrniču z Ansamblom Nemir Gorenji Vrh pri Dobrniču
22.–26. 7. 2013 8.00–16.00 Zelena kolonija Izletniška kmetija Kazina
24. 7. 2013 9.00–12.00 Poletna delavnica Knjižnica Pavla Golie Trebnje
27. 7. 2013 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje
27. 7. 2013 13.00 9. srečanje konjenikov Krtina – Krtinska deteljica na otoku na Krtini
2. 8. 2013 20.00 Gasilska veselica na Selih pri Šumberku  z Ansamblom Naveza Sela pri Šumberku
3. 8. 2013 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje
5.–9. 8. 2013 8.00–16.00 Zelena kolonija Izletniška kmetija Kazina
7. 8. 2013 9.00–12.00 Poletna delavnica Knjižnica Pavla Golie Trebnje
10. 8. 2013 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje
10. 8. 2013 20.00 Gasilska veselica PGD Lukovek s skupino Gadi Lukovek
12.–16. 8. 2013 8.00–16.00 Zelena kolonija Izletniška kmetija Kazina
17. 8. 2013 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje
19. 8. 2013 12.00–15.00 Svetovalna točka – zaposlitveni kotiček Knjižnica Pavla Golie Trebnje
19.–23. 8. 2013 8.00–16.00 Zelena kolonija Izletniška kmetija Kazina
19.–24. 8. 2013 naknadno Poletni tabor bobra Vitka Športni center Vita
21. 8. 2013 9.00–12.00 Poletna delavnica Knjižnica Pavla Golie Trebnje
23. 8. 2013 20.00 Gasilska veselica z Ansamblom Modrijani Lukovek
24. 8. 2013 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje
24. 8. 2013 14.00 Prireditev Konjeniškega društva Gombišče Gombišče
24. 8. 2013 20.00 Veselica na Gombišču z Ansamblom Pogum Gombišče
24. 8. 2013 21.00 Letni kino za trebanjsko pošto
26.–30. 8. 2013 8.00–16.00 Zelena kolonija Izletniška kmetija Kazina
30. 8. 2013 19.00 Lovska veselica z Ansamblom Donačka Lovska koča Veliki Gaber
31. 8. 2013 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park 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 81 128 (TIC Trebnje). 


