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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 Višček, 
Nino Zajc

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

minskih objav ob obletnicah smrti se ne objavlja. Poslanih 
slik za objavo ne vračamo! V Glasilu občanov se proti 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, 
10. 10. 2013, izid je petek 18. 10. 2013. Prispevki, ki bodo 
prispeli po tem datumu, bodo objavljeni v naslednji številki, 
če bodo še aktualni.
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Obvestilo o javnem razpisu za dodelitev štipendij 
Občine Trebnje za dijake in študente za šolsko oziroma 
študijsko leto 2013/2014
Občina Trebnje je 4. 9. 2013 na svoji spletni strani http://www.trebnje.si objavila Javni 
razpis za dodelitev štipendij Občine Trebnje za dijake in študente za šolsko oziroma štu-
dijsko leto 2013/2014. Rok za oddajo vloge je 11. 10. 2013. 
Obrazec vloge za prijavo na razpis je dostopen na spletni strani Občine Trebnje. Dodatne 
informacije lahko kandidati dobijo na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Trebnje, 
Goliev trg 5, 8210 Trebnje. 

Dela na občinskih 
cestah
Zadnji teden v avgustu so se pričela rekon-
strukcijska dela na lokalni cesti Trebnje – 
Grmada – Dobrnič. V sklopu del bo z javnim 
razpisom izbrani najugodnejši izvajalec RE-
KON d.o.o. iz Ivančne Gorice obnovil 320m 
ceste in sicer od pričetka odseka pod gradom 
do navezave v lanskem letu rekonstruiranega 
dela. V času izvajanja del je popolna zapo-
re ceste, ki bo predvidoma trajala do sredine 
oktobra, obvoz pa je urejen preko Repč in 
Vrhtrebnjega. 
Začetek tega tedna so se začela investicijsko 
vzdrževalna dela na lokalnih cestah. Najprej 

so s sanacijo cestnega omrežja pričeli v na-
seljih Gorenja in Dolenja vas pri Čatežu, na 
delu, kjer je bila izvedena fekalna kanalizacija 
(odsek Čatež – Golek). Z deli naj bi zaklju-
čili do konca septembra. Konec prihodnjega 
tedna bodo pričeli s preplastitvijo ceste skozi 
naselje Škovec, dela naj bi bila končana do 
začetka oktobra. Vzporedno bo potekala še 
preplastitev odseka lokalne ceste Češnjevek 
– Lipnik, ki naj bi bila predvidoma zaključe-
na do sredine oktobra.
V kratkem pa se bodo pričela tudi dela na 
lokalni cesti Vrbovec – Podlipa. Le-ta bo do-
bila novo asfaltno plast v dolžini 400 m. Dela 
naj bi bila predvidoma izvedena do sredine 
oktobra.
Udeležence v prometu prosimo za razume-

vanje in dosledno upoštevanje spremenjene 
prometne signalizacije.

Občinska uprava Občine Trebnje 
Oddelek za okolje in prostor 

Darja Štraus, svetovalka 

Sanacije 
poškodovanih cest
Kot ste opazili, je DARS začel s sanacijami 
državnih in občinskih cest, ki so bile zaradi 
uporabe za potrebe izgradnje avtoceste Plu-
ska – Ponikve kakorkoli poškodovane.
Pred kratkim smo namreč pridobili prvo sa-
nirano cesto in sicer skozi mesto Trebnje, s 
tem posegom pa so se dela šele pričela. Za 
obnovo je tako predvidenih še sedem cest 
(ne v celotni dolžini): Zidani most – Grič pri 
Trebnjem, Štefan – Benečija, Odcep od H1 
Trebnje – Grmada, Odcep H1 Trebnje –Re-
pče (Odrga), Trstenik – Gorenje Zabukov-

je, Dolenja Nemška vas – Poljane in Breza 
– Pluska. 

Občinska uprava Občine Trebnje 
Oddelek za okolje in prostor 

Darja Štraus, svetovalka 

Objavljamo odgovor podžupana, g. 
Silvestra Prparja, na vprašanje pod- 
županje g. Nade Pepelnak v prejšnji 
št. Glasila.

Citirano:
»Odgovor podžupanji Nadi Pepelnak 
na članek v Glasilu občanov št. 85 julij.
Res je, da nisem kontaktiral z ga. Nado 
Pepelnak glede polaganja venca. S stra-
ni občine je bilo rečeno, da se proslave ob 
11. uri udeleži tudi podžupanja.
Zakaj se proslave ni udeležila, je njena 
osebna odločitev. Ponovno pa zatrdim, 
da je bila moja izjava opravičena.
Gospa Nada se je polaganja venca ude-
ležila ob 9. uri in ne v vlogi podžupa-
nje, kar je izjavila za Dolenjski list št. 
26 – 27 junij. Za to prisotnost ni imela 
pooblastila s strani občine oziroma g. 
župana Kastelica.
Njena udeležba je bila lahko samo v 
vlogi predsednice SDS-a oziroma ob-
čanke.«

Podžupan Občine Trebnje
Silvester PRPAR, dipl.ekon.
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Zamenjava 
cevovoda na 
primarnem 
vodovodnem 
omrežju Trebnje
Občina Trebnje, kot lastnik celotnega vo-
dovodnega omrežja Trebnje se je odločila za 
strokoven in celovit pristop k reševanju pro-
blema zagotavljanja kvalitetne oskrbe s pitno 
vodo na celotnem območju občine Trebnje, 
ki se oskrbuje, oziroma napaja iz vrtine v Ra-
danji vasi.
Celoten projekt zamenjave cevovoda v skup-
ni dolžini 8.261 m je bil razdeljen na štiri (4) 
odseke (prikaz v tabeli), dela pa so potekala 
sočasno  na vseh odsekih, zaradi zelo kratke-
ga roka izvedbe.
Dela na projektu so se začela izvajati dne 
19.6.2013, zaključena pa morajo biti do 
30.9.2013. Na današnji dan 5.9.2013 lahko 
brez skrbi zatrdimo, da je projekt v zaključ-
ni fazi, saj so dela zaključena na prvih treh 

odsekih, na V-4 pa se izvajajo v samem nase-
lju Knežja vas, kjer se investicija s prevezavo 
tudi zaključi in kar je predvideno za prihod-
nji teden. 

V-4 Knežja vas dela se zaključujejo

Za uspešno zaključevanje tako velikega pro-
jekta v občini Trebnje, v tako kratkem času, 
gre zahvala vsem sodelujočim od izvajalca, 
nadzora, varnostnega koordinatorja, up-
ravljalca sistema do slehernega lastnika zem-
ljišča in ostalih na tak ali drugačen način so-
delujočih posameznikov. Brez sodelovanja in 
predvsem razumevanja, za kako pomemben 
in velik projekt gre, bi danes verjetno pisali 
o izgubljenih EU sredstvih ESRR (evropski 
sklad za regionalni razvoj) in nadaljnjih iz-
gubah in pomanjkanju vode. Letošnja suša je 
pokazala, kako pomembna je dobra oskrba 

z vodo in čeravno je bil celoten sistem pred 
razpadom, je KOMUNALA TREBNJE, 
kot upravljalec sistema zagotovila redno os-
krbo (z manjšimi omejitvami in motnjami), 
ki jo bo z izvedenimi deli še izboljšala in 
nadgradila. Še enkrat zahvala vsem.

Priprava (by pass) cevovoda za zamenjavo-vgrad- 
njo novega cevovoda pod obratovanjem Knežja 
vas

Za razumevanje, za kako časovno zahteven 
in velik projekt gre je potrebno pojasniti, da 
so vsa pripravljalna dela potekala že nekaj 
let, vendar se je zaradi pomanjkanja denarja 
čakalo na razpis za nepovratna sredstva že 
od jeseni leta 2010. V letu 2011 smo ime-
li pripravljeno dokumentacijo in začelo se 
je čakanje na obljubljen 6. Razpis iz naslo-
va razvoja regij. Glede na to da je občina 
že bila prejemnik sredstev iz tega naslova 
smo dne 12.4.2013 prejeli sklep o odobritvi 
417.676,68 EUR od vrednosti celotne in-
vesticije v neto znesku 1.303.789,50 EUR 
(DDV se poračunava). Pogodba o sofinan-
ciranju je podpisana na sedežu MGRT, v 
Ljubljani dne 12.6.2013 in dne 14.6.2013 se 
podpisala pogodba z izbranim izvajalcem v 
višini 1.270.725,07 EUR brez DDV. Uvedba 
v delo je bila 19.6.2013, v nekaj dneh pa se je 
fizično pričelo z deli, ki bodo zaključena pred 
rokom za dokončanje del 30.9.2013.

Pripravil oddelek za okolje in prostor:
Stanko Gojkovič

Ozna-
ka 

odseka

Odsek Obstoječi 
material in 
premer cevi

Novi
material in 
premer cevi

Dolžina Objek-
ti - 

jaški

Hi-
dranti

Zrač-
niki

Blatniki
tudi  

PTH BI 
NTH BI

(mm) (mm) (m)
V-1 VH Medvedjek -

Martinja vas
AC DN 250 NL DN 300 1.685,77 2 0 1 2

V-2 Kamni potok -
VH Pekel

AC DN 250 NL DN 300 2.465,65 2 0 2 2

V-3 VH Velika 
Loka -
AC LJ-NM

AC DN 150 NL DN 150 2.029,38 3 0 2 2

V-4 AC LJ-NM -
Knežja vas

AC DN 150
AC DN 125

NL DN 150 2.080,78 3 4 5 5

Skupaj: 8.261,58 10 4 10 11

Elektronsko poslovanje zajema poslovanje v 
elektronski obliki na daljavo z uporabo in-
formacijske in komunikacijske tehnologije 
in uporabo elektronskega podpisa v upravnih 
in drugih podobnih postopkih. Elektronsko 
poslovanje omogoča lažje in hitrejše izvaja-
nje različnih opravil, ki jih imamo z državo. 
Pri elektronskem poslovanju lahko posame-
znik upravne postopke opravlja od doma 
preko svojega osebnega računalnika, poveza-
nega v svetovni splet. Tako je mogoče preko 
interneta poslati vlogo, spremljati, kaj se s to 
vlogo dogaja, nato pa organ po isti poti poš-
lje odločbo, dokument ali potrdilo. 

Elektronsko poslovanje z državno upravo oz. 
upravnimi enotami je mogoče preko portala 
E-uprava (http://e-uprava.gov.si). E-uprava 
nudi storitve za državljane, pravne osebe in 
javno upravo. Storitve javne uprave za dr-
žavljane so prikazane v obliki življenjskih 
dogodkov. Življenjski dogodki so razdeljeni 
po področjih, opisi storitev pa vodijo upo-
rabnika skozi konkreten postopek, ki ga želi 
opraviti. Po opisu postopka, v katerem izve 
potrebne informacije o tem, kje in kako se 
storitev opravi, je na voljo tudi ustrezna vlo-
ga oziroma obrazec. 
V posebnem podportalu, imenovanem ele-

ktronske storitve javne uprave E-storitve 
(http://e-uprava.gov.si.storitve), so na enem 
mestu zbrani vsi obrazci, ki uporabnikom 
omogočajo oddajo vlog na ustrezni organ. 
Elektronske storitve v obliki elektronskih 
obrazcev omogočajo pridobitev informacij 
(npr. izračun letne dajatve za uporabo vozil v 
cestnem prometu) ali izvajanje celovite sto-
ritve z državo (npr. e-zahteva za izdajo izpi-
ska iz matičnega registra). Sistem za oddajo 
vlog E-storitve uporabnika vodi po korakih, 
da vlogo izpolni ali natisne, elektronsko 
plača takso, kjer je le-ta potrebna, in vlogo 
elektronsko odda za ustreznega naslovnika. 
Elektronsko plačevanje upravnih taks omo-
goča sistem e-plačil. Spletno plačevanje je 
mogoče s plačilni karticami Aktiva, Maestro, 
MasterCard, Visa, Visa Electron, American 
Express, preko mobilnega plačevanja Mo-

Elektronsko poslovanje z državno upravo 
(upravnimi enotami) v upravnih postopkih
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neta, ki ga ponuja družba Mobitel ter preko 
spletne banke ABANET.
Državni portal E-uprava uporabnikom 
preko Moje E-uprave (http://e-uprava.
gov.si/e-uprava/portalStran.euprava?page-
id=1) omogoča, da si nekatere vsebine por-
tala prilagodijo po svojih željah. Prav tako 
Moja E-uprava omogoča naročanje na no-
vice; uporabo posebnih storitev, vezanih na 
osebne podatke (spletni opomnik http://e-
-uprava.gov.si/e-uprava/opomnik, vpogled 
v lastne osebne podatke na http://ecrp.gov.
si, oglasna deska http://e-uprava.gov.si/e-
-uprava/oglasnaDeska.euprava (npr. objava 
javnih prireditev in shodov, objava ponudb 
za prodajo kmetijskih zemljišč)), preverja-
nje kaj se dogaja z oddanimi elektronskimi 
vlogami (spremljanje statusov v postopku); 
pregled potrdil o plačilu taks in drugih stro-
škov za elektronske vloge. Za uporabo Moje 
E-uprave se mora vsak uporabnik najprej re-
gistrirati z uporabniškim imenom in geslom 
ali kvalificiranim digitalnim potrdilom.
Elektronska komunikacija med državo in 
uporabnikom mora potekati na varen način, 
za kar potrebujemo kvalificirano digitalno 
potrdilo. V Sloveniji deluje več izdajateljev 
kvalificiranih digitalnih potrdil, med njimi je 
tudi SIGEN-CA – izdajatelj na Ministrstvu 
za notranje zadeve. Vlogo za izdajo kvalifi-
ciranega digitalnega potrdila SIGEN-CA se 
odda osebno na prijavni službi, ki deluje na 
upravni enoti. Pridobitev digitalnega potrdi-
la je brezplačna. Več o tem si lahko preberete 

na spletni strani http://www.sigen-ca.si. 
Za poslovanje z državno upravo pa lahko 
uporabljate tudi kvalificirana digitalna po-
trdila nekaterih drugih izdajateljev, in sicer:
– Pošta Slovenije, d.o.o. (digitalno potrdilo 

POŠTA®CA) na http://postarca.posta.
si 

– Nova Ljubljanska banka, d.d. (digitalno 
potrdilo AC NLB) na http://nlb.si 

– Halcom, d.d., (digitalno potrdilo HAL-
COM-CA) na http://www.halcom-ca.
si. 

Spletno digitalno potrdilo in dostop do in-
ternega sta torej nujen predpogoj, da posa-
meznik prične elektronsko poslovati z dr-
žavno upravo. 
V nadaljevanju navajamo nekaj najpogostej-
ših storitev, pri katerih je omogočeno preko 
portala e-uprava oz. e-storitve poslovati z 
upravno enoto v elektronski obliki:  
1. E-odjava začasnega prebivališča
2. E-prijava stalnega prebivališča
3. E-prijava začasnega prebivališča
4. E-zahteva za izdajo potrdila iz matične-

ga registra
5. Izjava o sprejemu ponudbe za prodajo 

kmetijskih zemljišč ali kmetije
6. Obrazec priglasitve opravljanja osebnega 

dopolnilnega dela
7. Odobritev pravnega posla pri prometu s 

kmetijskim zemljiščem, kmetijo ali goz-
dom

8. Ponudba za prodajo kmetijskega zem-
ljišča ali kmetije

9. Prijava opravljanja kratkotrajnega dela
10. Prošnja za spremembo osebnega imena 

polnoletne osebe
11. Vloga za izdajo potrdila, da odobritev 

pravnega posla ni potrebna
12. Vloga za izdajo potrdila o podatkih iz 

uradne evidence upravnih enot
13. Vloga za preverjanje pogojev kmeta fi-

zične osebe
14. Zahteva vojnega veterana za izdajo iz-

kaznice za brezplačno vožnjo
15. Zahteva za pridobitev informacije javne-

ga značaja
16. Zahteva za priznanje pravice do letnega 

prejemka
17. Zahteva za priznanje pravice do zdra-

vstvenega varstva
18. Zahteva za priznanje statusa, vpis v 

evidenco vojnih veteranov in izdajo iz-
kaznice

19. Zahteva za priznanje veteranskega do-
datka.

Celoten seznam elektronskih storitev pa je 
viden na spletni strani E-storitve. 
Država v svojih strateških dokumentih sledi 
k povečanju uporabe elektronskih storitev, 
kar je pogoj tudi za uspešen nadaljnji razvoj 
E-uprave in posledično tudi širjenje nabora 
upravnih storitev, ki jih je bo mogoče opra-
viti preko komunikacije med državnim or-
ganom in uporabnikom po elektronski poti. 
Zato vabljeni k uporabi E-upravi pri poslo-
vanju z upravno enoto. 

Kmečka gospodinjstva, ki so s povprečjem 
dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne 
gozdarske dejavnosti za leti 2011 in 2012 
presegla 7.500 evrov, morajo do 31. oktobra 
2013 na davčnem organu priglasiti ugotav-
ljanje davčne osnove na podlagi dejanskih 
prihodkov in odhodkov ali dejanskih pri-
hodkov in normiranih odhodkov. Rok za 
pričetek obveznega vodenja računovodstva 
oziroma evidenc za davčne namene je 1. ja-
nuar 2014. 
Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 
94/2012) ureja obveznosti vzpostavitve 
vodenja knjigovodstva na kmetijskih go-
spodarstvih. Kot določa 47. člen Zakona o 
dohodnini (ZDoh-2), je s spremembo z dne 
10. 12. 2012 določeno, da se davčna osnova 
od dohodka iz osnovne kmetijske in osnov-
ne gozdarske dejavnosti ugotavlja na podla-
gi dejanskih prihodkov in odhodkov ali na 
podlagi dejanskih prihodkov in normiranih 
odhodkov, če povprečni skupni dohodek 
dveh zaporednih predhodnih davčnih let 
članov kmečkega gospodinjstva iz osnovne 
kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti 
preseže 7.500 evrov, lahko pa se člani kmeč-

kega gospodinjstva, za katere se v skladu z 69. 
členom ZDoh-2 šteje, da opravljajo osnovno 
kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost, 
za vodenje računovodstva odločijo prosto-
voljno. V skupni dohodek kmečkega go-
spodinjstva se seštevajo davčne osnove vseh 
članov kmečkega gospodinjstva (katastrski 
dohodek, pavšalna ocena dohodka na čebe-
lji panj in 50 % obdavčljivih plačil iz naslova 
ukrepov na področju kmetijske politike).
Zavezanci za dohodek iz osnovne kmetijske 
in osnovne gozdarske dejavnosti bodo mora-
li voditi ustrezno računovodstvo vsaj pet let 
in iz računovodskih razvidov (evidenc) ses-
tavljati predpisane računovodske izkaze in 
davčne obračune. 
S Pravilnikom o poslovnih knjigah in dru-
gih davčnih evidencah za fizične osebe, 
ki opravljajo dejavnost (Uradni list RS, št. 
138/2006, 52/2007, 21/2013), so določene 
vrste in način vodenja poslovnih knjig in 
evidenc, ki jih morajo voditi fizične osebe, 
ki opravljajo dejavnost. Za kmečka gospo-
dinjstva se, tako kot za ostale fizične osebe, 
ki opravljajo dejavnost, glede vodenja po-
slovnih knjig in evidenc, sestavljanja letnih 

poročil, knjigovodskih listin, dostopnosti do 
poslovnih knjig in poročil uporablja Zakon o 
gospodarskih družbah (ZGD‐1) v delu, ki se 
nanaša na podjetnika, splošni slovenski raču-
novodski standardi (SRS) in predvsem SRS 
39 ter navedeni pravilnik.
Z namenom lažjega prehoda na obvezno 
vodenje računovodstva je Ministrstvo za 
kmetijstvo in okolje RS tako kmečkim go-
spodinjstvom kot računovodskim servisom, 
kmetijskim svetovalcem in ostalim, ki bodo 
sodelovali pri vodenju knjigovodstva v kme-
tijstvu, pripravilo ter na spletni strani objavi-
lo uporabniška navodila, ki vključujejo tudi 
enoten kontni načrt. 
S strani našega zavoda bomo organizirali 
predstavitve in svetovanje glede obveznega 
računovodstva za kmečka gospodinjstva, v 
sklopu naše računovodske pisarne pa že nu-
dimo storitev vodenja računovodstva. Za do-
datne informacije se lahko obrnete na kme-
tijske svetovalce na vašem območju.

Damijan VRTIN, specialist za ekonomiko,
Kmetijsko-gozdarski zavod Novo mesto

Obvezno računovodstvo za kmečka gospodinjsktva
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Spoštovani občani!

Občina Trebnje (v nadaljevanju naročnik) je dokončala izgradnjo 
sekundarnega fekalnega kanalizacijskega omrežja, vključno z od-
vodnjavanjem meteornih vod iz cestnih površin. Izvajalec del Komu-
nalne Gradnje d.o.o. Grosuplje je po oceni naročnika dela opravil v 
predvidenem roku in predpisani kvaliteti, za kar je naročniku predal 
tehnično dokumentacijo. Opravljen je tehnični pregled objektov in 
naprav ter izdano uporabno dovoljenje, z dne 29.7.2013. Naveden 
datum, šteje kot presečni datum, od katerega naprej se je v roku 6 
mesecev, v skladu z veljavno zakonodajo, potrebno priključiti na no-
vozgrajeno omrežje. 

Kaj sistem obsega in kaj sistem omogoča?
Fekalni kanalizacijski sistem obsega zgrajen sekundarni cevovod iz 
centrifugiranega poliestra DN 250 in DN 400 (dimenzije 250 in 
400mm) v skupni dolžini 842,50 m, PVC cevovod (dimenzije 250 
mm) v skupni dolžini 1067 m, zgrajeni so odcepi za priključke v na-
daljevanju 35 kos in vgrajenih je 48 kanalizacijskih jaškov iz poliestr-
skega materiala z LTŽ pokrovi ter za meteorni kanal betonski jaški z 
LTŽ pokrovi. Poleg tega so zgrajeni še odcepi iz PVC cevi ø160 mm 
iz cestnega sveta v skupni dolžini 140 m.
Sistem omogoča izključno le odvajanje vseh fekalnih odpadnih voda 
iz gospodinjstev in ostalih objektov (trgovine in manjše obrtno sto-
ritvene dejavnosti kjer se pri dejavnosti ne uporabljajo različne ne-
varne in kemične substance kot so olja, kisline, lugi, …) 
Vse ostale odpadne vode, kot so meteorne, tehnološke (predhod-
no čiščenje) in druge onesnažene vode, ki niso fekalne, ni dopust-
no odvajati preko zgrajenega sistema saj temu ni namenjen in bi 
takšno ravnanje pomenilo poškodovanje ali celo uničenje sistema, 
za povzročitelja pa materialno in kazensko odgovornost. Meteorne 
vode je v skladu z veljavno zakonodajo potrebno reševati v sklopu 
lastne parcele z drenažo, z zajemom in odvodnjo v ponikovalnico ali 
z zajemom in zbiranjem v kapnici. Vse tehnološke vode različnih de-
lavnic in proizvodnih objektov je predhodno potrebno očistiti vseh 
nevarnih substanc, kemikalij in grobih delcev, ki bi lahko uničile de-
lovanje biološke čistilne naprave.

Kako sistem deluje?
Fekalni kanalizacijski sistem je zgrajen iz gravitacijskih vodov, izje-
moma je odjemno mesto rešeno s črpalko za fekalije. Vsi vodi so 
vodotesni, vdor meteorne vode je mogoč le preko odprtin (luknjic) 
v LTŽ pokrovih, ki so potrebni zaradi zračenja, oziroma da se ne 
ustvarja podtlak in tvorijo zdravju škodljivi strupeni plini, ki nastajajo 
pri gnitju fekalij. Gravitacijski vodi so zgrajeni tako da trasa pote-
ka od najvišje točke do najnižje točke z minimalnim padcem 2 ‰ 
(promili) na dolžinsko enoto (v povprečju 3-7‰). Sistem deluje po-
polnoma avtomatično in ga je mogoče kontrolirati, nadzorovati in 
odpravljati morebitne manjše napake kar preko GSM in osebnega 
računalnika iz sedeža Komunale Trebnje. Prav tako so ves čas na raz-
polago vsi parametri delovanja, tako da bo takoj evidentirana tudi 
vsaka morebitna zloraba v smislu nedopustnega odvajanja meteornih 
ali drugih voda ali drugih nedovoljenih posegov v sistem. 

Kako se priključiti na kanalizacijo, postopek in okvirna cena ter na-
čin plačila?    
Kot je že povedano je zgrajen sekundarni sistem. Glavni zbirni pove-
zovalni vod je zgrajen že leta nazaj in se iz leta v leto širi ter poteka 

od ČN Trebnje pa do žage (Vel. Loka), Primarnih vodov je kar ne-
kaj, v danem primeru se imenuje M kanal (ob vodotoku Peklenšček) 
za potrebe Cvibelj in Studenca, kjer novo zgrajeni sekundarni vod 
omogoča že izgradnjo posrednih posameznih priključkov, v nekate-
rih redkih primerih celo neposrednih priključkov. Hišni priključek ali 
individualni priključek sestoji iz revizijskega jaška, ki je na eni strani 
povezan s sekundarnim omrežjem na drugi strani pa z izstokom iz 
hiše. Izstok iz hiše je lahko obstoječ, lahko se zgradi na novo, za oba 
primera pa je obvezno, da vmes ni greznice (se opusti). Priporočljivo 
je, da se priključek izvede strokovno,  posameznik pa lahko zaprosi za 
konkreten predračun KGG d.o.o.Grosuplje, Gasilska c. 5, Grosuplje 
ali drugega pooblaščenega izvajalca. Mogoča je tudi izvedba v lastni 
režiji, vendar je pri tem potrebno pridobiti soglasje in pogoje (teh-
nične pogoje priključitve) od upravljalca sistema Komunala Trebnje, 
potrebno pa je dogovoriti tudi nadzor oziroma kontrolo odprtih ro-
vov pred priključitvijo zaradi ustreznosti izvedbe in ustreznega va-
rovanja pred morebitnim vdorom povratnih vod in fekalij v objekt.
Postopek za priključitev poteka po naslednjem postopku:
– stranka poda zahtevo za odmero komunalnega prispevka na Ob-

čini Trebnje na pripravljenem obrazcu (ta bo po preteku 6 me-
secev odmerjen po uradni dolžnosti za vse obstoječe objekte v 
skladu z veljavno zakonodajo);

– Komunalni prispevek je odmerjen z odločbo v skladu z Odlokom 
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremlja-
nja »Kanalizacijski sistem Studenec« (Ur. l. RS 53/2013)

– Odmera za posamezen priključek se opravi individualno za vsak 
objekt in pripadajoče zemljišče posebej in znaša 8,750 EUR/m2 
neto tlorisne površine objekta (površina vseh zgrajenih prostorov, 
ki je enaka površini iz Obvestil, ki ste jih prejeli v oktobru 2010 
od Geodetske uprave v zvezi z vrednotenjem nepremičnin) in 
7,652 EUR/m2 pripadajoče parcele v razmerju 70:30.

– S plačilom komunalnega prispevka se šteje da so poravnane vse 
obveznosti iz naslova priključitve razen materialnih stroškov iz-
gradnje samega priključka. Z dokazilom o plačilu komunalnega 
prispevka stranka poda vlogo na Komunali Trebnje za izdajo so-
glasja in tehnične pogoje priključitve ter nadzor, kontrolo pred 
priključitvijo in v času posredne ali neposredne fizične priključitve 
na sekundarni kanal. Izvedba priključka brez nadzora Komunale 
Trebnje ali v nasprotju z izdanim soglasjem šteje kot nedovoljen 
poseg v objekte in naprave javne gospodarske infrastrukture in je 
dejanje, ki se obravnava kot prekršek.  

Primer izračuna: za hišo povprečni velikosti 215,26 m2 in parcelo 
velikosti (stavba x 1,5= 246,17 m2)
215,26 x 8,75 x 0,7 + 246,17 x 7,652 x 0,3= 1.318,46 +565,11 = 
1.883,57 EUR

Plačilo komunalnega prispevka se načeloma izvede v roku 30 dni od 
prejema odločbe v enkratnem znesku, izjemoma pa je v skladu z za-
dnjim odstavkom 14. člena navedenega odloka omogočeno plačilo v 
največ 12 zaporednih mesečnih obrokih, vendar izključno in samo na 
prošnjo vlagatelja zahtevka. V primeru, da bo odmera opravljena po 
uradni dolžnosti po preteku 6 mesecev, možnost obročnega plačila ni 
predvidena.

Pripravil:
Oddelek za okolje in prostor Župan občine Trebnje
Stanko Gojkovič Alojzij Kastelic

O B V E S T I L O
Kanalizacijski sistem Studenec

je zgrajen
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Spoštovani!

Vse lastnike zemljišč ob občinskih cestah in 
pločnikih (ob javnih prometnih površinah) 
prosimo, da poskrbite za redno vzdrževanje 
živih mej (oz. drugega rastlinja) na svojih 
zemljiščih na način, da le-te ne ogrožajo 
varnosti udeležencev cestnega prometa in 
uničujejo prometnih površin.
44. člen Odloka o občinskih cestah (Ur. 
list RS, št. 38/00, 78/03, 19/10, 102/10 in 
34/13) v 1. odstavku določa, da je prepove-
dano začasno ali trajno zasesti občinsko cesto 

ali njen del, izvajati ali opustiti kakršna koli 
dela na cesti ali zemljišču ali objektih ob cesti, 
ki bi utegnila poškodovati cesto ali objekte na 
njej ter ovirati ali ogrožati promet na cesti. 
Vse stroške zavarovanja in odstranitve ovire 
na cesti in drugih posledic prepovedanih dejanj 
nosi tisti, ki jih je povzročil.
6. točka 2. odstavka istega člena odloka 
določa, da je prepovedano predvsem postav-
ljati ograje, zasaditi živo mejo, drevje, trto ali 
druge visoke nasade ali poljščine, nameščati ali 
odlagati na ali ob cesti les, opeko, odpadni ali 
drug material ali predmete, če se s tem poslab-

ša ali onemogoči preglednost ceste ali drugače 
ovira ali ogroža promet, poškoduje cesta ali 
poslabša njena urejenost.
Vsi lastniki zemljišč ob javni prometni po-
vršini ste dolžni poskrbeti, da žive meje (oz. 
drugo rastlinje) z vašega zemljišča ne segajo 
na javno prometno površino in da ne ovira-
jo prometa (avtomobilov, peščev, kolesarjev 
…) oziroma poslabšajo preglednosti ceste!
Glede na navedeno pozivamo občane obči-
ne Trebnje, da obrežete svoje žive meje oz. 
drugo rastlinje ob javnih prometnih povr-
šinah na primeren način in jih nato tako 
tudi redno vzdržujete!

Občinski inšpektor
Vinko Ribič

OBVESTILO lastnikom zemljišč on občinskih cestah in 
pločnikih (javnih prometnih površinah) Občine Trebnje

Trebanjsko kopališče 
Po 21. juniju 2013 je Civilna iniciativa za 
rešitev reke Temenice (CIRT), ki je po več 
kot treh desetletjih zopet obudila pozabljeni 
bazen v središču Trebnjega, z velikim zado-
voljstvom ugotovila, da mora začeto nadalje-
vati. Na bazenu so se namreč zbirali številni 
obiskovalci, ki so v tem prostoru prepozna-
li mesto, ki ga je vredno oživeti nazaj. Prav 
zato so predstavniki CIRT-a 19. julija 2013 
na kopališču izvedli prvo očiščevalno akcijo. 

Prek 30 udeležencev je zavihalo rokave ter 
prostor pospravilo in očistilo. 
Čeprav so bile počitnice, pa CIRT-ovci 
nismo mirovali. Na institucije smo naslovi-
li pobude in vprašanja, prav tako pa so bili 
opravljeni neformalni pogovori na samem 
kopališču oz. bazenu.
V veliko veselje nam je, da je prostor sedaj 
lepo obiskan. Tudi kopalcev je bilo po preje-
tih informacijah kar nekaj, kar dokazuje, da 
se življenje na ta kraj nezadržno vrača. Pa ne 
samo kopalci, tudi sence željni občani so se v 
»pasji vročini« rade volje napotili proti kopa-

lišču. Številni zaljub-
ljeni parčki pa so tam 
našli romantični kraj 
za sprehod v dvoje. 
CIRT-ovci si želimo, 

da bi nam uspelo organizirati tudi nefor-
malno slovo od poletja, ki smo ga sicer sprva 
načrtovali že za konec avgusta, a ga zaradi 
dežja nismo mogli izpeljati. Upamo, da se 
bomo lahko našim članom, podpornikom in 
simpatizerjem zahvalili v drugi polovici sep-
tembra, kar pa seveda ne pomeni, da so naše 
aktivnost s tem zaključene.

CIRT

Kreativno-umetniški inkubator
Kreativno-umetniški inkubator (skrajšano KUI) je najpomembnejši 
projekt Kulturno-umetniškega društva Ekspres. Namen tega projekta 
je vzpostavitev inovativnega okolja ter umeščanje novih umetniških, 
kulturnih in socialnih vsebin v naše okolje. Spodbujanje kreativnih 
strategij je cilj, s katerim se naš projekt približuje trendom kulturno 
razvitejših krajev evropskega prostora.
V prostorih društva na Kidričevi 2 bodo od oktobra dalje potekale  
interdisciplinarne ustvarjalne delavnice s področja glasbe, vizualnih 
komunikacij, likovnih tehnik, sitotiska in osebnih financ. K udeležbi 
vabimo vse starostne skupine, saj je poleg širjenja ustvarjalnega duha 
namen delovanja društva tudi medgeneracijsko povezovanje in po-
moč. Prijave za omenjene delavnice, ki so podrobneje predstavljene na 
spletni strani društva: www.kudekspres.si, bomo zbirali ves septem-
ber. Vabljeni vsi, ki imate željo po kreativnosti in pridobivanju novega 
znanja. 
Hkrati se društvo iskreno zahvaljuje vsem, ki ste pomagali pri ure-
sničevanju projekta Kreativno-umetniški inkubator. Še posebej se 
zahvaljujemo Občini Trebnje, predvsem Oddelku za družbene dejav-
nosti, županu gospodu Alojziju Kastelicu, Centru za izobraževanje in 
kulturo Trebnje, TEM Čatež ter drugim posameznikom, ki ste nam 
požrtvovalno priskočili na pomoč.

Ekipa KUD Ekspres 

 

 

 

15.000 - dogajanje na stojnicah
17.000 - kratek kulturni program
  - citrarka Eva Medved
  - folklorna skupina DU Veliki Gaber  
    Večerna zarja
  - Stiški kvartet
  - plesalca Jan in Helena
18.00   - otroški živ žav s skupino ČUKI 

10.000 - 2. korenčkov maraton
13.0000 - otvoritev otroškega igrišča 
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CŠOD Čebelica
Čatež je vas, ki leži severozahodno od Treb-
njega pod sedaj osrednjim romarskim svetiš-
čem Dolenjske, Zaplazom. Že Levstikovo 
Popotovanje iz Litije do Čateža je bogata 
zakladnica zgodovine teh krajev, če pa smo 
še malo bolj radovedni, pa ugotovimo, da so 
v vasi Goljek našli neolitsko sekiro in da je 
jugovzhodno od te vasi premogovna žila – 
Knapova jama,  kjer so pred sto leti kopali 
premog. V bližini sta tudi vasici Sejenice in 
Zagorica, znani po halštatskih grobiščih in 
ostankih rimskih grobov. Leta 2002 pa je 
bila odkrita Režkova jama, ki je dostopna le 
izkušenim jamarjem.   
Tu, v tej lepi dolenjski pokrajini, obdani s 
travniki, polji, gozdovi in vinogradi, stoji v 
vasi Dolenja vas na koncu naselja dom Cen-
tra šolskih in obšolskih dejavnosti, CŠOD 
Čebelica. Pri njih se izvajajo šolske in obšol-
ske dejavnosti. Vse dni v šolskem letu pote-
kajo dejavnosti šole v naravi za učence od 1. 
do 5. razreda osnovnih šol, vrtca v naravi za 
predšolske otroke, izbirnih vsebin za učence 
tretje triade osnovnih šol, projektne vikende 
in tedne za nadarjene učence osnovnih šol. 
Prav tako prihajajo v CŠOD Čebelica dijaki 
srednjih šol na projektne vikende in študen-
tje na hospitacijske ure.

CŠOD Čebelica, dom  je pričel delovati  je-
seni leta 1995, ko je bila zaključena preno-
va bivše podružnične osnovne šole Čatež. 
Bil je med prvimi, ki je začel s programom 
zgodnjega naravoslovja za učence 3. in 4. ra-
zreda. Otroku so želeli približati naravo na 
raziskovalen način s pomočjo opazovanja in 
uporabe čutil, na celosten način poučevanja. 
Kasneje skozi leta so zaposleni učitelji doma 
z vodjo razširili programe na ostale starostne 
skupine tako predšolske, osnovnošolske in 
srednješolske udeležence programov.  
Med zimskimi in poletnimi počitnicami ter 
vikendi je odprt tudi za druge obiskovalce, 
ki lahko koristijo nastanitvene kapacitete in 
izvajajo svoj program dejavnosti ali ob sode-
lovanju učiteljev doma Čebelica pripravijo 
skupen program dela.
V času poletnih počitnic organizira CŠOD 
Čebelica že več kot deset let aktivne poči-
tnice za otroke z naslovom Eko angleške 

počitnice, Robinzonove počitnice in druge 
oblike preživljanja prostega časa. Pri delu so 
zelo uspešni in aktivne počitnice so v večini 
zelo obiskane. CŠOD Čebelica je meseca 
julija organizator v sodelovanju z Občino 
Trebnje in predavatelji Univerz v Ljubljani, 
Mariboru in Kopru raziskovalnega tabora 
Varstvo okolja Trebnje, kjer se razvijajo nova 
učna okolja.
CŠOD Čebelica, dom razpolaga skupaj s 56  
ležišči v lepo urejenih sobah, kuhinjo, jedil-
nico in dvema učilnicama, ki sta opremljeni 
za poučevanje naravoslovja in drugih/dru-
žabnih aktivnosti. Vodi ga pomočnica direk-
torja za pedagoško dejavnost – vodja doma 
ga. Andreja Tomažin. Poleg nje še osem za-
poslenih skrbi, da delo poteka nemoteno vse 
dni v letu. Že po kratkem sprehodu po domu 
in pogovoru z zaposlenimi lahko ugotoviš, da 
je to utečen, prijeten kolektiv, ki funkcionira 
kot družina, kar se lepo odraža na otrocih, 
ki prihajajo v programe šole v naravi, vrtca v 
naravi in drugih oblik programov, na bivanje 
v njihovo zavetje, saj se počutijo kot doma. 
V času mojega obiska so gostili četrtošolce iz 
osnovnih šol Gorišnica in Dobje. Razdeljeni 
po skupinah so se izmenično udeležili vseh 
dejavnosti tega dne, ki so obsegale naravo-
slovno raziskovanje, športne dejavnosti in li-
kovno ustvarjanje. Učitelj naravoslovja jim je 
prikazal življenje v gozdu na zelo prijeten in 
poučen način, saj so učenci zelo hitro razu-

meli dano nalogo in jo tudi dobro opravili na 
raziskovalen način.V športnem plezanju so 
se urili v vztrajnosti premagovanja težavnosti 
ovir na plezalni steni in pri  uporabi loko-
strelskega loka pridobivali veščine streljanja 
z vodenjem usposobljenega učitelja. 
Umetniško ustvarjanje poslikav panjskih 
končnic, je bila dejavnost, kjer so učenci iz-
delali svojo poslikavo na panjsko končnico, 
ki so jo ob zaključku odnesli domov za spo-
min. 
Nekateri učenci so prvič ločeni od doma-
čih, spet drugi so se prvič poizkusili streljati 
s športnim lokom, eni še nikoli niso plezali, 
skratka, za vsakega je poskrbljeno, da domov 
odnese čim več novosti v preživetem dnevu, 
da so spomini na šolo v naravi in bivanje v 
domu prijetni ter da mu pridobljeno znanje 
koristi tako v šoli kot v vsakdanjem življenju.

Učenci so v času bivanja v domu CŠOD Če-
belica doživeli ogromno. Popeljali so jih po 
Zaplaških stezicah, odkrivali so življenje v 
vodi, raziskovali okolje, se učili, kako prežive-
ti v naravi, si ob petju ob ognju pekli jabolka, 
ogledali so si znamenitosti kraja, prehodili 
delček Levstikove poti in tako maksimalno 
izkoristili dneve skupnega druženja. 
Vsak učenec je pridno beležil doživete tre-
nutke šole v naravi v svoj dnevnik za po-
samezen dan, ki so ga učitelji ob zaključku 
dneva tudi pregledali.
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Agresivno vedenje 
in odzivi nanj

Društvo za zdravje in sožitje v družinah 
Trebnje je v okviru projekta Zdrave občine 

v petek, 30. 8. 2013, organiziralo seminar z 
naslovom Agresivno vedenje in odzivi nanj. 
Seminar je vodil priznani strokovnjak dr. 
Tomaž Vec. Potekal je v prostorih OŠ Treb-
nje, udeležilo pa se ga je 25 posameznikov 
iz osnovnih šol in vrtcev vseh štirih občin, 
CSD Trebnje in DSO Trebnje. 
V mesecu septembru pa sledi dogodek za vse 
občane. Čaka nas predavanje g. Rajka Ška-
riča z naslovom Skrivnost je v odnosu. Pre-
davanje bo v torek, 24. septembra 2013, ob 
18.00 v veliki predavalnici CIK-a Trebnje. 
Vabljeni!

Taja Borštnar, predsednica društva 

Angleški most je 
dokončan 
Zgodba, da bi se otroci učili angleškega je-
zika brezplačno, sega v leto 2008, ko sem z 
idejo pristopil do ravnateljice Vrtca Trebnje 
Vlaste Starc. Leta 2009 je bila ta vsebina že 
vnesena v letni delovni načrt vrtca. Spozna-
vanje tujega jezika – angleščine je bilo or-
ganizirano brezplačno, in sicer v skupinah 
starosti 4–5 in 5–6 let. Kot član Sveta staršev 
Vrtca Mavrica Trebnje (SSVMT) in kasne-
je tudi kot predsednik sem imel možnost, 
da sem spremljal potek učenja in se veselil 
novih pristopov ter nižanja starostne meje 
otrok, ki so bili tega učenja deležni. Strokov-
ne delavke Vrtca Mavrica Trebnje si vseka-
kor zaslužijo veliko pohvalo za vloženi trud 
in prizadevanja na tem področju, saj učenje 
poteka na zelo kakovostni ravni, otroci pa na 
teh uricah uživajo in nezavedno pridobivajo 

novo znanje. Prepričan sem, da jim idej za 
izboljšave še lep čas ne bo zmanjkalo. 
Seveda pa se je kmalu opazilo, da nastane 
razkorak med vrtcem in osnovno šolo, saj se 
poučevanje v prvem razredu ni nadaljeva-
lo. O problemu sem seznanil ravnatelja OŠ 
Trebnje in steklo je iskanje rešitev. Različne 
spremembe zakonodaje so narekovale tudi 
spremembo pristopa in prav to je na koncu 
rešilo celotno zgodbo o t. i. angleškem mo-
stu. Prav za iskanje rešitev v tem delu pa se 
je potrebno v veliki meri zahvaliti ravnatelju 
OŠ Trebnje Radu Kostrevcu in pomočnici 
ravnatelja Jožici Marinčič, psihologinji Mar-
jetki Mrak ter celotni ekipi OŠ Trebnje, saj 
smo skupaj uspeli zgraditi t. i. angleški most 
med vrtcem in osnovno šolo ter zagotoviti 
poučevanje angleščine v prvem razredu. V 
iskanju rešitev pa sta bila s strani SSVMT 
nepogrešljiva še Barbara Turk in Danijel 
Ocepek, s katerima smo sestavljali komisijo 
za izvedbo te vsebine s strani staršev.  
Sredstva so bila zagotovljena na seji ob-

činskega sveta 31. julija in tako bodo v šol-
skem letu 2013/2014 vsi učenci OŠ Trebnje, 
vključno s podružnicami, deležni brezplač-
nega spoznavanja angleškega jezika že v 
prvem razredu. S tem bo našim otrokom 
omogočeno pridobivanje znanja, v katerem 
bodo morali nekoč tekmovati z vso evropsko 
konkurenco. 
Ob tej priliki pa se seveda iskreno zahvalju-
jem vsem predstavnikom Sveta staršev Vrtca 
Mavrica Trebnje za soglasno podporo pri 
umeščanju te vsebine ter staršem vstopnikov, 
ki so v anketi izrazili odločno podporo vklju-
čitvi te vsebine. 
Čeprav gre mogoče za na videz majhno stvar, 
pa vseeno počakajmo, da ta oreh zraste v mo-
gočno drevo in da plodove, ki bodo dozoreli 
čez približno 15–20 let. 
Še enkrat hvala vsem, ki ste skupaj z menoj 
potovali na tej angleški poti, ki je sedaj na 
najboljši možni način in v korist naših otrok 
uspešno zaključena.

Gregor Kaplan

Za zabaven zaključek dneva pa so večere 
popestrili z družabnimi igrami, z različnimi 
kvizi znanja in se zabavali na Škratovi zabavi.
Ob domu se nahaja tudi osvetljeno kombi-
nirano športno igrišče z asfaltno podlago, ki 
ga uporabljajo za košarko, odbojko, rokomet, 
mali nogomet, hokej in ostale igre.
Pri njih lahko igrate tudi namizni tenis, se 
vozite s kolesi, igrate badminton, organizi-

rate taborništvo ali pohod. V zimskem času 
organizirajo tek na smučeh, sankanje s sanmi 
in z bobi za dričanje.
Zelo zanimiv je tudi čebelnjak s kar nekaj če-
beljimi panji. Radi se pohvalijo, da sami toči-
jo med in da je zelo okusen in vas popeljejo 
v svet čebel in čebelarjenja. V njihovi kuhinji 
pa, kot so mi povedali gostujoči otroci šole 
v naravi, vsak dan omamno zadiši po dobri 
in okusni hrani, ki jo pripravljata kuharici 
Magdalena in Marija. No, tudi jaz sem se 
jim pridružila na kosilu in verjemite mi, da je 
bilo prav posebno in zelo okusno.
Dan v domu CŠOD Čebelica mi je minil 
izjemno hitro. Pridobila sem si mnogo infor-
macij in polna lepih vtisov odšla proti domu.
Verjemite mi, da je CŠOD Čebelica eden 
tistih krajev, kjer vas bodo vrnili v otroštvo, 
ko smo neobremenjeno korakali z naravo, 
brez škodoželjnosti in slabih misli, v čase, ko 
smo znali še zatakniti jabolko na palico in ga 

speči v žerjavici in nismo iskali lepih lokalov 
in okusnih jedi.
Vzemite si čas in jih obiščite. Njihova vrata 
so odprta za vse obiskovalce. 
Veseli vas bodo prav vse dni v letu in poskr-
beli bodo, da vam bo prijetno.

Tekst in foto:  
Mojca Smolič
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2. kmečki praznik
2. Kmečki praznik je uspešno zaključen! Le-
tošnja prireditev je potekala v petek in so-
boto, 2. in 3. 8. 2013, v Dobrniču. V sklopu 
prireditve je bila v petek, 2. 8. 2013, orga-
nizirana okrogla miza z naslovom »Bomo 
kmetovali le še za davke?«. V zadnjem ob-
dobju na podlagi Zakona o ugotavljanju 
katastrskega dohodka intenzivno potekajo 
aktivnosti na področju izdelave izračunov 
katastrskega dohodka. Razgrnitev predlaga-
nih novih izračunov katastrskega dohodka 
v aprilu 2013 je razburila precej lastnikov 
kmetijskih in gozdnih zemljišč, še najbolj pa 
zaradi nerazumno in nesprejemljivo visokih 
izračunov lastnike vinogradov. Obdavčene 
bodo tudi vse vrste stavb in zemljišč, prihod-
ki pa se bodo delili med državo in občinami. 
Prav zaradi tega smo v Dobrniču organizirali 
okroglo mizo, na kateri so sodelovali pred-
sednik KGZS Cvetko Zupančič, direktor 
KGZS - Zavod Novo mesto Jože Simončič, 
direktor KZ Trebnje Ludvik Jerman, pred-
sednik Sindikata kmetov Slovenije Roman 
Žveglič in predsednica Društva podeželske 
mladine Trebnje Suzana Novak. Okroglo 
mizo je z zanimanjem spremljalo prek 70 
udeležencev. Po uvodnem pozdravu predse-
dnice Društva podeželskih žena Tavžentro-
ža Marjane Kužnik je vodenje okrogle mize 
prevzel direktor KGZS - Zavoda Novo mes-
to g. Jože Simončič, ki je uvodoma predstavil 
dosedanji potek plačevanja davkov na osnovi 

pavšalne obdavčitve in Zakona o davku na 
nepremičnine ter omenil, da je bil v letu 
2011 sprejet nov zakon, v katerem se upo-
števa nov koncept izračuna katastrskega do-
hodka oz. novo razmerje med posameznimi 
panogami. Zaradi številnih pomanjkljivosti 
modela za izračun in posledično številnih 
pripomb prihaja do izračunov, ki se med 
seboj zelo razlikujejo. Sodelujoči na okrogli 
mizi so se strinjali, da so kmetje pripravljeni 
plačevati davke v takšnem obsegu, kot so jih 
plačevali do sedaj. Uvedba predlaganih no-
vosti na področju katastrskega dohodka in 
davka na nepremičnine bi po oceni navzočih 
povzročila propad večine kmetij. V soboto, 3. 
8. 2013, je potekala slavnostna otvoritev 2. 
KMEČKEGA PRAZNIKA. V okviru so-
botne prireditve so potekale 2. kmečke igre 
Društva podeželskih žena Tavžentroža in 
kmečke igre za pokalno tekmovanje Dolenj-
ske in Bele krajine, organizirano pa je bilo 
tudi strokovno predavanje Pridelava krme. 

Na 2. kmečkih igrah Društva podeželskih 
žena Tavžentroža je sodelovalo 9 ekip oz. 36 
članic. Ekipe so sestavljale članice posame-
znega krajevnega odbora. Zmagala je ekipa 
KO Velika Loka (Darja Gliha, Urška Ho-
čevar, Fani Bregar in Milka Ovnik), drugo 
mesto je zasedla ekipa KO Trebnje in tretje 
mesto ekipa KO Veliki Gaber. Na kmečkih 
igrah za pokalno tekmovanje Dolenjske in 
Bele krajine so sodelovale tri ekipe, zmagala 
je ekipa Društva podeželske mladine Treb-
nje, 2. mesto je zasedlo Društvo podeželske 
mladine Zbure ter 3. mesto Društvo pode-
želske mladine Mirna Peč.

Ana Moder, Anja Mežan,
KGZS - Zavod NM, Izpostava Trebnje

Kdaj bomo v 
Trebnjem dočakali 
ortodonta
Trebanjci in okoličani se sprašujemo, kdaj 
bomo v Trebnjem dočakali specialista orto-
donta, ki ga od spomladi v Zdravstvenem 
domu Trebnje ni več? Skoraj pol leta je že 
minilo, vendar se na tem področju ni nič pre-
maknilo. Kot očeta treh šoloobveznih otrok 
in starša, čigar otrok nujno potrebuje orto-
dontske storitve, me zanima, na koga naj se 
obrnem po strokovno zdravniško pomoč. Je 
to Novo mesto ali Ljubljana? Zaradi dolgih 
čakalnih dob, ki so v Sloveniji za ortodont-
sko zdravljenje otrok do 18. leta starosti v 
povprečju 2 leti in pol, nekateri ortodonti  
namreč niso ravno navdušeni nad novimi 
pacienti iz drugih občin. 
Sprašujem se v čem je problem. V Trebnjem 
namreč imamo ustrezen kader, zakaj potem 
ne pride do realizacije ordinacije za čeljustno 
in zobno ortopedijo. Iz medijev lahko razbe-
rem, da je problem v tem, kdo bo dobil ali 
imel koncesijo za ortodontske storitve. Na 

eni strani se omenja Zdravstveni dom Treb-
nje, za katerega smo nedavno slišali pohvale 
na račun varčnosti in dobrega gospodarjenja, 
na drugi strani pa imamo domačinko, ki že 
nekaj časa uspešno izvaja zasebno splošno 
zobozdravstveno prakso v Trebnjem. Verja-
mem, da je obema v interesu, da prideta do te 
koncesije, pa bo to za nas trajalo v nedogled? 
Kaj niso finančna sredstva, ki so namenjena 
za izvajanje določenega programa, name-
njena financiranju zdravstvenih storitev ob-
čanov in ne ustvarjanju dobička zavoda ali 
tretje osebe? Upravičeno se lahko občani in 
občanke Občine Trebnje in tudi prebivalci 
Mirenske doline sprašujemo, kdo je odgo-
voren in pristojen, da se zadeva že tako dol-
go vleče, ko pa nekateri pacienti, naši otroci 
(predvidoma 90 novih čakajočih kandidatov 
za vsako generacijo na našem področju) ča-
kajo na začetek in nadaljevanje ortodontske-
ga zdravljenja. Nekateri od njih bodo oropani 
te pravice doživljenjsko in posledično s tem 
tudi oropani človeškega dostojanstva. Za na-
daljevanje zdravljenja so torej vsi ortodontski 
pacienti v občini Trebnje in sosednjih treh 
občin trenutno prepuščeni sami sebi. 
Torej brez ustreznega pravočasnega orto-
dontskega zdravljenja, bodo pacienti občutili 

dolgoročne zobozdravstvene posledice in s 
tem marsikdo posledično osebno nizko sa-
mopodobo zaradi nepravočasnega ukrepanja. 
Slišati je, da sta obe strani tako Zdravstveni 
dom Trebnje kot dr. Karmen Verhovec prip-
ravljena na kompromis. Kaj pa vodstvo obči-
ne Trebnje in občinski svet? Kot vemo je ob-
činski svet pristojen za tovrstne odločitve, ki 
pa še kar čaka in čaka. Kako dolgo bo treba 
še čakati na ortodonta, se še lahko upraviče-
no sprašujemo zaskrbljeni starši in prebivalci 
Trebnjega, ter okolice. Mogoče bomo imeli 
naslednje leto več uspeha, ko bodo volitve 
pred vrati in bo nekomu v interesu, da pri-
de zadeva na prioritetno vrsto. Se motimo! 
Prepričajte nas v nasprotno! Apeliram na vse 
odgovorne v tej zadevi, tako občinski svet, 
kot vodstvo Zdravstvenega doma Trebnje in 
dr. Karmen Verhovec, da v korist prebivalcev 
Trebnjega in okolice končno naredijo skupni 
korak v tej smeri, da se konča ta agonija, ter 
tako občanom in občankam Mirenske doli-
ne v najkrajšem času zagotovijo ortodontske 
storitve v Trebnjem. Povejte, zahtevamo pre-
več!!!
S spoštovanjem in lep pozdrav!

Leon LOBE, občan Trebnjega

Le eno je potrebno
V nedeljo, 1. 9. 2013, je bila v sklopu ne-
deljske maše v slovenskem romarskem 
središču na Brezjah otvoritev razstave 
Kulturnega društva Trebnje o Frideriku 
Ireneju Baragi Le eno je potrebno, ki jo 
je pripravil Nadškofijski arhiv v Ljublja-
ni (avtorja dr. France M. Dolinar in mag. 
Blaž Otrin). O razstavi (ki jo je sofinanci-
rala Občina Trebnje)  je pred veliko mno-
žico ljudi spregovoril dr. France Dolinar,  
otvoril pa jo je koprski škof dr. Jurij Bizjak. 

Kulturno društvo Trebnje
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V Centru šolskih in obšolskih dejavnosti 
Čebelica na Čatežu pri Trebnjem se je od 14. 
do 20. julija 2013 odvijal tretji raziskovalni 
tabor Varstvo okolja Trebnje 2013 z delov-
nim naslovom Sonaravno igrišče.  
Udeležence tabora so s spodbudnimi be-
sedami pozdravili pomočnica direktorice 
CŠOD gospa Olga Rahne, župan Občine 
Trebnje gospod Alojzij Kastelic in vodja 
CŠOD Čebelica ter tudi idejna in organi-
zacijska vodja raziskovalnega tabora gospa 
Andreja Tomažin. Udeležencem in mentor-
jem raziskovalnega tabora so zaželeli veliko 
pozitivnih ustvarjalnih moči ter obilo novih 
spoznanj in prijetnega druženja.
Uvodno predavanje o raziskavah, patentih 
in inovacijah, ki so ključ trajnostnega razvo-
ja naše družbe, je imel prof. dr. Miha Japelj, 
ki je udeležencem med drugim dejal, da je 
potrebno vsak dan študirati, kajti človekove 
zmožnosti so brezmejne. Če vemo, kaj res 
hočemo in resnično želimo, lahko vse dose-
žemo.
Udeleženci so se v nadaljevanju seznanili z 
vsebinami raziskovalnega dela ter poslušali 
teoretična predavanja o permakulturi, grad-
nji trajnostnih zgradb, pridobivanju energije 
iz naravnih virov, o ekoremediacijah, goz-
dovih in pomenu uporabe lesa za človeka in 
okolje, ki so jih podali priznani predavatelji 
slovenskih univerz. Vsa pridobljena znanja 
so udeleženci pod vodstvom mentorjev upo-
rabili v raziskovalnem tednu, ko so ob razi-
skovanju, načrtovanju in ustvarjanju priprav-
ljali idejni načrt Sonaravnega igrišča. 
Po predavanjih s posameznih strokovnih 
področij raziskovalnega dela so si udeležen-
ci skupaj z mentorji ogledali primere dob-
rih praks. Odpeljali so se do interaktivnega 

centra o energiji in energetiki v Svet energije 
Gen Krško, kjer so jim s pomočjo sodobnih 
multimedijskih eksponatov približali podro-
čje energije. Pot so nadaljevali do Metnega 
Vrha nad Sevnico, kjer so si ogledali kme-
tijo družine Kuštrin, ki že vse od začetka 
uveljavlja permakulturni način življenja. 
V Rihpovcu pri Trebnjem pa so si ogledali 
gradnjo trajnostne hiše iz naravnih materia-
lov (les, slama in glina).

Delo se je v raziskovalnem taboru nadalje-
valo v raziskovalnih skupinah: inovativno 
učno okolje, permakultura, naravne grad-
nje, ekoremediacije in naravni viri energije. 
Generiranje novih idej, inovativne pristope 
dela, timsko delo, skupinsko povezanost in 
raziskovalno delo so udeleženci pri svojem 
delu prepletali ves teden. Vsaka raziskovalna 
skupina je postavila svoj cilj dela s celotno 
metodologijo dela. Vsi zastavljeni cilji so 
bili del skupnega cilja vseh skupin oz. raz-
iskovalnega tabora: pripraviti idejni načrt 
za izvedbo Sonaravnega igrišča. Sonaravno 
igrišče, igrišče za ustvarjalnost, igro in uče-
nje, naj bi bilo postavljeno v prihodnjem letu 
na zemljišču ob obstoječem igrišču CŠOD 

Čebelica, v Dolenji vasi pri Čatežu.
Vse dni raziskovalnega tabora so se udele-
ženci seznanjali tudi z okolico kraja Čatež, 
kjer so bivali. V sredo popoldne je udeležen-
ce raziskovalnega tabora sprejel župan Obči-
ne Trebnje v sejni dvorani in jim podrobno 
predstavil delovanje Občine Trebnje. Nato 
so si ogledali še Center ponovne uporabe 
Trebnje in muzej na prostem, Jurjevo doma-
čijo na Občinah.
Večeri raziskovalnega tabora so bili name-
njeni druženju, športnim aktivnostim in 
glasbeni delavnici, kjer so udeleženci sou-
stvarjali glasbo z ustvarjanjem naravnih zvo-
kov in ritmov. 
Nato so udeležence raziskovalnega tabora v 
Kulturnem domu Čatež sprejeli predsednik 
KS Čatež gospod Bogomir Mlakar, pred-
sednica Turističnega društva Čatež gospa 
Tatjana Bregar, člani KUD, ki so prikazali 
film Luke Bregarja o zgodovini Čateža, in 
gospod Jože Vencelj, ki jim je predstavil delo 
Turistično-vinogradniškega društva Ča-
tež pod Zaplazom. Udeležencem se je pri 
predstavitvi najbolj vtisnilo v spomin izku-
stveno učenje.
Delo raziskovalnega tabora se je zaključilo s 
sintezo dela posameznih raziskovalnih sku-
pin ob upoštevanju prostorskega načrtovanja 
za umestitev idej v prostor prostorske načr-

tovalke gospe Mateje Podgoršek. Vsi udele-
ženci raziskovalnega tabora so tako soobli-
kovali idejni načrt za postavitev Sonaravnega 
igrišča. Pripravili so še sobotno predstavitev 
in strokovne članke.
Udeleženci raziskovalnega tabora Varstvo 
okolja Trebnje 2013 so pripravili zanimivo 
predstavitev idejnega načrta Sonaravnega 
igrišča, v katero so vtkali delček kulture z 
obiskom mame Štefke. Slavnostni govor-
nik je bil častni občan občine Trebnje leta 
2013 dr. Janez Gabrijelčič, ki je bil navdušen 
nad inovativnostjo mladih. Udeležence je 
pozdravila tudi direktorica CŠOD Alenka 
Kovšca in podžupanja Občine Trebnje gospa 
Nada Pepelnak, ki je udeležencem na koncu 
dejala: »NAJBOLJŠI STE!«
Udeleženci so bili enotni, da si tovrstnih 
ustvarjalnih taborov še želijo. 

Matej Mlakar in Andreja Tomažin,  
CŠOD, Dom Čebelica

Raziskovalni tabor Varstvo okolja Trebnje 
2013, Sonaravno igrišče
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PODJETNIŠKA ULICA 7, 8210 TREBNJE, TEL: 07 34 81 722, info@avto-vovk.si
ODPRTO OD PONEDELJKA DO PETKA OD 08.00 DO 18.00, SOBOTA OD 08.00 DO 12.00

www.avto-vovk.si

Več informacij in pogoji akcije so na www.renault.si 

POPUST V VIŠINI DDV 
V SERVISNIH DELAVNICAH RENAULT.
BREZPLAČEN KONTROLNI PREGLED.

21. – 27. SEPTEMBRA– 27. SEPTEMBRA–

TO JE PRILOŽNOST. TO JE RENAULT. 

Tradicionalni pohod 
po Baragovi poti
Občinski odbor SLS Trebnje je na sončno 
nedeljo, 1. 9. 2013, organiziral tradicionalni 
jesenski pohod po Baragovi poti. Z omenje-
nim pohodom počastimo spomin na našega 
velikega rojaka Friderika Ireneja Barago. 
Pohoda se je letos udeležilo prek 30 po-
hodnikov, ki so bili med potjo deležni tudi 
gostoljubja domačinov. Na poti je bilo veliko 
priložnosti za pogovor o aktualnih razmerah 
v naši občini in državi. V poznih popoldan-
skih urah so se vsi udeleženci Baragovega 
pohoda poslovili z obljubo, da bodo tovrstno 
tradicijo ohranjali še naprej.

Tekst: Leon LOBE
Foto: Matija MIKLIČ

Vinska klet Kozlevčar 
niza uspehe
V letošnjem letu je Franc Kozlevčar spet 
dosegel vrhunski izkupiček medalj za vina. 
Na društvenem ocenjevanju in dolenjski 
cvičkariji je prejel visoko število medalj in to 
šest velikih zlatih in pet zlatih medalj. To je 
potrditev vinske kleti Kozlevčar, da spada v 
kakovostne kleti še posebej pri barikih.

V kleti pa zorijo tudi penine in penina z zla-
timi lističi 24 karatnim zlatom ter rosse iz 
modre frankinje.
V pripravi pa sta še dve novi vini, kar pa 
naj bo še skrivnost. Do sedaj lahko pri 
Kozlevčarju poskusite deset buteljčnih vin. 
»Kdor ljubi vince, pesem in dekleta, nič slabo 
se mu ne obeta.«

Ivanka Višček

PGD Račje selo 
veselo nove 
brizgalne

Podjetje Omaplast d.o.o. Grosuplje, ki ima 
poslovno enoto na Račjem selu, je PGD 
Račje selo podarilo rabljeno, vendar s stra-
ni podjetja popolnoma obnovljeno motorno 
brizgalno z avtomatskim vžigom. Za to po-
membno pridobitev kakor tudi za finančna 
sredstva se račjeselski gasilci zahvaljujejo di-
rektorju Jožetu Omahnu.

Urša Višček
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Rodila se je leta 1992 v Ljubljani kot naj-
mlajša od treh otrok. Otroška leta je preži-
vela na Vrhovem pri Šentlovrencu. S šestimi 
leti je že pričela s poukom violine na Srednji 
glasbeni in baletni šoli (SGBŠ) Ljubljana, 
štiri leta pozneje (leta 2001) pa še s poukom 
klavirja. Opravila je devet let pouka violine 
in šest razredov klavirja.
S trinajstimi leti je uspešno opravila spreje-
mni preizkus iz petja na SGBŠ Ljubljana, 
leta 2007 pa je s petjem že nadaljevala na 
srednji stopnji Konservatorija za glasbo in 
balet Ljubljana.

Vsa leta je veliko nastopala, tako doma kot v 
tujini, ter prejela številne državne in medna-
rodne nagrade.
Vsa leta šolanja v Sloveniji jo je na nastope 
in tekmovanja pripravljala odlična pevska 
pedagoginja prof. Doroteja Cestnik Spasić. 
Študij petja pa od oktobra 2011 nadaljuje na 
Akademiji za glasbo in upodabljajočo umet-
nost na Dunaju (Universität für Musik und 
darstellende Kunst Wien) v razredu svetov-
no priznane pevske pedagoginje prof. Clau-
die Visca.

Kdo vas je navdušil za solo petje?
Že kot majhna deklica sem zelo rada 
prepevala. Starša mi zelo rada povesta, 
da ko sem ravno začela sestavljati prve 
zloge, sem jih pela in ne govorila. Pra-
vita, da sem se zjutraj zbujala s petjem.
Sicer pa je mami, Marta Steklasa, ki je 
profesorica glasbe, z učenci v osnovni 
šoli velikokrat pripravljala glasbene 
pravljice in spevoigre in nas je vse tri 
otroke velikokrat vzela na vaje, včasih 
pa nas je tudi vključila, da smo nasto-
pali skupaj z njimi.
Tako je v meni skozi vsa leta rasla že-
lja po petju in pri trinajstih letih sem 

se odločila, da grem na sprejemni preizkus 
iz petja. Takrat sem bila za učenje petja še 
zelo mlada in mami mi je dejala, da me zara-
di mladosti mogoče sploh ne bodo poslušali. 
Ampak jaz sem vztrajala in šla na sprejemni 
preizkus v Ljubljano. Da sem prišla na vrsto, 
sem morala čakati tri ure. Ko pa sem stopila 
pred komisijo, ni nihče pogledal na prijavni 
list in moje letnice rojstva. Najprej so pre-
verili moj obseg glasu, nato pa sem morala 
zapeti še eno pesem. Naslednji dan je domov 
poklicala prof. Spasićeva, ki me je potem tudi 
sprejela. Želela se je prepričati, da se nismo 
zmotili v letnici rojstva in da bom, kljub 
temu da sem z Dolenjske, lahko hodila na 
pevske ure v Ljubljano. Povedala je tudi, da 
sem med 53 kandidati dobila najvišjo oceno 
in da me bo učila ona, saj ima največ izku-
šenj. Nekateri drugi profesorji so bili mnenja, 
da naj kljub zrelemu glasu zaradi mladosti 
počakam še kakšno leto. Prva leta so se tudi 
šalili, da ima prof. Spasićeva »otroški vrtec«.

Kdo vas je učil? 
Vsa leta študija petja v Sloveniji me je po-
učevala prof. Doroteja Cestnik Spasić. Prvi 
dve leti sem se šolala na nižji glasbeni šoli 
(SGBŠ), nato pa sem s študijem nadaljevala 
na Konservatoriju za glasbo in balet Ljublja-
na (KGBL = SGBŠ Ljubljana). Na KGBL 
sem opravila celotni program (torej tudi gi-
mnazijski program), saj sem takoj po osnovni 
šoli lahko nadaljevala s petjem na srednji šoli.

Kam vas je odpeljala pot po srednji šoli?
Po štirih letih šolanja na KGB Ljubljana sem 
se odločila za študij v tujini. Pri tej odločitvi 
mi je zelo pomagala profesorica Doroteja 
Cestnik Spasić, ki je od svojih bivših učenk 
izvedela, kako je s študijem petja v tujini. Na 
koncu sem se odločila za Dunaj. Predvsem 
sem si želela, da bi na Dunaju študirala pri 
svoji sedanji profesorici Claudii Visca, in res 
sem vesela, da me je sprejela v svoj razred.

Zakaj tujina?
Možnosti za nastopanje so v tujini veliko 
večje kot v Sloveniji. Dunaj je res prestolnica 

kulture in klasične glasbe. Tam imam vsak 
dan možnost ogleda opere in kulturnih pri-
reditev. Tudi publika, ki spremlja in podpira 
klasično glasbo, je veliko večja. Menim, da v 
tujini hitreje najdeš raznovrstne priložnosti 
in tudi pogled na svet se ti razširi.
Jaz sem se za Dunaj odločila tudi zaradi prof. 
Claudie Visca, saj sem vedela, da je odlična 
pevska pedagoginja in ima veliko uspešnih 
učencev. In res, v dveh letih sem zelo napre-
dovala in dobila ogromno odličnih prilož-
nosti.
Lani maja me je na letnem koncertu slišal 
avstralski glasbenik Carl Rafferty in me po-
vabil, naj pridem v Avstralijo, kjer bom pela 
vlogo Pamine v Mozartovi operi Čarobna 
piščal. Nikoli si nisem mislila, da bo takšna 
enkratna priložnost prišla že po enem letu 
učenja na Dunaju. Tako sem bila letos aprila 
in maja  v Avstraliji, kjer sem imela svoj prvi 
operni debut v vlogi Pamine.
Letos marca sem tudi uspešno opravila av-
dicijo za vlogo Susanne v Mozartovi operi 
Le nozze di Figaro. Opera se je odvijala ko-
nec avgusta v Schlosstheatru Schönbrunn na 
Dunaju.
Menim, da je bila tujina odlična odločitev, 
saj sem samo v dveh letih dobila ogromno 
priložnosti za nastopanje.

Kaj vse ste doživeli v Avstraliji?
Po povabilu avstralskega glasbenika (piani-
sta) Carla Raffertyja sem spomladi za dva 
meseca odšla v Avstralijo, kjer sem pela vlo-
go princese Pamine v Mozartovi operi Ča-
robna piščal. To je bil moj prvi operni debut 
in nikoli si nisem predstavljala, da se mi bo 
to zgodilo že pri 21 letih in izven meja Slo-
venije, kaj šele na drugem kontinentu.
To je bila res enkratna izkušnja, ki se je bom 
vedno spominjala z velikim veseljem. Skupaj 
smo imeli 6 predstav – 3 v Sydneyju in 3 v 
Canberri. Vlogo sem naštudirala že na Duna-
ju z mojo profesorico, tako da smo v Avstraliji 
pripravili samo še režijski in scenski del. Bila 
sem vesela, da so bili večinoma vsi iz zasedbe 
mojih let in da smo se res lepo razumeli. Gos-
pod Rafferty me je že povabil, naj pridem od-
pet novo vlogo, in mogoče bom že februarja 
2014 odšla nazaj v to čudovito deželo.

Ste si deželo lahko kaj pobližje ogledali?
Imela sem res nekaj prostega časa, 
da sem si lahko Sydney in Canberro 
pobližje ogledala – za druge dele Av-
stralije pa si bom morala še vzeti čas. 
Priznam, da sem se kar nekoliko zalju-
bila v to prelepo deželo »Down under«, 
kulturo in ljudi. To je težko opisati z 
besedami, najbolje je, da se o lepoti Av-
stralije prepričate sami. Tudi na letalu 
je bilo za nas potnike izjemno dob-
ro poskrbljeno. Letala so res udobna, 
lahko ves čas spremljaš potek poti ali 
gledaš kakšen film in tako ti čas hitreje 
mine.

»Do ciljev je še dolga pot in ogromno 
trdega dela,« se zaveda Jerica Steklasa
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Je bila odločitev težka?
Vse se je odvijalo zelo hitro in ko je bilo že 
dokončno odločeno, da bom odpotovala v 
Avstralijo, so o tem začeli razmišljati tudi 
moji starši. Vsi so si vedno želeli videti to 
čudovito deželo, a prave priložnosti ni bilo. 
Tako je bil moj odhod nekoliko povod tudi 
zanje. Bila je krasna priložnost, da odidejo 
na veliko potovanje in slišijo mene v moji 
prvi operni predstavi. Vsi so bili navdušeni 

nad Avstralijo in jim ni bilo žal. V Canberri 
nas je na slovenski ambasadi zelo lepo sprejel 
tudi veleposlanik dr. Milan Balažic, veseli so 
nas bili tudi vsi avstralski Slovenci. Veliko jih 
je prišlo tudi na mojo predstavo.

Kakšni so vaši življenjski načrti in cilji?
Imam veliko želja, za katere upam, da se 
bodo v veliki meri uresničile. Seveda pa je do 
ciljev še dolga pot in ogromno trdega dela. 
Dandanes je zelo veliko dobrih pevcev, tako 
da moram biti ves čas v odlični formi. Trend 
se je zelo spremenil in če želiš uspeti v oper-
nem svetu, moraš poleg odličnega glasu tudi 
dobro izgledati in imeti druge sposobnosti 
ter lastnosti.
Predvsem si želim, da bi imela priložnost 
peti v opernih predstavah glavne vloge, ne-
koč tudi v večjih opernih hišah.

Kako na vašo poklicno pot gledajo vaši naj-
bližji?
Moji najbližji me pri mojem delu zelo pod-
pirajo in mi s tem dajejo še dodatno motiva-
cijo. Redno prihajajo na večino koncertov. Z 
odhodom v Avstralijo pa so dokazali, da bi 
prišli tudi »na konec sveta«, da bi me poslu-
šali. Tudi avgusta jih je veliko prišlo na Du-
naj. Res sem vesela, da imam tako družino in 
prijatelje, ki me podpirajo. Zelo rada pojem 

pred množico, saj tako dobim energijo, ki jo 
dajem med nastopom, nazaj v obliki aplavza. 
Če pa v dvorani sedi še kdo od mojih bli-
žnjih, je pa še lepše, saj veš, da nekdo sedi 
tam zaradi tebe. 

Imate željo po študiju delati doma ali v tuji-
ni?
Po študiju bi predvsem želela peti in ne iskati 
zaposlitve. Če bo to doma ali v tujini, še ne 
vem. Zelo rada se vračam v prelepo Slove-
nijo in tu nastopam, tako da če bom imela 
možnost nastopati doma, se bom z veseljem 
vrnila. Če pa se bo pojavila priložnost v tuji-
ni, pa jo bom tudi sprejela.
»Nikoli ne veš, kam te bo peljala pot. Pred-
vsem moraš tudi tukaj imeti nekaj sreče. Biti 
moraš ob pravem času na pravem mestu in 
med pravimi ljudmi, v pravi situaciji,« je za-
ključila pogovor Jerica. 
Mlada, lepa, polna znanja in načrtov stoji na 
poti, kakršne si marsikdo ne zamišlja niti v 
sanjah.
Njena želja nastopati na svetovnih odrih po-
časi postaja resničnost in skupaj z njo se ve-
selimo vseh njenih uspehov tudi mi. Srečno, 
Jerica!

Tekst in foto:  
Mojca Smolič

Vpisi V programe sreDNJega 
poKLiCNega iN sTroKoVNega  

iZoBraŽeVaNJa 2013/2014:

• administrator (SPI)
• trgovec (SPI)
• gastronomske in hotelske storitve (SPI)
• gastronomija (PTI)
• ekonomski tehnik (PTI)
• gastronomija in turizem (SSI)
• predšolska vzgoja (SSI)

  
bodo v torek, 17. septembra 2013, 

ob 16. uri
v učilnici 4/ II. nadstropje na CIK Trebnje.

  
Več informacij o vpisu najdete v priponki, na naši  
spletni strani ali telefonski številki 07 34 82 108. 

Vabljeni! 

CIK Trebnje, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje
T: 07 34 82 100

E: info@ciktrebnje.si
I: www.ciktrebnje.si
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Letni kino
Letni kino je bil v sodelovanju s KS Trebnje, 
ki želi z različnimi vsebinami obogatiti oko-
lje in prostor ter življenje prebivalcev mesta 

Trebnje, organiziran že tretje leto zapored. 
Letos je zbrana množica filmskih navdu-
šencev na predzadnjo soboto v avgustu pod 
zvezdami v centru Trebnjega uživala ob fil-
mu Traktor, ljubezen in rock'n'roll, v katerem 
so lahko prepoznali igralca Branka Đurića in 
Tanjo Ribič ter še druge znane obraze. 
Vsi vemo, da noben dogodek ne mine brez 
številnih pridnih rok. Tudi tokrat gre zah-
vala za izdatno finančno in ostalo tehnično 
pomoč KS Trebnje ter njenemu vodstvu, še 
posebej Davidu Klariču in prizadevni taj-
nici Martini Kastelic. Zahvaljujemo se tudi 
Občini Trebnje, Pošti Slovenije za prostor, 
Hotelu Opara, Interflashu in Cajtngu ter os-
talim medijem, za prevozne usluge podjetju 
Koš iz Trebnjega, za izvedbo filmske projek-
cije ekipi Simona Šulerja in Alojzu Patetu, 

našemu krajanu, ki je na ta večer svoje dol-
goletne izkušnje kinooperaterja delil z mlado 
ekipo, PGD Trebnje ter Boštjanu Roglju in 
Urbanu Gabrijelu. 
Upamo, da se srečamo na istem mestu tudi 
prihodnje leto. 

Poletni tabor na 
Hudejah
CSD Trebnje je v zadnjem tednu počitnic 
v okviru dnevnega centra KHER ŠU BEŠI 
organiziral 10. poletni tabor za romske ot-
roke. Pripravili smo zelo pester program, 
dnevno pa ga je obiskalo 20 otrok. Spoznali 
smo »padalo«, prek katerega smo lahko za-
čutili utrip skupine. Obiskal nas je pravi sli-
kar, Nejko Mehurović, ki je otrokom pokazal 
nekaj slikarskih tehnik, nastali pa so čudoviti 
izdelki. Krvni obtok smo otrokom spodbu-

dili s pravimi igrami 
brez meja, saj so tekali 
okrog stolov, prenaša-
li vodo, nosili jajce na 
žlici …, na koncu pa 
za moč vlekli še vrv. 
Pravi vrh tabora je bil 
izlet na morje. Zbralo 
se je 20 otrok, kar je 
znak, da smo na pravi 
poti, saj se je lani za 
izlet na morje odločilo 
12 otrok. Upamo, da 
bo to otrokom spod-
buda, da se bodo bolj 
samozavestno udele-
ževali šolskih izletov 
in pouka. Zadnji dan 
smo povabili tudi starše, ki smo jih pogostili 
s slaščicami.
Hvala Občini Trebnje za financiranje pro-
grama in Dani Mirna, ki nam je podarila 
sokove. Še posebej pa se zahvaljujemo ekipi 
spremljevalcev, ki se je udeležila izleta in skr-
bela za varnost ter zabavo. 

Nataša Krese

Predlagajte 
prometno kontrolo
Slovenska Policija je začela avgusta prek 
spletne aplikacije sprejemati predloge za 
prometno kontrolo. V občini Trebnje je kar 
nekaj takšnih odsekov, kjer bi občasna kon-
trola prometa povečala varnost v cestnem 
prometu. Spletni obrazec od vas zahteva ime 
in priimek, razlog za poostreno kontrolo in 
lokacijo. Dodate lahko tudi opis problema-
tike in fotografijo spornega odseka. Če pa 
boste v spletni aplikaciji zapisali svoj elek-

tronski naslov, vas bodo v 15 dneh obvestili o 
morebitnih ukrepih. 
Spletna aplikacija je dostopna na naslovu:
http://www.policija.si/apps/predlogi_obca-
nov/zemljevid.php.

Nino Zajc

Vpis v 17. 
sezono 
otroškega 
abonmaja 
Levček

Tudi v novi sezoni 2013/2014 se bo v 
okviru otroškega abonmaja zvrstilo 7 
različnih predstav za otroke od 3. oz. 4. 
leta dalje. Predstave bodo drugi četrtek v 
mesecu v Kulturnem domu Trebnje. Prva 
predstava bo 10. oktobra 2013, zadnja pa 
10. aprila 2014. 
Vpis abonmaja bo potekal od ponedeljka, 
30. septembra 2013, do prve predstave v 
pisarni ZKD na Kidričevi 2 (zgradba CI-
K-a Trebnje, I. nadstropje). Kdor bo že-
lel, se bo za abonmajsko vstopnico lahko 
odločil tudi kasneje. Vstopnice za ostale 
obiskovalce in spremljevalce bodo v pro-
daji uro pred predstavo. 
Prijazni Levček vas vabi v svojo družbo. 

ZKD Trebnje
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Odlok o mladini občine Trebnje
Po več kot enoletnem delu, pregovarjanju in usklajevanjih je bil na 
avgustovski seji Občinskega sveta Občine Trebnje prvič obravnavan 
težko pričakovani Odlok o mladini občine Trebnje. Dejstvo, da no-
ben od svetnikov ni imel večjih pripomb, govori o tem, da se tudi tre-
banjski svetniki zavedajo strateškega pomena sprejetja odloka, ki bo 
dal mladim več možnosti za aktivno participacijo v občini Trebnje. 
Kaj prinaša sprejetje odloka? Po sprejetju odloka bo, tako kot veleva 
Zakon o mladinskih svetih (ZMS, Ur. l. RS, št. 42/2010), lokalni mla-
dinski svet – TREMS postal krovna mladinska organizacija v občini 
Trebnje, ki bo financirana neposredno iz proračuna Občine Trebnje. 
Oblikovala se bo tudi komisija za mladinska vprašanja, ki jo bodo ses-
tavljali štirje predstavniki mladih na predlog TREMS-a, dva občinska 
svetnika ter en predstavnik občinske uprave. Komisija bo zadolžena za 
pripravo lokalnega programa za mladino za obdobje dveh let.  
Pomembno je, da TREMS v komisijo predlaga mlade, ki so vključeni 
v mladinske organizacije, oziroma tiste, ki so dobro seznanjeni s pro-
blematiko mladinskega organiziranja in participacije v občini Treb-
nje. Samo sprejetje odloka ter imenovanje komisije ne pomeni konec 
»boja mladih«, temveč začetek dela in aktivnejše udeležbe mladih v 
odločevalskih procesih. 

Nino Zajc

Ustvarjalno poletje pod 
kostanji v Centru ponovne 
uporabe Trebnje
Center ponovne uporabe Trebnje je v sodelovanju z Zvezo ekoloških 
gibanj Slovenije 10. in 11. julija ter 6. avgusta organiziral medgene-
racijske ustvarjalne delavnice. Dogajanje se je odvijalo na prostem, 
v prijetni senci kostanjev in veseli druščini otrok, mamic in babic. 
Namen delavnice je bil predstaviti udeležencem, kako lahko rabljeni 
material, v našem primeru rabljena oblačila, na preprost način prede-
lamo v zanimive in ponovno uporabne predmete. 
Zanimanje za ustvarjanje iz rabljenega tekstila je bilo veliko, zato 
smo 29. julija organizirali promocijski brezplačni začetni tečaj šiva-
nja z namenom širjenja rokodelskega znanja in promocije ponovne 
uporabe dobrin. Udeleženke so se seznanile z rokovanjem s šivalnim 
strojem, izdelavo enostavnega kroja ter s šivanjem končnega izdelka. 
Začetni tečaj šivanja bomo na vašo željo organizirali ponovno, zato 
vas vabimo, da se prijavite na tel. št. 031-434-038 ter e-naslovu cpu-
trebnje@gmail.com.

Vesna Hrovat

Rdeči križ Slovenije – Območno združenje 
Trebnje je tudi letos organiziralo zdravstve-
no letovanje otrok v Fiesi v CŠOD Brežen-
ka. Letovanja se je udeležilo 167 otrok iz 
vseh štirih občin: Trebnje, Mirna, Šentrupert 
in Mokronog-Trebelno. Letovanje je pote-
kalo v treh tedenskih izmenah od 1. do 22. 
julija 2013. 
Da je letovanje potekalo brez zapletov, 
so poskrbeli trije pedagoški vodje: Truda 
Medved, Nino Zajc in Andreja Koščak. Za 
zdravstveno oskrbo otrok pa so poskrbele 

medicinske sestre: Albina Laznik, Maja Le-
skovšek in Mojca Mihevc. Otroci so v družbi 
15 vzgojiteljev preživeli mladostno razigra-

ne, ustvarjalne in nepozabne počitnice. Vsi 
smo letovanje zapuščali z lepimi spomini na 
morje, sonce in počitniške prijatelje.
RKS – OZ Trebnje se zahvaljuje vsem star-
šem za zaupanje in županom vseh štirih 
občin za sredstva za letovanje. Tako smo z 
njihovo pomočjo nekaterim otrokom, ki so 
jim bile počitnice na morju le velika želja, te 
želje tudi  uresničili. 
Nič ni lepšega, kot je doživeti otroški živžav 
in se veseliti skupaj z njimi.
Skupaj smo uspeli izpeljati še eno uspešno 
letovanje!

Mojca Mihevc

Prvi koraki v šolo
Na prvi šolski dan je 96 otrok prvič prestopilo vrata Osnovne šole 
Trebnje in njenih podružničnih šol. 
Na Osnovni šoli Trebnje so se skupaj s starši zbrali v jedilnici nekaj 
po deveti uri. Po uvodnem nagovoru ravnatelja šole Rada Kostrev-
ca jih je pozdravil tudi podžupan Občine Trebnje Silvester Prpar, ki 
je prvošolčkom prinesel tudi posebno presenečenje. V sodelovanju s 
Knjižnico Pavla Golie Trebnje je vsakemu učencu podaril knjigo Črt 
in Lena.  Sledila je lutkovna predstava Sapramiška, ki so jo za prvo-
šolce pripravili starejši učenci, potem pa se je začelo zares. Učiteljice 
so učence razdelile v oddelke ter jih odpeljale v učilnice. 
Na podružnični šoli v Dolenji Nemški vasi so s programom začeli ob 
deseti uri.  V šolske klopi je prvič sedlo 18 otrok. Tudi njih sta poz-
dravila ravnatelj in podžupan, učiteljice pa so jih razveselile s predsta-
vo Lili in Bine. Ogledali so si šolo, poslikali balone in se posladkali 
s sladoledom.
Tudi Podružnična šola Dobrnič je odprla vrata svojim prvošolcem ob 
10. uri. Poleg ravnatelja je otroke tam pozdravil župan občine Alojzij 
Kastelic. Ogledali so si lutkovno predstavo Štirje muzikanti v izved-

bi Lutkovnega gledališča Fru Fru, ki jo je učencem poklonilo KTD 
Dobrnič. 
Prvi šolski dan je v življenju vsakega otroka velik dan. Velik pa je tudi 
za šolo.  Po svojih najboljših močeh smo se trudili, da bi bil nepoza-
ben. Zahvaljujemo se vsem, ki so ga pomagali oblikovati. Upamo, da 
bo letošnjim prvošolcem ostal v lepem spominu.  

M.M.

Zdravstveno letovanje otrok v Fiesi
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Sprejem zlatih 
maturantov pri 
županu Občine 
Trebnje
Župan Alojzij Kastelic je v začetku sep-
tembra sprejel zlate maturante in njihove 
starše. Med najboljše v trebanjski občini so 
se letos uvrstili: Neža Dimec, Sandra Stušek, 
Ema Gričar, Mateja Kralj, Zala Smole, Špela 
Strajnar, Boris Kastelic in Gašper Zupančič.
Župan je dejal, da nas vse navdaja z optimiz-
mom in ponosom, da takšno število zlatih 
maturantov prihaja iz Občine Trebnje. Vsem 
skupaj je ob tej priložnosti zaželel veliko 
uspehov tudi v prihodnje, z željo, da s svo-
jim potencialom prispevajo tudi svoj delež k 
razvoju lokalne skupnosti. Sicer so težki časi 
in masi kateri mladi ostajajo brez zaposlitve 
in tudi zagrenjeni, vendar pa čas krize je tudi 
čas priložnosti. Vsak od nas se mora vpraša-
ti vsak dan kaj lahko stori dobrega za svojo 
okolico in za svoj razvoj. Družba se preveč 
razoseblja in individualizem pomeni prej 
slabost kot prednost zato se moramo med 
sabo povezovati, spoštovati in rezultati so 

plod timskega dela. Še enkrat srečno in us-
pešno v nadaljnjem študiju in kasneje tudi na 
poklicni poti.
Župan je zlatim maturantom ob njihovem 
uspehu podaril knjigo. Zbrane sta nagovo-
rila in jim ob tem izjemnem uspehu čestitala 
tudi podžupanja Nada Pepelnak in podžu-

pan Silvester Prpar. S kratkim nagovorom 
sta zlatim maturantom čestitala tudi direktor 
občinske uprave Janez Pirc in vodja oddelka 
za družbene dejavnosti Darinka Trdina. 
Iskrene čestitke! 

Darinka Trdina
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V petek, 23. 8. 2013, je v krogu svojih doma-
čih praznovala 90. rojstni dan Angela Cesar 
iz Vrbovca.
Rodila se je kot tretja od osmih otrok. Imela 
je samo enega brata, ki je v pričakovanju na 
boljše življenje, tako kot še mnogo drugih iz 
te doline, odšel v Ameriko. 2. svetovna vojna 
je močno zaznamovala njo in njeno družino, 
saj so Italijani ob veliki ofenzivi avgusta leta 
1942 odpeljali v taborišče na Rabu tudi nje-
nega očeta. Od tam se ni vrnil. Tako so njena 
mama in sestre ostale same na velikem grun-
tu. Delo na njivah, v hlevu, vinogradu je bilo 
trdo in naporno. Ko je umrla še mama, sta 
s sestro Olgo, ki se je poslovila s tega  sveta 
pred petimi leti, ostali sami na veliki kmetiji. 
Zgradili sta si lepo, novo hišo, letno pridela-

li od 30 do 40 ton krompirja, 80 mernikov 
ajde, prav toliko pšenice, zredili po 6 praši-
čev, v hlevu sta imeli po 7 glav živine. Živeli 
sta skromno, a je Angela znala pripraviti tudi 
odlične jedi, saj je kuhala kar na 8 ohcetih. 
Po smrti sestre Olge se je k njej preselila se-
stra Slavka, ki je zaradi kapi priklenjena na 
posteljo. Angela ji je čez dan za družbo in ji 
nudi, kar potrebuje. Nečak Ivan, žena Irena 
in njuni otroci vzorno in ljubeče skrbijo za 
obe: za teto Angelo in za mamo Slavko, tako 
da nikoli nista sami.  
Zelo se imajo radi. Medsebojno spoštovanje, 
skrb drug za drugega, naklonjenost, prijaz-
nost, ustrežljivost ... so vrednote, ki med nji-
mi dejansko živijo.
Angela tudi sedaj naredi, kar je v njeni moči. 

Še vedno je živahnih in zvedavih oči, rada 
pripoveduje o svojem življenju. Kljub vi-
sokemu jubileju je njen spomin odličen, je 
pravi zaklad védenja o stvareh, ljudeh in vir 
življenjskih modrostih.
Ob njenem častitljivem jubileju so jo obiska-
li in ji v imenu vseh krajanov KS Dobrnič 
čestitali tudi predsednik Sveta KS Dobrnič 
Milan Kastelic, članica sveta Melita Jarc 
in predsednica KORK Dobrnič Francka 
Kužnik. Ob tej priložnosti so ji izročili bon 
in darilo.
Gospa Angela, še enkrat vse najboljše za Vaš 
visoki jubilej, ostanite čili in zdravi  in še na 
mnoga leta v krogu vaših najdražjih.

Lojzka Prpar

Društvo upokojencev Trebnje je letos orga-
niziralo letno srečanje članov na prvo nede-
ljo v juliju v Dobrniču. Povezali smo se z Ga-
silskim društvom Dobrnič in s Podružnično 
šolo Dobrnič ter doživeli prijetno preseneče-
nje. Gostoljubnost obeh je bila za naše člane 
in za nas kot organizatorje izjemno in nepo-
zabno doživetje.
Otroci podružnične šole so pripravili prisr-
čen program s petjem in plesom ob sprem-
ljavi harmonike. V programu prav tako ni 
manjkalo lepih vezanih besed in drobnih šal. 
Učiteljica in mentorica Ana Kastigar se je 
spretno vključevala v potek plesa in suvereno 
zastopala manjkajočo račko. Harmonikar pa 
se je s svojimi melodijami uspešno približal 
Modrijanom in Lojzetu Slaku, čeprav šteje 
komaj deset let. Posebno pohvalo zasluži na-
povedovalec programa, saj je pokazal, da ima 
veliko talenta za nastopanje v javnosti.
Nedeljsko kosilo so pripravili gasilci pod 
taktirko predsednika gasilskega društva in 
izšolanega kuharja Jožeta Kastigarja. Ekipa 

izbranih mladih gasilcev je pokazala pravo 
spretnost v strežbi, kuhar pa vse svoje znanje 
in izkušnje v sestavi jedilnika. Gostje in go-
stitelji smo se v vseh pogledih odlično ujeli, 
saj take pomoči in prijaznosti nismo priča-
kovali. Domačini so upravičeno ponosni na 
svojo novo dvorano. Nov dom je v ponos 
tako gasilcem kot tudi krajanom, saj so vanj 
vložili ogromno prostovoljnega dela.
Za veselo razpoloženje je ves čas srečanja 
skrbel Ansambel Dur-Žur pod vodstvom 
Francija Rakarja,  učitelja v Dolenji Nemški 
vasi. Ob tem res nihče ne more reči, da naše 
društvo ne skrbi za medgeneracijsko pove-
zovanje.
Po kosilu in programu nas je domačinka go-
spa Silva Boljte povabila v lepo obnovljen 
kulturni dom v Dobrniču, kjer je urejena 
tudi spominska soba AFŽ. Letos jeseni bodo 
obeležili 70 let spomina na težke dni NOB 
in na čas, ko je v Dobrniču potekal kongres 
žena in bork pratizanske vojske. V samos-
tojni Sloveniji so se v letu 2002 nekdanje 

udeleženke kongresa pod vodstvom Danice 
Simšič (nekdanje županje mesta Ljubljana) 
preimenovale iz AFŽ (Antifašistične fron-
te žena) v Društvo aktivnih žena Dobrnič, 
ki skrbi za ohranitev tradicij, pridobljenih v 
najtežjih dneh naše polpretekle zgodovine.
Po ogledu smo se okrepčali s kavico in sla-
dico, se nasmejali ob srečelovu, potem pa 
prisluhnili domačemu humoristu, ki mu ni 
zmanjkalo besed o dobrem in slabem, o moš-
kih in ženskah.
Ves potek dogajanja je spretno vodila in us-
merjala upokojena učiteljica Danica Sila, ki 
se ji iskreno  zahvaljujemo za pozitivno ener-
gijo, ki jo je delila z nami. Želimo si, da bi 
svoje šaljive domislice pridno zbirala in bele-
žila, da nas bo ob naslednjem srečanju v tem 
letu znova presenetila in razvedrila.
Ob koncu bi se želela v imenu Upravnega 
odbora Društa upokojencev Trebnje zahvali-
ti vsem, ki ste s svojim delom in prijaznostjo 
pomagali izpeljati naše srečanje.

Ivanka Lazar, članica UO DUT

Letno srečanje Društva upokojencev Trebnje

Slavljenka Angela Cesar, nečak Ivan Zoran in na bolniški postelji sestra 
Slavka Zoran

Nečakova žena Irena Zoran, nečak Ivan Zoran in jubilantka Angela Cesar

Angela Cesar je prava zakladnica modrosti in spomina
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Tiguan
že od 
19.975 EUR!

Tiguan
že od 
19.975 EUR!

Poletni Polo že 
za 1% na mesec!
Poletni Polo že 
za 1% na mesec!

Navedena ponudba financiranja in zavarovanja velja le do 30.9.2013.

Novi Golf Variant je športno-eleganten vsestranski avtomobil, ki nizko porabo goriva in hkrati dinamicne vozne zmogljivosti združuje z zelo visoko 
kakovostjo in prilagodljivostjo. Prostornina prtljažnika se je v primerjavi s predhodnikom povecala s 505 na 605 litrov.
Ob narocilu do 30. septembra 2013 vam podarimo komplet zimskih pnevmatik in jeklenih platišc.
Prejeli boste 15-palcna jeklena platišca in zimske pnevmatike 195/65 R 15 v skupni vrednosti 435 EUR. Za vozila, ki imajo serijska 16-palcna platišca, pa 
boste ob nakupu prejeli 16-palcna jeklena platišca in zimske pnevmatike 205/55 R16 v skupni vrednosti 642 EUR.  

Zaceli smo s predprodajo novega Golf Variant!
Nova generacija vsestranskega Golfa: Novi Golf Variant ima prostora za pet odraslih oseb in 605 litrov prtljage.

Primer izracuna za financni leasing pri Porsche Leasing SLO d.o.o.:
Model: Polo 1.2 TSI Comfort z dvemi vrati in rocnim menjalnikom

MPC: 13.754 EUR

Novi Golf Variant.Novi Golf Variant.
prednarocila!

Tiguan je izjemno praktičen avtomobil. Navdušil vas bo tudi višji položaj sedenja, prostorna in uporabna notranjost, številna odlagalna mesta in 
dinamičen izgled. Udobje je v Tiguanu zagotovljeno že serijsko, saj je že osnovna izvedba Trend & Fun odlično opremljena:

Avtomatska klimatska naprava Climatronic z elektronskim 2-conskim uravnavanjem temperature    Parkirni sistem s park. avtomatiko Park Assist    Elektricno nastavljivi in 
ogrevani zunanji ogledali    Elektricen pomik stekel    Centralno daljinsko zaklepanje    Radio RCD 310 s CD in Mp3 predvajalnikom    Sprednji sredinski naslon za roke   
Usnjen volan in glava prestavne rocice    Sprednja sedeža z nastavljivo višino in ledveno oporo    Sprednji meglenki s funkcijo staticnih smerno prilagodljivih luci    Vecfunkcijski 
prikazovalnik Plus    Pritrdišca ISOFIX    Elektronska parkirna zavora s funkcijo Auto Hold.

Za vroce poletne dni smo pripravili privlacne, osvežene cene:
Tiguan 1.4 TSI Trend & Fun že za 19.975 EUR   Tiguan 2.0 TDI Trend & Fun že za 21.173 EUR   Tiguan 2.0 TDI 4Motion Trend & Fun že za 25.499 EUR

** Velja ob sklenitvi permanentnega Porsche kasko zavarovanja pri 
Porsche Versicherungs AG, podružnica v Sloveniji.  Ce bo zavarovanje v veljavi 
vsaj dve leti, bo prvo leto mesecna kasko premija znašala le 1 EUR na mesec.

Posebno ugodna ponudba financiranja in zavarovanja 
za Polo Comfort in Polo Sport.
Poletni Polo že za 1% na mesec* + kasko za 1 EUR na mesec**!

Avto Slak d.o.o., Obrtniška ulica 55, 8210 Trebnje

* V sodelovanju s  Porsche Finance Group Slovenia vam nudimo posebno 
ugodno obliko financiranja za modela Polo Sport in Polo Comfort: vozilo 
odplacujete s fiksnim obrokom, ki znaša 1% od maloprodajne cene vozila 
po ceniku na mesecni ravni, pri cemer je doba odplacevanja 60 mesecev. 
Akcije med seboj niso združljive. 
Na voljo tudi kasko zavarovanje za samo 1 EUR na mesec**.

 
Brezplacen 

komplet 
zimskih 

pnevmatik!

Sprejemamo
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Zlata maturantka 
tudi na CIK-u 
Trebnje
Veseli in ponosni smo, da je na spomladan-
skem roku poklicne mature 2013 na Centru 
za izobraževanje in kulturo Trebnje (CIK 
Trebnje) udeleženka izobraževanja Petra 
Grabljevec dosegla zavidljiv uspeh in zato 
prejela spričevalo s pohvalo. Udeleženki 
iskreno čestitamo. Ob tem dogodku smo jo 
povprašali, kaj ji je bilo v programu pred-
šolske vzgoje, ki ga je obiskovala na našem 
centru, najbolj všeč. Povedala je: »Zelo mi 
je bil všeč pouk pri strokovnih modulih. Iz-
postavila bi predvsem to, da so predavateljice 
veliko pripovedovale iz izkušenj, kar naredi 
predavanja še bolj zanimiva. Pri likovnem 

ustvarjanju smo največ delale praktično, tako 
da bom lahko veliko pridobljenega znanja 
uporabila pri delu v vrtcu. Glede na to, da 
nisem nikoli igrala nobenega instrumenta, bi 
si želela več ur pouka glasbe oz. instrumenta. 
Kar se tiče same organizacije izobraževanja, 
pa bi izpostavila obveščanje, ki je bilo dosle-
dno in pravočasno.« 

Znanje, ki ga je zlata maturantka Petra Gra-
bljevec pridobila tekom izobraževanja, bo 
vsekakor lahko uporabila pri delu v vrtcu. 
Sicer je izobraževanje namenjeno pridobi-
tvi poklica, vendar pa pridobljena znanja že 
s pridom uporablja tudi doma. »Ker pa sem 
tudi že mamica, čisto drugače spremljam 
razvoj svojega malčka, ker sem se o vzgoji 
otrok zelo veliko naučila pri psihologiji in 
strokovnem modulu razvoj in učenje pred-
šolskega otroka,« je še dodala.
Tudi vsem ostalim udeležencem, ki so v šol-
skem letu 2012/2013 uspešno zaključili izo-
braževanje, iskreno čestitamo in jim želimo 
veliko uspehov in novih izzivov v prihodnje.
Več informacij o izobraževalni ponudbi CI-
K-a Trebnje lahko najdete na spletni strani 
www.ciktrebnje.si. 

Kristina Jerič

Živahno poletje v 
knjižnici
Že vrsto let v Knjižnici Pavla 
Golie Trebnje med poletnimi 
počitnicami organiziramo po-
čitniške delavnice. Letos smo 
se odločili za malce drugačno 
obliko – namesto celodnevne-
ga varstva smo otroke povabili 
na 3-urne delavnice, ki so po-
tekale vsakih 14 dni na vseh 
enotah. Odziv je bil razveseljiv.
V prijetnem vzdušju smo iz-
delovali različne stvari – obe-
šanke z morskim motivom za 
okrasitev sobe, okvirje za slike 
iz mavca, ladjice iz embalaže 
za jajca, za katere smo izde-
lali tudi posadko, za hlajenje 
v vročih dneh smo si naredili 

pahljače, na zadnjih delavnicah pa smo se 
že spomnili na šolo – izdelali smo urnike in 
lončke za svinčnike. Uporabljali smo različne 
materiale, poudarek pa smo dali odpadnim 
materialom.

Na delavnicah so se nam pridružili tudi rom-
ski otroci in otroci s posebnimi potrebami, 
ki so se izredno lepo vključili v delo. S tem 
se krepi razumevanje in sodelovanje med ot-

roki, saj so si med seboj pridno 
pomagali. 
S septembrom pa ponovno zače-
njamo z urami pravljic, ki bodo v 
knjižnici v Trebnjem vsak pone-
deljek ob 17.00. 
Tudi s prireditvami za odrasle 
ponovno začenjamo v septembru. 
16. 9. ob 19.00 bo predavanje 
svetovalnice Introspekta o mot-
njah hranjenja, 30. septembra 
pa bomo v okviru DEKD gos-
tili Dušana Štepca in pripravili 
razstavo arhitekturne dediščine 
občine Trebnje.

Petra Podkrižnik,
Knjižnica Pavla Golie Trebnje
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Vabilo osnovnošolcem – kandidatom 
za amaterske gledališke igralce

KUD Ivan Cankar iz Velike Loke vabi vse osnovnošolce iz širše 
okolice, ki bi hoteli ustvarjati in igrati na amaterskem gledališkem 
odru, da pridejo v TOREK, 17. SEPTEMBRA,  ob 17. uri v dvo-
rano PGD Velika Loka na prvi pogovor in ustvarjalno srečanje. 
Vse kandidatke in kandidate prosimo, da pridejo na prvo srečanje 
v spremstvu staršev ali skrbnikov. Želimo si, da bi skupaj do po-
mladi postavili na oder prisrčno komedijo, v kateri bi igrali samo 
mladi.

KUD Ivan Cankar 

Vabilo
Vabimo vas na otvoritev razstave z naslovom »Božji služabnik 
ljubljanski škof Anton Vovk (1900–1963)«, ki bo 25. 9. 2013 ob 
20.45 v Baragovi galeriji v Trebnjem. Razstavo sta pripravila dr. 
France M. Dolinar in mag. Blaž Otrin iz Nadškofijskega arhiva v 
Ljubljani. V okviru otvoritev bo imel dr. France Dolinar  predava-
nje z naslovom »Duhovna podoba škofa Antona Vovka«. Razstavo 
bo otvoril dr. Blaž Jezeršek, vicepostulator postopka za beatifikaci-
jo škofa Antona Vovka. Kulturni program bo pripravila Glasbena 
šola Trebnje.
Razstava bo odprta do 8. 10. 2013.

Kulturno društvo Trebnje 
M. Zupančič

Aktivnosti golf kluba G & CC Trebnje v 
jesenskem obdobju
– Organizirana je tedenska vadba s profesionalnim učiteljem 

golfa za otroke od 5. do 16. leta starosti, in sicer ob četrtkih od 
16. do 18. ure. Cena vadbe je 25 € mesečno.

– Sprejemamo prijave za tečaj golfa in dovoljenje za igro v sklo-
pu akcije Slovenija igra golf. Cena tečaja je 99 €.

– Organizirana je tudi mesečna brezplačna vadba za člane golf 
kluba, in sicer vsak prvi četrtek v mesecu.

– Na vadišču organiziramo vadbo in prikaz igre za zaključene 
skupine pod strokovnim vodstvom in družabna srečanja.

Ostale informacije najdete na spletni strani www.gcc-trebnje.si, 
lahko pa nas pokličete tudi na telefonski številki: 041 377 958 
(Tone) ali 031 650 753 (Ralf ).
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Kaj pomeni danes izobraževanje odraslih in 
v čem se razlikuje od učenja mladih?
Odrasli se učimo, ker novo znanje potrebuje-
mo v službi, pri iskanju zaposlitve ali pa zgolj 
za lastno zadovoljstvo. Zato je izobraževanje 
odraslih prijetno, gradi na izkušnjah prete-
klih let ter se prilagaja udeležencem (službe-
ne obveznosti, družina …). Udeleženci usva-
jajo znanja s pomočjo elektronskih gradiv in 
organiziranih predavanj, ki potekajo v tečajni 
obliki in v popoldanskem času, z učitelji pa 
se lahko mesečno srečajo tudi individualno. 
Hkrati pa smo pozorni tudi na to, da so zna-
nja uporabna v vsakdanjem življenju.
E-študij ali študij na daljavo je učinkovita 
oblika sodobnega učenja, ki poteka v virtual-
nem učnem okolju ob podpori tutorja in ele-
ktronskega gradiva. Je prijazen posamezni-
kom, ki imajo deljen delovni čas, družinske 
obveznosti, so aktivni športniki ...
Na CIK-u Trebnje vas tako vabimo k vpisu 
v višješolske študijske programe ekonomist, 
organizator socialne mreže in logistično in-
ženirstvo, ki jih bo kot študij 
na daljavo izvajal Izobra-
ževalni center ERUDIO iz 
Ljubljane. 

Kakšno izobraževalno po-
nudbo ste na CIK-u Trebnje 
pripravili za prihajajoče šol-
sko leto?
Srednješolsko izobraževa-
nje je še vedno najbolj pre-
poznavna dejavnost našega 
zavoda. Tudi v prihajajočem 
šolskem letu bodo lahko 
udeleženci pridobivali pok-
lice s področja ekonomi-
je, trgovine, gostinstva in 
predšolske vzgoje. Vpis 
bo potekal 17. 9. 2013 ob 
16. uri, predavanja pa se 
bodo začela v oktobru. Vsakega udeleženca 
spremljamo skozi izobraževanje, mu svetuje-
mo in nudimo pomoč, kar prispeva k njegovi 
uspešnosti. Tako smo ponosni, da smo na 
spomladanskem roku poklicne mature 2013 
ponovno imeli zlato maturantko. 
Poklicno usposobljenost za delo se lahko 
pridobi tudi po drugi, krajši poti. Na CIK-u 
Trebnje organiziramo priprave in izvajamo 
preverjanje za pridobitev NPK socialni os-
krbovalec na domu, pomočnik kuharja ali 
natakarja in številne druge s področja eko-
nomije. 
Svoje znanje pa lahko udeleženci izpopolni-
jo tudi na tečajih s področja računovodstva, 
računalništva, tujih jezikov – poleg angle-
ščine, nemščine in španščine izvajamo tudi 
tečaj slovenščine za tujce. Vabljeni k vpisu v 
jesenski semester. 

Univerza za tretje življenjsko obdobje posta-
ja v Trebnjem vse bolj prepoznaven del vse-
življenjskega učenja. 
Da je izobraževanje proces, ki se nikoli ne 
zaključi, smo se na CIK-u Trebnje zavedali 
že pred več kot desetimi leti, ko smo usta-
novili Univerzo za tretje življenjsko obdobje. 
Tako se dejavnosti univerze uspešno razvija-
jo, hkrati pa se širi programska ponudba, veča 
se število udeležencev, posamezne dejavnosti 
pa se izvajajo tudi v sosednjih občinah. Tudi 
letos bomo poskrbeli za kakovosten program 
tedenskih delavnic in krožkov z različnimi 
vsebinami, zato že sedaj vabim vse zaintere-
sirane, da se udeležijo uvodne delavnice, ki 
bo 1. oktobra 2013 ob 9.00 na našem centru.

Posebnost CIK-a Trebnje pa se kaže tudi v 
pridobivanju sredstev za izobraževanje ude-
ležencev. Kako vam to uspeva?
Udeležbo v izobraževalnih programih sku-
šamo omogočiti čim večjemu številu lju-
di s pridobivanjem državnih in evropskih 
sredstev. Samo v minulem šolskem letu smo 

omogočili več kot 600 udeležencem brez-
plačno izobraževanje v programih splošne-
ga izobraževanja, ki so potekali v sklopu 
nacionalnih projektov, financiranih s strani 
MIZŠ in ESS: CVŽU Dolenjska, SNIO ter 
DRP. Izobraževalni programi so se izvajali v 
različnih krajih občin Trebnje, Mirna, Mo-
kronog-Trebelno in Šentrupert, obsegali pa 
so različna področja: tuji jeziki, računalništvo 
in digitalna tehnologija, podjetništvo in eko-
nomija, zdravje, kulturna in naravna dedišči-
na, arhitektura in umetnost, učne spretnosti, 
kulinarika … Nekatere bomo izvajali tudi v 
tem šolskem letu.
Naloga izobraževalnih organizacij za odra-
sle, kot je CIK Trebnje, je tudi razvoj novih 
izobraževalnih programov za podporo vse-
življenjskega učenja v lokalnem in širšem 
okolju. 

Tako je. Naša dejavnost je izredno široka in 
pestra, kar predstavlja dragocen nabor izku-
šenj in informacij za razvoj novih rešitev na 
področju vseživljenjskega učenja. Na podlagi 
izkušenj in prepoznavanja konkretnih potreb 
v okolju že vrsto let uspešno delujemo tudi 
na področju mednarodnega sodelovanja. Na 
podlagi uspešnih projektnih predlogov, s ka-
terimi smo kandidirali na razpisih EU, smo 
samo v minulem letu v sodelovanju s par-
tnerji drugih evropskih držav uspešno zaklju-
čili dva projekta, namenjena izobraževanju 
zapornikov in dvigu državljanske kulture v 
lokalnem okolju (BRIDGE in Revealing 
Solidarity), v tem letu pa nadaljujemo s pro-
jektom EXP-ROM in začenjamo s projekti 
MS4ROW, Learning Prison, Free-it ter Eis-
-Alp, ki so namenjeni spodbujanju in razvoju 
novih oblik in rešitev vseživljenjskega učenja 
zapornikov, Romov, brezposelnih, žensk … 

CIK Trebnje pa ni prepoznaven samo po izo-
braževalni dejavnosti, temveč tudi po kultur-
ni dejavnosti. 

Že od leta 1995 skrbimo za 
Galerijo likovnih samora-
stnikov Trebnje in izvajamo 
galerijsko dejavnost ter že de-
seto leto skrbimo za projekt 
Rastoča knjiga Temeniške in 
Mirnske doline. Gre za dvoje 
dejavnosti, ki sta izjemni na 
nacionalni in mednarodni rav-
ni in soustvarjata edinstveno 
identiteto Trebnjega in njego-
ve okolice. Galerijska zbirka 
naše galerije je edina tovrstna 
na Slovenskem in izjemno 
cenjena na mednarodni ravni. 
Letno redno pripravimo tri 
obsežnejše razstavne dogodke 
in Mednarodni tabor likov-
nih samorastnikov Trebnje, 

pedagoški program pa obsega kakovostne 
in pestre delavnice s področja likovnega 
ustvarjanja in umetnostne zgodovine. Vse 
obiskovalce pa že sedaj vabim na prihajajoči 
dogodek v oktobru, ko bomo odprli razstavo 
likovnih del Muzeja naivne umetnosti Ko-
vačica iz Srbije. 
Več o naših dejavnostih si lahko preberete 
na naši spletni strani ali pa se udeležite ene-
ga od informativnih dni, ki bodo potekali v 
času od 10. do 16. septembra 2013 na različ-
nih lokacijah po vsej Dolenjski (več na www.
ciktrebnje.si).
Vabljeni torej, da se nam pridružite, saj kot 
je dejala udeleženka programa socialni oskr-
bovalec na domu – »za učenje in pridobivanje 
novih znanj ni nikoli prepozno«.

Patricija Pavlič in
Mojca Smolič

S CIK-om Trebnje do znanj in veščin za izzive prihodnosti
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Spoštovana izdelovalka, dragi izdelovalec marmelad, vabimo Vas k sodelovanju
na Festivalu »MARMELADA 2013«!

Vsaka gospodinja ima svoje recepte in skrivnosti pri kuhanju marmelade, ki se posebej skrbno prenašajo iz roda v rod.

Ker vemo, da imate svoje recepte in skrivnosti pri kuhanju marmelade tudi Vi in ker si želimo, da ne zaidejo v pozabo, Vas v sklopu
projekta DOBROTE DOLENJSKE vabimo k sodelovanju na Festivalu »MARMELADA 2013«, kjer bomo odkrivali Vaše odkrite ali
morda še skrite talente.

Kuhate marmelade le zase, morda še za prijatelje ali celo že za sladokusni trg? Kuhate po babičinem ali svojem receptu, tradicionalne
ali inovativne, sadne ali sadno-zelenjavne, morda celo začinjene, v vsakem primeru pa skrivnostno omamne in slastne marmelade?
Potem sodelujte s sladkimi skrivnostmi iz Vaših shramb in pošljite vzorce na ocenjevanje za izbor »Marmelada 2013«!

Vzorce bo ocenila strokovna komisija. Izdelovalci najbolje ocenjenih treh marmelad v vsaki kategoriji bodo prejeli priznanje in
nagrado.

Vas zanima kako sodelovati?

Vse informacije dobite po e-pošti: ali na telefonski številki 031 838 825 (Alja Rabzelj).

Vzorce sprejemamo najkasneje do 10. 10. 2013, vsi sodelujoči pa imate možnost, da svojo ponudbo marmelad in ostalih produktov
predstavite tudi na stojnici v sklopu Festivala »MARMELADA 2013«, ki bo potekal v soboto, 26. oktobra 2013, v Deželi kozolcev v
Šentrupertu.

alja.rabzelj@dobrote-dolenjske.si

»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje«

Projekt »Podeželski šopek - Dobrote Dolenjske« (NIP 2012-I.faza) 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.

»MARMELADA 2013«

NDOBROTE DOLENJSKE

Vabimo vse otroke od 1. do 6. razreda k vpisu v vad-
bo nogometa, ki bo potekala pod okriljem Nogome-
tnega kluba Trebnje. Vpis v vadbo bo potekal do 20. 
septembra 2013.  

Vadba bo potekala v štirih selekcijah, in sicer za letnika 2007 in 2006 
v selekciji U-8, letnika 2004 in 2005 v selekciji U-10, letnik 2003 v 
selekciji U-11 ter letnika 2001 in 2002 v selekciji U-13. Vadbo bo 
imela vsaka selekcija predvidoma dvakrat do trikrat tedensko v po-
poldanskem času. V jesenskem času bo vadba na nogometnem igrišču 
z naravno ali umetno travo, v zimskem pa v telovadnici v Trebnjem. 
Prav tako bo letos potekala mala šola nogometa za predšolske otroke 
(letnik 2008), in sicer dvakrat tedensko v popoldanskem času. Vadba 
je predvidena na igrišču z umetno travo in v telovadnici. Dodatne 
informacije dobite na telefonski številki 041/333009, na spletni stra-
ni nktrebnje.si in na elektronskem naslovu kluba nk.trebnje@gmail.
com.
Športni pozdrav! Nogometni klub Trebnje

Foto: Leon LOBE 

Vabilo k vpisu v vadbo nogometa

VpisUJe preDŠoLsKe 
oTroKe V ŠporTNo 
TeLoVaDBo!

Program vadbe: raznovrstne športne aktivnosti, kot so gimnasti-
ka, atletika, igre z žogo, plezanje, rolanje, športne igre, smučanje 
…

KDAJ IN KJE:
– Vrtec Kekec: ponedeljek in sreda, ob 15.00
– Vrtec Mavrica: torek in četrtek, ob 15.00

PRIČETEK IZVAJANJA VADBE:
– Vrtec Kekec: ponedeljek, 16. 9. 2013
– Vrtec Mavrica: torek, 17. 9. 2013

INFORMACIJE O PRIJAVI:
– 041 392 790 (Roman)
– 041 571 597 (Marko)
– sd.trimko@gmail.com
– www.trimko.si
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POLICIJSKA POSTAJA  
TREBNJE

sTarŠi, NaJ BoDo
VaŠi oTroCi V promeTU

VarNi!

STARŠI, ALI VESTE,

DA PRI TRČENJU S HITROSTJO 50 
KILOMETROV NA URO LAHKO NEPRIPET 
OTROK V OSEBNEM AVTOMOBILU TRČI V 
ARMATURNO PLOŠČO S TAKO SILO, KOT BI 
PADEL S TRINADSTROPNE STAVBE?

ZATO NE BO ODVEČ NASVET!

OTROKE VEDNO VOZITE V 
AVTOMOBILSKIH VARNOSTNIH SEDEŽIH 
IN TUDI PRED NAJKRAJŠO VOŽNJO SE 
PREPRIČAJTE, DA SO VSI V AVTOMOBILU 
PRIPETI Z VARNOSTNIMI PASOVI. 

BODITE ZGLED!

PO ZAKONU O VARNOSTI CESTNEGA 
PROMETA SMETE OTROKE VOZITI V 
AVTOMOBILU LE, ČE SO STAROSTI 
PRIMERNO ZAVAROVANI V 
HOMOLOGIRANIH LEŽIŠČIH, OTROŠKIH 
VARNOSTNIH SEDEŽIH ALI S PRIPOMOČKI, 
KI OMOGOČAJO UPORABO V VOZILO 
VGRAJENIH VARNOSTNIH PASOV.

OPOZORILO: 
DA SEDEŽI USTREZAJO  

PRAVILNIKU O HOMOLOGACIJI, MORAJO 
IMETI MEDNARODNO OZNAKO  

ECE R 44.03. 

OTROŠKI VARNOSTNI SEDEŽ, KI GA 
KUPIMO, MORAMO PRILAGODITI  
STAROSTI IN TEŽI OTROKA. POZNAMO  
VEČ VRST SEDEŽEV: 

1. Avtomobilski sedež za otroka, 
starega do 9 mesecev oziroma 
težkega največ 10 kg. Sedež mora 
biti nameščen tako, da je otrok 
obrnjen v nasprotno smer vožnje. 
Tak sedež je lahko na sprednjem ali 
zadnjem sedežu.

 OTROKA NE SMETE VOZITI NA 
SPREDNJEM SEDEŽU, ČE IMA 
AVTOMOBIL VGRAJENO ZRAČNO 
BLAZINO (AIR BAG) ZA SOPOTNIKA. 
SPROŽITEV ZRAČNE BLAZINE LAHKO 
OTROKA HUDO POŠKODUJE.

2. Varnostni sedež za otroke, stare 
od 9 mesecev do 4 let, oziroma 
za otroke, težke od 9 kg do 18 kg. 
Varnostni sedež mora biti nameščen 
na zadnjem sedežu tako, da je otrok 
obrnjen v smer vožnje.

3. Posebne podstavke – JAHAČE, ki 
so namenjeni otrokom, ki tehtajo 
več kot 18 kg. Jahač omogoča, da 
pripnemo otroka z že vgrajenim 
varnostnim pasom v osebnem 
avtomobilu. Uporabljamo ga, dokler 
otrok ne zraste do višine 150 cm. 

»VARNO ČEZ CESTO« –
TEGA NE ZNA VSAK

Zakon o varnosti cestnega prometa 
določa, da morajo imeti otroci na poti 
v vrtec in prvi razred osnovne šole 
ter domov zagotovljeno spremstvo 
polnoletne osebe. Spremljevalci so 
lahko tudi otroci, starejši od 10 let, 
in mladoletniki, če to dovolijo starši, 
posvojitelji, skrbniki ali rejniki otroka. 

STARŠI
Svoje otroke morate začeti učiti varne hoje 
v prometu že od dneva, ko shodijo. Otroci 
se bodo o varnosti v prometu največ 
naučili z opazovanjem, opazovali pa bodo 
VAS. Zato vam svetujemo, da se v prometu 
skupaj z otroki držite naslednjih pravil:

1. Vedno se USTAVITE korak od roba 
pločnika ali roba ceste, NIKOLI ne 
stecite naravnost čez cesto.

2. OPAZUJTE promet, ki prihaja Z LEVE, 
Z DESNE in spet Z LEVE strani. To 
naučite tudi otroke.

3. POČAKAJTE, da se cesta izprazni!

BODITE POZORNI, dokler niste ceste 
varno prečkali. 

Otroci do 9. LETA STAROSTI SO V NAJVEČJI 
NEVARNOSTI, DA JIH POVOZI AVTO. 

ZAKAJ?
KER TI OTROCI V SVOJEM BREZSKRBNEM 
OTROŠTVU IN V SVOJI IGRIVOSTI 
IN RAZPOSAJENOSTI NAJVEČKRAT 
NEPREMIŠLJENO IN NENADOMA STEČEJO 
NA CESTO. 

ZATO OPOZORITE SVOJE STAREJŠE 
OTROKE: 
• NAJ HODIJO PO PLOČNIKIH,
• NAJ SE DRŽIJO LEVE STRANI CESTE IN 

HODIJO PROTI VOZEČIM VOZILOM, 
KJER NI PLOČNIKOV,

• NAJ BODO PONOČI IN OB SLABI 
VIDLJIVOSTI VIDNI.

ZAKON DOLOČA, DA MORAJO PEŠCI 
PONOČI IN OB SLABI VIDLJIVOSTI PRI 
HOJI PO CESTI NOSITI NA VIDNEM MESTU 
KRESNIČKO.

MALI ŠOLARJI IN PRVOŠOLCI PA MORAJO 
NA POTI V ŠOLO IN VRTEC TER NAZAJ 
DOMOV POLEG KRESNIČKE NOSITI TUDI 
RUMENO RUTICO. 

SVETUJEMO, DA OTROKA OBLAČITE V 
SVETLA OBLAČILA.

Vodja policijskega okoliša
Dejan KAVŠEK 
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priprave na sezono 2013/2014

Člani RK Trimo Trebnje smo se 1. avgusta 
začeli pripravljati na novo sezono. Do začet-
ka prvenstva, ki se prične 7. 9. 2013, smo op-
ravili 47 treningov, ki so vključevali tudi 12 
pripravljalnih tekem. Tekme smo odigrali z 
različnimi nasprotniki, močnejšimi in šibkej-
šimi, imeli smo tudi tri mednarodne tekme. 
V osmih tekmah smo zmagali, štiri izgubili, 
a rezultat ni bil na prvem mestu. Fantje so 
bili zelo prizadevni in so dobro trenirali, ker 

pa smo glede na lansko sezono kar 
oslabljeni, je bil dan glavni poudarek 
na uigranost in taktično pripravlje-
nost. Zaradi mladosti pričakujemo 
v naši igri nihanja, znamo pa tudi 
pozitivno presenetiti. Prvenstvo že 
nestrpno pričakujemo. Upamo, da 
bodo vsi igralci zdravi, nato pa si že-
limo zagotoviti mesto med najboljšo 
šesterico v državi in uveljaviti še ka-
kšnega mladega igralca.  

RK Trimo Trebnje 

regiJsKo TeKmoVaNJe V 
orieNTaCiJi

Prvo soboto v septembru je v organizaciji 
Mladinske komisije GZ Trebnje in  PGD 
Sela pri Šumberku potekalo regijsko tekmo-
vanje v orientaciji, na katerem je sodelovalo 

43 ekip (trojk) prostovoljnih gasilskih dru-
štev iz GZ Novo mesto, Šentjernej in Treb-
nje. 
Rezultati: 
– pionirke: PGD Trebelno, Štatenberk, 

Orehovica
– pionirji: PGD Vrhe I, Šmarjeta, Vrhe II
– mladinke: PGD Dvor II, Mali Podlju-

ben, Dvor I
– mladinci: PGD Mokronog, Šentjernej I, 

Bučka
– gasilke pripravnice: PGD Trebelno, Ob-

čine, Ševnica
– gasilci pripravniki: PGD Ševnica, Gore-

nje Vrhpolje, Velika Strmica I 

Iz naše zveze se je od 12 sodelujočih ekip kar 
10 ekip uvrstilo na prva tri mesta. 
Naslednjo soboto bo potekalo državno tek-
movanje v orientaciji, ki ga bo organizirala 

GZ Sveti Jurij ob Ščavnici. Pravico do nasto-
pa na državni gasilski orientaciji imajo ekipe, 
ki so dosegle prvo in drugo mesto v vsaki ka-
tegoriji na regijskem tekmovanju v letu 2013. 
Dolenjsko regijo bo na državnem tekmova-
nju v orientaciji zastopalo 12 ekip, od teh kar 
7 iz naše zveze. 

Na sončnem 
ŠVIC-u več kot 
9.000 obiskovalcev
11. festival ŠVIC, ki je od 19. in 20. julija 
potekal Turistični kmetiji Obolnar bomo 
pomnili po energičnem vzdušju in norih 
glasbenih nastopih. Za dva dni smo se umak-
nili na urejeno šotorišče na idilični lokaciji, 
odmaknjeno od mestnega vrveža in si 
privoščili nor poletni vikend s prijatelji. 
Oder festivala je odprla mariborska 
brit-funk zasedba Soundtopia. Sle-
dili so ji primorski rockerji Low peak 
Charlie. Iz daljne Mehike je navdušila 
skupina Los Explosivos. Z Zoranom 
Predinom in CoverLoverji smo prepe-
vali znane uspešnice in žurirali z retro 
pop skupino Jinx s Hrvaške ter uži-
vali ob Big Foot Mama, ki je znorela 
publiko. Večer so z gipsy swing ritmi 
zaključili člani skupine Manouche, ob 
katerih smo poplesavali do tretje ure 
zjutraj. 

Obiskovalce so v sobotno jutro zbudile 
ŠVIC-ove kapljice in trubači. Športniki so 
dan preživeli na igriščih za nogomet in od-
bojko, za večerne koncerte smo se ogreli z 
Body Zorbingom, na Slip‘n‘Slidu ter uživali 
na delavnicah borilnih veščin in bobnanja. 
ŠVIC frizer je poskrbel za odštekane frizure. 
Največ pozornosti je požel CAR wash ter 
tradicionalne igre za študentske klube iz vse 
Slovenije. Za ohladitev smo skočili v bazen 
ali pa se v senčki pripravljali na večer. 

Sobotni večer je otvorila skupina Shanaroid 
iz Sevnice in napetost z tršimi ritmi stopnje-
vala zasedba Up N‘ Downs, novomeški band 
Kill Kenny, ki je pred kratkim nastopal na 
odrih ViennaWave in Exit ter zagrel publiko 
pred nastopom skupine Elvis Jackson. Lo-
kalno skupino Dan D smo slišali v čisto ro-
kerski izvedbi, publiko pa kot velik zborček, 
ki je z Dan D-jevci prepevala uspešnice. Ne-
verjeten nastop je nadaljevala skupina Tabu 
s Tino Marinšek, ki je razigrano plezala po 

odru in se zlila s festivalskim vzduš-
jem. Glasbeno dogajanje se je zaklju-
čilo z zvoki hitov ene izmed najbolj-
ših svetovnih tribute skupin RHCP 
- Real Tribute Band in poplesavanjem 
do jutra. 
Vikend v idilični naravi je obiskalo več 
kot 9.000 obiskovalcev, ki so postavili 
2.000 šotorov in se fantastično in ne-
pozabno zabavali na prireditvi, ki jo je 
že enajstič organizirala ekipa Kluba 
študentov občine Trebnje. Prihodnje 
leto se vidimo na 12. festivalu ŠVIC.

Manca Šalehar,  
predstavnica za odnose z javnostmi
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mlajše selekcije rK Trimo 
Trebnje se že nestrpno veselijo 
začetka sezone

V RK Trimo Trebnje smo s treningi mlajših 
selekcij pričeli 1. avgusta, razen dveh selekcij, 
ki sta pričeli 19. avgusta. Otroci so pridno 

trenirali in se udeležili turnirja v Ivančni Go-
rici, na katerem sta nastopili selekciji MDB 
(letnik 2002 in mlajši) ter SDB (letnik 2000 
in mlajši). Obe selekciji sta osvojili 2. mesto, 
kar je lepa popotnica za začetek sezone.
Turnir je bil dobra priprava na novo sezo-
no, ki se bo za kadete ter starejše dečke A 
in B pričela 14. septembra v Trebnjem, igrali 

bodo proti ekipi iz Ivančne Gorice. Za mlaj-
še dečke A in B se bo pričela 5. oktobra, prav 
tako v Trebnjem, igrali pa bodo proti ekipi 
Sviša. Mladinci pričnejo s tekmovanjem 28. 
septembra v domači dvorani, kjer bodo igrali 
proti RK Gorenje.
V mesecu septembru pa bomo pričeli tudi z 
mini rokometom na petih osnovnih šolah v 
Trebnjem in okolici. Upamo, da se bodo ot-
roci treningov udeleževali v čim večjem šte-
vilu in uživali v tej prečudoviti igri.
RK Trimo Trebnje ima eno najboljših ro-
kometnih šol za mlade v Sloveniji. V zad-
njih treh letih smo v samem vrhu po delu in 
rezultatih. V pretekli sezoni so tri selekcije 
tekmovale na finalnem turnirju, poleg tega 
pa smo postali še šolski prvaki.

D. L.

NK TreBNJe Na NogomeTNiH 
pripraVaH Na mariBorsKem 
poHorJU

Na predzadnji vikend v avgustu smo se selekcije 
U-10, U-11 in U-13 iz NK Trebnje udeležile nogometnih priprav 
in turnirja na Mariborskem Pohorju. Poleg nogometnih tekem so 
bile za otroke organizirane tudi razne igre in preizkušnje, v katerih 
so merili moči. Za poletne radosti je poskrbelo kopanje v bazenu, 
najpogumnejši pa so se udeležili tudi panoramske vožnje z gondolo. 
Vseskozi so naše ekipe poleg trenerjev spremljali in spodbujali tudi 
starši in ostali privrženci kluba, kar je dalo našim fantom in dekle-
tom še dodatno motivacijo. V kategoriji U-11 je naša skupna ekipa 
U-10 in U-11 osvojila 3. mesto, medtem ko je skupna ekipa U-13 NŠ 
Ivančna Gorica in NK Trebnje osvojila 2. mesto in za las zgrešila vrh. 
Z dobrimi občutki smo se po dveh dneh vrnili v Trebnje in se odločili, 

da v spomladanskem času nogometne priprave ponovimo. 
Športni pozdrav!

Leon LOBE, vodja priprav NK Trebnje 
Foto: Leon LOBE 

Letno taborjenje tabornikov iz 
rodu sivih jelš

Letošnje letno taborjenje tabornikov iz 
Rodu sivih jelš se je odvijalo v Podgozdu. 
Tabor so starejši taborniki začeli postavljati v 
petek, 2. 8. 2013, v nedeljo, 4. 8. 2013 pa so se 
jim pridružili še mlajši taborniki, medvedki 
in čebelice ter gozdovniki in gozdovnice. Ta-
bora se je udeležilo 25 tabornikov iz občine 
Trebnje.

Za temo letošnjega tabora so izbrali "kav-
bojce in Indijance" tako da je večina dejav-
nosti potekala v duhu izbrane teme. Tekom 
tabora so udeleženci osvajali nove veščine, 
spoznavali naravo ter bivanje v njej ter ob 
ukvarjanju z različnimi dejavnostmi aktivno 
preživljali dneve.
V soboto, 10. 8. so se jim pridružili tudi starši,  
ki so si imeli tekom dneva možnost pobližje 
ogledati, kako potekata dan in noč ob tabor-
nem ognju. Tabor se je zaključil v nedeljo, 11. 

8. s slovesnim spuščanjem zastave.
Če vas mika, da bi si sami ogledali, 
kako je biti tabornik, bodo veseli 
vsakega novega člana. Pa ne samo 
poleti, na taborjenju, temveč čez 
celo leto, kajti vsak mesec organi-
zirajo kakšno akcijo.
Za pomoč pri izvedbi tabora se 
zahvaljujejo: Spar Trebnje, Avto-
mati Armič, KLI-PE, Dana Mir-
na, Kolinska Mirna Koš Trebnje 
ter ostalim.

Avtor: Stanka Jaklin

Tudi jaz bom gasilec!

Gasilci PGD Trebnje vam priskočimo na po-
moč, kadarkoli je to potrebno, saj smo dob-
ro usposobljeni za reševanje ljudi, živali in 
premoženja. Obenem se trudimo, da se med 
nami dobro počutijo tudi naši najmlajši člani. 
Skozi šolsko leto organiziramo gasilske vaje 
vsakih 14 dni, na katerih spoznavamo gasilsko 
orodje in ostale pripomočke, se zabavamo ob 
družabnih igrah, spoznavamo nove prijatelje, 
hodimo skupaj na izlete, pohode, svoje znanje 
pa pokažemo na različnih tekmovanjih. Takoj 
ko se začnejo poletne počitnice, vzamemo šo-
tore in se za nekaj dni odpravimo na taborje-
nje, kjer nas čakajo nepozabne dogodivščine.
Vsak je lahko gasilec, če je le pripravljen po-
magati drugim! Osnovnošolce vabimo, da se 
nam pridružite 11. oktobra 2013 ob 17. uri 
na prvih vajah v tem šolskem letu, kjer vam 
bomo podrobneje predstavili naše aktivnosti 
in pokazali, kako dobro opremljen je naš ga-
silski dom.
Z gasilskim pozdravom: NA POMOČ!

Mladinska komisija PGD Trebnje
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Negotovi časi za slovensko podeželje in občine
V teh jesenskih dnevih smo priča napovedim novih vladnih ukrepov, 
prav vsi po vrsti pa gredo v škodo slovenskega podeželja, še dodatno 
obremenjujejo revnejše sloje, upokojence in seveda gospodarstvo. Zad-
nji napovedani ukrepi Vlade RS uničujejo dva temeljna branika obstoja 
in stabilnosti Slovenije: slovensko podeželje in slovenske občine. Kje je 
sedaj obljuba vlade, da bodo prazna stanovanja trikrat bolj obdavčena 
kot lastniška? Kaj je s posluhom za kmete, ki komaj plačujejo sedanje 
davke, kaj šele, da bi napovedane? Tudi z novim ukrepom, s katerim bi 
ukinili približno 100 občin in vzeli prihodke občinam z veliko površi-
no ter jih dali občinam z večjim številom prebivalstva, bodo škodovali 
predvsem podeželju. Se zopet vračamo v čase, ko se je vse odločalo v 
večjih krajih in so manjši kraji pobirali samo drobtinice?

OO SLS Trebnje

Čas za učinkovite vladne ukrepe ni več

Za Novo Slovenijo bodo jesenski meseci  zelo delavni, kljub temu 
da smo številna počitniška srečanja,  ob aktivnemu preživljanju 
prostega časa  in prijetnem druženju,  namenili  tudi  izobraževa-
nju in načrtovanju dela stranke v prihodnje.
Na novinarski konferenci v začetku septembra je predsednica NSi 
Ljudmila Novak spregovorila o vladnem neukrepanju za izhod 
Slovenije iz gospodarske in finančne krize. Opozorila je, da je 
skrajni čas, da vlada sprejme ukrepe, ki bodo v podporo podje-
tnikom in celotnemu gospodarstvu. Povedala je , da smo v NSi 
odločno proti pretiranemu poviševanju davkov na vseh področjih.
Ob koncu je predsednica  NSi spregovorila še o predlogu za 
zmanjšanje števila občin in se vprašala,  zakaj uničevati nekaj, kar 
trenutno dobro deluje. 

Občinski odbor NSi Trebnje

prostorska stiska v Velikem 
gabru

Z začetkom novega šolskega leta se spet po-
javlja vprašanje prostorske stiske na Osnovni 
šoli Veliki Gaber. Vrsto let opozarjamo na nuj-
no širitev vrtca ter rekonstrukcijo in adaptacijo 

šole. S strani šole je bil že maja 2012 podan popoln izkaz o potreb-
nih novih prostorih, posebej še, ker del prostorov zaseda vrtec. V 
ta namen je bila izdelana tudi idejna zasnova, vendar pa občinska 
uprava nadaljuje z aroganco in predvideva investicijo v letu 2015.  
DANES PA učenci zasedajo že zbornico, še edini prostor, ki ga 
je bilo mogoče zasesti. S tem pa se poslabšujejo delovni pogoji za 
učitelje. Mogoče bo treba naslednji potrebni prostor urediti kar v 
sosednji gostilni, da bi se odgovorni zganili in začeli z načrtnim 
reševanjem tega vprašanja.

ObO SD Trebnje

Javne institucije, poslujte odgovorno do 
davkoplačevalcev!

Racionalizacija poslovanja javnih institucij je v času nižjih davč-
nih prihodkov nujen ukrep. Na državni ravni poteka združevanje 
javnih naročil, ki jih izvaja Ministrstvo za finance RS. Rezultat ni 
le doseganje nižjih cen, temveč tudi nižjih stroškov naročanja, več-
je transparentnosti postopkov itd. Vlada RS je določila predmete 
skupnih javnih naročil, ki so za organe državne uprave obvezni, vsi 
ostali zavezanci po ZJN pa lahko k skupnemu javnemu naročilu 
pristopijo prostovoljno. Do konca leta 2013 se bodo izvedla še na-
slednja javna naročila: nakup električne energije, kurilnega olja in 
papirja. Vsem javnim institucijam v naši občini predlagamo, da se 
pridružijo omenjenim razpisom in znižajo odhodke iz poslovanja.

OBČINSKI  
ODBOR TREBNJE
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zAhVALE

ZAHVALA
3. avgusta nas je močno pretresla žalostna 
vest, da nas je v 36. letu starosti za vedno 

zapustil naš dragi mož, oči, sin in brat

DAMIJAN 
ČEBULAR 
iz Medvedjeka 27, 
Veliki Gaber.

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo 
vsem in vsakemu posebej, ki ste nam v 

težkih trenutkih stali ob strani.
Hvala za vsa izrečena sožalja, besede sočutja in 
tolažbe, darovano cvetje in sveče, darove za sv. 

maše in dober namen ter denarno pomoč.
Hvala kolektivu Mercatorja, d. d., še 

posebej zaposlenim v MO6 Dolenjske, 
učencem 4. in 6. razreda, njihovim staršem 
ter zaposlenim v OŠ in vrtcu Veliki Gaber.

Hvala župniku Janezu Jeromnu in 
somaševalcem za lepo opravljen obred, 

sosedoma Andreji in Stojanu, Moškemu 
pevskemu zboru Prijatelji, Cvetličarni 
Zvonček, trobentaču in pogrebnemu 

zavodu Perpar.
Še enkrat hvala vsem, ki ste z Damijanom 
delili radosti življenja, se z njim veselili, 

ga imeli radi in ga boste ohranili v lepem 
spominu. 

Žalujoči: vsi njegovi.

ZAHVALA
10. julija smo se na trebanjskem pokopališču 

poslovili od dragega brata in strica 

BRANKA 
NOVAKA,
po domače 
Kresavčkovega 
Braneta, z Blata 4 
pri Trebnjem.

Iskrena hvala vsem, ki ste ga cenili in mu 
stali ob strani v času življenja in bolezni.

Posebno zahvalo za trud in nesebično 
pomoč izrekamo ZD Trebnje, SB Novo 

mesto, Onkološkemu inštitutu Ljubljana ter 
pljučnemu oddelku novomeške bolnišnice.

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

ste nam pomagali, izrekali sožalja, darovali 
cvetje, sveče, svete maše ter pokojnega 

pospremili k večnemu počitku.
Hvala pogrebni službi Saša Novaka, PGD 
Račje selo in ostalim gasilskim društvom, 
pevcem za zapete žalostinke in izvajalcem 

Tišine ter kaplanu za lepo opravljen obred. 
Vsem in vsakemu posebej iskrena hvala.
Žalujoči: sestri Marina z Bojanom in 
Majda z Jožetom ter Alen in Bojana.

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

ZAHVALA
V 84. letu starosti se je 2. 8. 2013 od nas 
poslovila naša draga mama, sestra, babica, 

prababica in teta

MARIJA 
GRMOVŠEK, 
roj.  
AVGUŠTINČIČ,  
iz Vrhtrebnjega 10.

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

izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče 
in svete maše. Hvala župnikoma Milošu 
Koširju in Romanu Globokarju, ki sta 
somaševala, pevcem in trobentaču ter 

pogrebni službi Novak. Zahvala gre tudi 
doktorici Steli Munk in patronažni sestri 

Majdi Gačnik, ki sta ji nesebično pomagali 
lajšati bolečine. Posebej pa se zahvaljujemo 
članom PGD Vrhtrebnje, ki so jo spremljali 
na njeni zadnji poti, in Alojzu Glihi, ki je 

zanjo pripravil besede slovesa. 

Vsi njeni.

Solze žalosti naj blažijo, 
a spomin naj ne zbledi, 
vsi, ki v večnosti živijo, 
na svetu puščajo sledi.

ZAHVALA
V 87. letu starosti nas je zapustila 

MARIJA 
TRLEP
iz Babne Gore 4,
Veliki Gaber.

Iskrena hvala vsem sorodnikom, 
prijateljem, znancem, vaščanom in 

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

Hvala vsem za izrečena sožalja, darovane 
sveče in svete maše.

Hvala gospodu župniku za lepo opravljeno 
pogrebno svečanost ter pevcem za lepo 

zapete žalostinke.
Hvala Društvu upokojencev Veliki Gaber 

za izrečene besede slovesa ob grobu in 
pogrebnemu zavodu Novak za lepo 

opravljen pogreb.

Žalujoči: vsi njeni.

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

ZAHVALA
Mnogo prezgodaj nas je zapustil naš dragi 

mož, oči, brat in stric

MARJAN 
IHAN
(1953–2013),
po domače 
Dolenčev Marjan,
iz Zagorice pri 
Velikem Gabru.

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem 
sorodnikom, prijateljem in znancem, 
sosedom in gasilcem iz Zagorice za vse 

tolažilne besede, izrečena sožalja, darovano 
cvetje, sveče, svete maše in vsestransko 

pomoč.
Hvala pogrebni službi Perpar, Cvetličarni 
Jana, pevcem, gospodu župniku za lepo 

opravljen obred ter Klemenovim sošolcem 
in prijateljem za izrečene poslovilne besede 

na grobu.
Vsem in vsakemu posebej iskrena hvala, da 
ste pokojnega pospremili na zadnji poti in 

ga boste ohranili v lepem spominu.
Žalujoči: vsi njegovi.

Solza, žalost, bolečina
te zbudila ni,
a ostala je tišina, 
ki močno boli. 
(T. Pavček)

ZAHVALA
V 58. letu starosti nas je zapustil dragi mož 

in oče 

JOŽEF 
GEŠMAN
iz Cankarjeve ulice 
35,
Trebnje.

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo 
vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom 
in znancem za izrečena sožalja, darovano 

cvetje in sveče. 
Hvala bivšim sodelavcem PP Trebnje, 

policijskim veteranom, g. Antonu Goletu 
za poslovilni govor, policistu za odigrano 

Tišino, pevcem za zapete žalostinke, 
pogrebni službi Novak in ZD Trebnje.

Iskrena hvala vsem in vsakomur posebej, ki 
ste bili z nami ob zadnjem slovesu in ste ga 

pospremili k večnemu počitku.
Žalujoči: žena Slavka, sin Rok in hči Lea. 



nApOVEdnIk

Napovednik prireditev v občini Trebnje v septembru in oktobru 2013
Datum Ura Prireditev Lokacija

14. 9. 2013 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje

14. 9. 2013 9.00–10.00 Srečanje kolesarjev na Dobovici, start v Trebnjem Park Trebnje

14. 9. 2013 19.00 Rokometna tekma: RK Trimo Trebnje : RK Krka Športna dvorana OŠ Trebnje

16. 9. 2013 naknadno Športna vadba Trimko Vrtec Kekec

16. 9. 2013 13.00–15.00 Zaposlitveni kotiček Knjižnica Pavla Golie Trebnje

16. 9. 2013 17.00 Ura pravljic Knjižnica Pavla Golie Trebnje

16. 9. 2013 19.00 Strokovni večer: Aleksandra Rožman: Motnje hra-
njenja 

Knjižnica Pavla Golie Trebnje

17. 9. 2013 naknadno Športna vadba Trimko Vrtec  Mavrica Trebnje

17. 9. 2013 16.00 Vpis v programe srednjega poklicnega in strokovnega 
izobraževanja

CIK Trebnje

20. 9. 2013 14.00 Vpis v program OŠ za odrasle CIK Trebnje

21. 9. 2013 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje

21. 9. 2013 17.00 Otvoritev Studia Avalon – Centra notranje harmonije Center Avalon – PC Spar

24. 9. 2013 18.00 Predavanje: Rajko Škarič: Skrivnost je v odnosih, v 
organizaciji Društva za zdravje in sožitje v družinah 
Trebnje

CIK Trebnje

26. 9. 2013 16.30 E-info dan: ERUDIO, višja strokovna šola, CIK 
Trebnje

CIK Trebnje

28. 9. 2013 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje

28. 9. 2013 15.00 2. praznik korenja KS Veliki Gaber Veliki Gaber

28. 9. 2013 19.00 Rokometna tekma: RK Trimo Trebnje : RK Gorenje Športna dvorana OŠ Trebnje

29. 9. 2013 10.00 2. korenčkov kolesarski maraton Veliki Gaber

30. 9. 2013 17.00 Ura pravljic Knjižnica Pavla Golie Trebnje

30. 9. 2013 19.00 Otvoritev razstave: Kulturna dediščina v objektivu Knjižnica Pavla Golie Trebnje

1. 10. 2013 9.00 Slavnostni začetek novega študijskega leta Univerze 
za tretje življenjsko obdobje Trebnje

CIK Trebnje

5. 10. 2013 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje

7. 10. 2013 13.00–15.00 Zaposlitveni kotiček Knjižnica Pavla Golie Trebnje

8. 10. 2013 9.00 Kako lahko varčujemo doma CIK Trebnje

11. 10. 2013 popoldne Kostanjev piknik, v organizaciji Društva prijateljev 
mladine Jurček

Park Trebnje

12. 10. 2013 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje

13. 10. 2013 10.00–15.00 Delavnica za vso družino Grad Mala Loka

13. 10. 2013 12.00 Počastitev 70. obletnice 1. kongresa SPŽZ Dobrnič

14. 10. 2013 19.00 Literarni večer s Stelo Munk, prevajalko knjige Boh-
lonaj, gospod doktor!

Knjižnica Pavla Golie Trebnje

15. 10. 2013 9.00 Potopisno predavanje: Turčija CIK Trebnje

17.10. 2013 19.30 Pazi mail! KD Trebnje

Prireditelji si pridržujejo pravico do sprememb.

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


