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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 pla-
čilu v skladu s sprejetim cenikom objavljajo tudi oglasi, ki so 
pripravljeni za tisk, torej oblikovani in v primernih formatih: 
PDF v kakovosti za tisk in CMYK-formatu. Če kakovost ni 
ustrezna, se objava oglasa zavrne. Naročnik oglasa je dolžan 
spoštovati avtorske pravice glede uporabe fotografij in teks-
tov v oglasnih sporočilih. Oglasi niso lektorirani. 
Prispevke lahko pošljete po elektronski pošti na naslov: 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,  
7. 11. 2013, izid je petek 13. 11. 2013. Prispevki, ki bodo pris-
peli po tem datumu, bodo objavljeni v naslednji številki, če 
bodo še aktualni.
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Umazane ceste so zelo nevarne
S prihodom jeseni se je pričelo spravilo še zadnjih pridelkov s 
polj. Pri tem pa prihaja velikokrat do onesnaženja asfaltne prevle-
ke cestišča. Potrebno je poudariti, da blatno vozišče ob dežju kaj 
hitro postane spolzko in s tem zelo nevarno za udeležence v ce-
stnem prometu (slabši oprijem pnevmatik, podaljša se zavorna pot 
vozil …). Zato opozarjamo vse voznike traktorjev in kamionov 
ter drugih delovnih strojev, ki se vključujejo na cesto z umazanih 
površin, da pred tem očistijo pnevmatike. V kolikor pa pride do 
onesnaženja asfaltne prevleke, pa je potrebno le-to takoj očistiti. V 
kolikor voznik tega ne stori, je za prekršek predvidena tudi globa, 
ki jo predpisuje Zakon o cestah v 111. členu.

Vinko Ribič,
občinski inšpektor

V romskem naselju ponovno 
zaživel vrtec
 
1. septembra je zopet odprl svoja vrata vrtec v samem romskem 
naselju. Vpisanih je 21 otrok, starih 3–6 let. 
Zavedamo se, kako pomembno je, da otroci redno obiskujejo vr-
tec, zato v vzgojno delo pogosto vključujemo tudi njihove starše. 
Skozi celo šolsko leto bomo izvajali projekt V VRTCU JE LEPO 
(DU VRTEC HILO ŠUKAR) v obliki delavnic za starše in ot-
roke. Cilj in namen projekta je ozavestiti starše o pomembnosti 
predšolske vzgoje, graditi pozitiven odnos ter razvijati socialnoču-
stveni razvoj otrok.
Izvedli smo že prvo delavnico, ki se je je udeležilo veliko staršev, 
ki so skupaj s svojim otrokom  ustvarjali punčko iz različnih, tudi 
odpadnih, materialov ter pekli palačinke in se pri tem zabavali. 

Helena Krnc, Aljana Skoporc

Poziv k obsekovanju vej
Približuje se čas zime in z njo tudi snega. V času sneženja se poja-
vijo določene težave na javnih cestah in poteh, predvsem tam, kjer 
je ob poteh (cestah) grmovje oziroma drevje in njihovo vejevje 
sega v zračni prostor poti oziroma cest. Sneg vejevje še dodat-
no obremeni, zato večkrat ovira promet, v določenih primerih pa 
pride tudi do raznih poškodovanj vozil ter do oviranja izvajanja 
zimske službe. Zato vse lastnike zemljišč ob javnih poteh in ce-
stah pozivamo, da pregledajo tovrstna mesta in poskrbijo (sami 
obsekajo vejevje), da v primeru sneženja njihova lastnina ne bo 
povzročala nepotrebnih težav oziroma škode. V primeru, da bodo 
na terenu opažene tovrstne težave, bo vzdrževalec javnih cest v 
skladu s Stvarnopravnim zakonikom ustrezno ukrepal.   
To obvestilo je namenjeno lastnikom zemljišč ob javnih cestah kot 
predhodno opozorilo in v izogib nadaljnjim morebitnim nevšeč-
nostim v primerih, ko bo veje dreves obsekoval upravljavec oz. 
vzdrževalec cest.

Vinko Ribič,
občinski inšpektor

Simbioza povezuje tudi v letu 
2013
Simbioza bo letos že tretjič povezovala dve generaciji in celo Slo-
venijo. Gre za prepoznaven vseslovenski prostovoljski projekt, 
s katerim na temelju medgeneracijskega sodelovanja in prosto-
voljstva dvigujemo raven računalniške pismenosti starejših. Pote-
kala bo med 21. in 25. oktobrom 2013 po številnih lokacijah po 
celotni Sloveniji. 
V preteklem letu je v tem projektu sodelovalo kar 3250 prosto-
voljcev in 5033 starejših na več kot 300 lokacijah. O povezovanju 
vseh skupin priča tudi podatek, da so kot prostovoljci sodelovali 
zaposleni, dijaki, študentje, brezposelni in tudi osnovnošolci. 
Vabimo vas, da se nam pridružite tudi letos – svoj pečat lahko 
pustite kot prostovoljec in svoje znanje delite s starejšimi, ali pa 
pristopite k projektu kot udeleženec, ki želi storiti prve korake v 
svetu računalništva in interneta. Prijave so že možne, in sicer se 
lahko prijavite na spletni strani www.simbioza.eu ali pa po telefo-
nu na 040 940 888. 
V občini Trebnje je prijavljena lokacija OŠ Trebnje, svojo udelež-
bo lahko potrdite na naslov mojca.bajuk@guest.arnes.si
Lepo vabljeni, da sodelujete kot prostovoljci ali udeleženci v tem 
projektu.

Nada Pepelnak
podžupanja
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Nudimo vam: mačehe, rese, okrasne trave, grmičevje, trajnice, 
substrat …
NA HITRO JE TEŽKO PREDSTAVITI PRAV VSE, NAJLAŽJE SE BOSTE 
PREPRIČALI SAMI, ZATO VAS PRIJAZNO VABIMO, DA NAS OBIŠČETE.

V soboto, 28. 9., in nedeljo, 30. 9. 2013, se 
je v Velikem Gabru odvijal drugi praznik 
korenja. Z združenimi močmi krajevne or-
ganizacije in vseh tamkajšnjih društev, OŠ 
Veliki Gaber in CIK-a Trebnje se je rodila 
ideja, da se na nek prijeten način nadgradi 
idejo dr. Janeza Gabrijelčiča o Rastoči knjigi, 
ki poudarja domače delo, znanje in ne navse-
zadnje doma pridelano hrano. Tako je nastal 
krajevni praznik korenja.
Tudi letos so šolarji, društva in vsi krajani 
na stojnicah pokazali svoje proizvode, ki so 
bili zanimivi in izvirni. Našlo se je vse od 
korenčkovega soka, žganja, likerja, različnih 
kruhov, namazov, piškotov do raznih bal-
zamičnih mazil, tako za želodčke kot oči. 
Šolarji pa so zopet presenetili z omamno 

dišečimi korenčkovimi palačinkami. Bogato 
založene stojnice so imele tudi pridelovalke 
korenja, ki so ga skozi leto skrbno negovale, 
saj je rekorder med koreni dosegel težo več 
kot kilogram.
Praznik, ki so ga popestrili s kulturnim pro-
gramom, se je nadaljeval s prijetnim druže-
njem in nastopom skupine Čuki. 
V nedeljo pa je potekal 2. Kolesarski mara-
ton. Kljub slabemu vremenu se ga je udele-
žilo kar nekaj kolesarjev in tako dokazalo, da 
niti vreme ni ovira za udeležbo. V sklopu ne-
deljskega praznovanja je sledila še otvoritev 
otroškega igrišča.
Zdaj si krajani, pa tudi idejni oče Rastoče 
knjige dr. Janez Gabrijelčič, želijo, da bi se 
zapisali na slovenski in evropski zemljevid 
pridelovalcev korenja. Tako so se že odzvali 

vabilu na predstavitev kraja Veliki Gaber. V 
ponedeljek, 28. 10., odhajajo v prestolnico 
k Rastoči deklici, kjer bodo predstavili naj-
manjši kraj Rastoče knjige, kraj Veliki Gaber.
Upajmo, da uspešno ponesejo dober glas tudi 
v druge kraje Slovenije in izven naših meja.

Tekst in foto: Mojca Smolič

2. korenčkov praznik v Velikem Gabru 
uspešno zaključen

Infrastruktura
Občina Trebnje je bila tudi letos uspešna 
na javnem razpisu za izgradnjo infra-
strukture v romskih naseljih po Sloveniji.
Z izgradnjo čistilne naprave, ureditvijo 
ulic in pločnika se bo romsko naselje Hu-
deje 26 prostorsko dokončno zaokrožilo. 
Izvajalec gradbenih del je Cestno in grad-
beno podjetje, d. d., Novo mesto.

Vida Hočevar
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Center ponovne uporabe 
Trebnje bo od novembra 
odprt tudi ob sobotah

Od novembra bo Center ponovne upo-
rabe (CPU) Trebnje obratoval po novem 
delovnem času, prilagojenem potrebam 
uporabnikov, in sicer ob torkih, četrtkih 
in petkih od 8.00 do 15.00, ob sredah od 
8.00 do 16.00 ter ob sobotah od 8.00 do 
13.00. Z oddajo rabljene, a funkcionalno 
še uporabne opreme, z zelenimi nakupi in 
naročili storitev v popravljalnici tekstila v 
CPU Trebnje prispevate k razvoju social-
nega (družbenega) podjetništva v našem 
okolju, podaljševanju življenjske dobe iz-
delkom, zmanjševanju količin odpadkov, 
povezovanju skupnosti in prenosu roko-
delskih znanj. Ker so naši primarni cilji 
delovanja družbeno koristni, ne moremo 
delovati brez dobrega sodelovanja z lo-
kalnim okoljem. Trenutno sodelujemo pri 
projektu novoletne okrasitve Trebnjega in 
zbiramo polomljene in odvečne dežnike 
vseh barv in oblik. Lepo vabljeni v CPU 
Trebnje na Goliev trg (za pošto), do no-
vembra še med ponedeljkom in petkom 
od 9.00 do 16.00. Spremljajte nas tudi 
na spletni strani www.eko-tce.eu, na FB-
-strani in spletni strani Komunale Treb-
nje.

Vesna Hrovat

Dan morskih 
zakladov in radosti
Krepimo družine

V šolskem letu 2012/2013 smo v Vrtcu 
Mavrica Trebnje pričeli izvajati projekt Kre-
pimo družine. Cilj projekta stremi k temu, da 
je vrtec za starše topel, prijazen in sprejema-
joč prostor, kjer lahko najdejo dodatne, nove 
vire moči. Iskanje pozitivnih virov moči v 
družini pomaga pri medsebojnem povezova-
nju in skrbi drug za drugega. To je tudi prvi 
korak pri zagotavljanju varnosti ter blagos-
tanja otrok in vodilo projekta je, da družina 
prepozna svoje moči in jih okrepi s sodelo-
vanjem.
V mesecu juniju 2013 
smo organizirali dobro-
delno prireditev Delav-
nice projekta Krepimo 
družine z ekopogosti-
tvijo, na kateri smo zbi-
rali denar za enodnevni 
izlet na slovensko obalo.
Izlet smo nato izvedli 
v soboto, 31. 8. 2013. 
Zjutraj smo se z av-
tobusom odpravili iz 
Trebnjega in kmalu 
prispeli v Koper ter si 
ogledali naše največje 
mednarodno pristanišče 
– Luko Koper. Pot nas 

je vodila skozi najlepši obcestni pinijev dre-
vored in mesto Portorož ter do Pirana, kjer 
smo si ogledali prenovljeni Akvarij Piran, ki 
premore več kot 200 gostov iz podmorskega 
sveta, po ogledu smo se sprehodili še skozi 
samo mesto. Pot nas je vodila naprej do Fi-
ese, po najlepši sprehajalni poti ob morju na 
naši obali, ki je dolga 960 m. Prispeli smo do 
urejene plaže, kjer so se družine namestile in 
uživale v kopanju, igri na plaži, opazovanju 
ladij ... Po nepozabnem morskem doživetju 
smo bili v restavraciji Hotela Barbara postre-
ženi s slastno zgodnjo večerjo in sladoledom. 

Družine smo na enodnevnem izletu spremljale tri 
strokovne delavke (Nataša, Andreja in Valerija)  

s svetovalno delavko Ksenjo Pravne.

Na povabilo ZDRUŽENJA ZA EKO-
LOŠKO KMETOVANJE DOLENJSKE, 
POSAVJA IN BELE KRAJINE se je na 6. 
ekoprazniku 28. septembra 2013 v Trebnjem 
predstavila tudi OŠ Trebnje s projektom 
Šolski ekovrt.
Predstavili smo delček naših dejavnosti, ki 
jih izvajamo v okviru projekta ŠOLSKI 
EKOVRT NA OŠ TREBNJE, ki deluje pod 
okriljem Inštituta za trajnostni razvoj iz Lju-
bljane in ob pomoči naših podpornikov in 
donatorjev. Obiskovalci so si lahko ogledali 
pridelke z našega vrta, posebej bogato smo 
jim predstavili zdravilna zelišča in možnosti 
njihove uporabe.
Podarili smo jim naš Modri šolski čaj iz 
mete, lipe in melise, semena buč ter recept 
za pripravo okusnih piškotov z dodatkom 
melise in cimeta, ki so jih lahko tudi po-
skusili. Okusni so bili tudi kruhki s skutnim 
namazom z zelišči z našega vrta. Sodelovali 
so lahko še pri igri človek ne jezi se na temo 
ekovrta in narisali risbico. 

Pri pripravi predstavitve so pomagale uči-
teljice Ivanka Višček, Marta Gačnik, Nina 
Dimec Dular in Barbara Primc. Učenke Teja 
Majzelj, Iza Frankovič in Katja Starič so 
na razstavnem prostoru nadvse gostoljubno 
sprejemale obiskovalce ter uspešno promovi-
rale našo dejavnost in šolo.
Najlepša hvala gospe Marinčkovi, našim 
gostiteljem in vsem, ki ste pomagali pri 
predstavitvi šole. 

Mentorici šolskega EKOVRTA
 Marija Strah, Lojzka Prpar

KŠOT je častil 1/2 litra!
Člani Kluba študentov občine Trebnje so se 
tudi tokrat udeležili akcije Častim 1/2 litra!, 
ki je potekala v okviru študentskega krvo-
dajalskega tedna med 7. in 13. oktobrom, ki 
ga je organizirala Študentska organizacija 
Slovenije skupaj z Rdečim križem Slovenije 
in Zavodom RS za transfuzijsko medicino. 
Študentski krvodajalski teden je potekal v 
večjih mestih po Sloveniji. Člani kluba so se 
zaradi študijskih obveznosti odločili, da da-
rujejo kri v Ljubljani. V prvih dneh in v sklo-
pu akcije, ki je po študentskih klubih poteka-
la pred tem, je kri darovalo 678 udeležencev. 

Nino Zajc

OŠ Trebnje na 6. Ekoprazniku v Trebnjem
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Kulturna dediščina 
v objektivu
Konec septembra smo praznovali Dneve 
evropske kulturne dediščine (DEKD), ki so 
bili letos posvečeni stoletnici varstva kultur-
ne dediščine. V Knjižnici Pavla Golie Treb-
nje smo jih počastili s projektom Kulturna 
dediščina v objektivu. 

Že več let fotografiramo kulturno dedišči-
no v občini Trebnje. V prejšnjih letih smo 
postavili razstavi o gradovih in cerkvah, le-
tos pa smo se osredotočili na ostale objekte 
kulturne dediščine (hrami, kašče, zidanice, 
vodnjaki in vaška perišča, kapelice ter doma-
čije). Del bogatega slikovnega materiala smo 
predstavili na razstavi. Ogledali ste si lahko 
tudi stare predmete, ki nam jih je iz svoje bo-
gate zbirke posodil g. Bogdan Zupančič.
Prav v okviru tega projekta  smo v septembru 
gostili osnovnošolce iz Trebnjega in Velikega 
Gabra. Pod mentorstvom Maje Kastelic, tre-
banjske slikarke in restavratorke, so upodab-
ljali kulturno dediščino, kot jo vidijo v svoji 

domišljiji. Izdelki, ki so nastali, so bili vklju-
čeni v likovni natečaj Upodobitev kulturne 
dediščine. Zmagovalec likovnega natečaja je 
bil Nik Vidmar za sliko Jutraževe kleti. 
Gost osrednje prireditve je bil Dušan Štepec, 
višji konservator novomeške izpostave Zavo-
da za varstvo kulturne dediščine Slovenije in 
avtor monografije Kozolec na prepihu časa, 
ki nam je ob bogatem slikovnem materialu 
predstavil varovanje kulturne dediščine na 
območju naše občine. Projekt je sofinancirala 
Občina Trebnje.

Patrici ja Tratar
Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Drugačen dan pouka Trebanjski šestošolci so si v sredo, 9. 10. 
2013, ogledali v Planetu Tuš v Novem 
mestu film Vratar Liverpoola. Nato so obi-
skali frančiškanski muzej, kjer jih je pater 
seznanil z bogato knjižnico in arhitekturno 
zanimivejšimi deli samostana. Na spreho-
du skozi Novo mesto so se ustavili ob po-
membnih znamenitih stavbah in nekaterih 
velikih ustvarjalcih, katerih delo je  bilo po-
vezano z dolenjsko prestolnico.

Ivanka Višček

Na 15. regijskem srečanju je v septembru 
pred DSO Trebnje zapelo več kot 200 pevk 
in pevcev oz. 11 upokojenskih pevskih zbo-
rov z območja Dolenjske, Bele krajine in Po-
savja. K prijetnemu glasbenemu popoldne-
vu so prispevali zbori iz Sevnice, Boštanja, 
Semiča, Črnomlja, Metlike, Straže, Novega 
mesta ter ŽePZ Vesele Trebanjke DSO 
Trebnje pod vodstvom Jožice Brajer, MePZ 
DU Šentrupert pod vodstvom Duške Lah 
Peček, MePZ Večerna zarja DU Veliki Ga-
ber pod vodstvom Staneta Fuxa in MePZ 
DU Mirna, ki ga je na nastop pospremila 

Valerija Rančigaj. Zbrane sta nagovorila v. d. 
direktorice DSO Trebnje gospa Mateja Ri-
bič in član Sveta OI prof. Jože Zupan. Prire-
ditev je povezoval Borut Sever, do solz pa sta 
nasmejala Tinca 'spod Trbinca in njen mož v 
interpretaciji Zvoneta Vavtarja. Dogodku so 
prisluhnili tudi dobrotniki: Občina Trebnje, 
DSO Trebnje, Javni sklad RS za kulturne 
dejavnosti, Komunala Trebnje ter mediji. 15. 
srečanje so zaključili z željo, da se zopet vidi-
jo ob letu osorej. 

JSKD, OI Trebnje

15. regijsko srečanje UPZ Dolenjske, Bele krajine in Posavja

Nastop MePZ Večerna zarja DU Veliki Gaber

Galerijska paleta
Vabljeni na odprtje razstave Naivna 
umetnost Kovačice, ki bo v četrtek, 24. 
oktobra 2013, ob 18. uri v Galeriji likov-
nih samorastnikov Trebnje. Na razstavi vas 
bo pričakalo več kot 50 slik s pravljičnimi 
motivi in žarečimi barvami ustvarjalcev 
slovaške manjšine iz Kovačice (Srbija). 
Vse tiste, ki imate radi kreativnost, spo-
znavanje novih likovnih tehnik in ustvar-
janje, pa vabimo, da se 29. in 30. okto-
bra 2013 udeležite dvodnevne delavnice 

GRAFIKA pod mentorskim 
vodstvom Lovra INKRETA. De-
lavnica je namenjena odraslim in 
mladini od 10. leta naprej. Prijave 
sprejemamo do srede, 23. oktobra 
2013. Za več informacij se oglasite 
v Galeriji likovnih samorastnikov 
Trebnje (Andrejka Vabič Nose, 
07/34 82 106, galerija@ciktrebnje.
si) ali obiščite spletno stran www.
ciktrebnje.si. 

Andrejka Vabič Nose
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Na obisku pri gasilcih
V okviru tehniškega dne smo na dan varnosti 
učenci 1., 2. in 3. razreda OŠ Trebnje obiska-
li gasilce PGD Trebnje. Predstavili so nam 
gasilsko dejavnost nekoč in danes. Ogledali 
smo si gasilne aparate in brizgalne ter gasil-
ske zaščitne obleke, ki jih nosijo pri požarih.
Razstavljena so imeli vsa vozila, ki jih upo-

rabljajo pri intervencijah, kar je bilo za učen-
ce še posebej zanimivo. Seveda so vključili 
tudi sireno. Učenci so sodelovali pri gašenju 
manjšega požara.
Hvala gasilcem za nazorno predstavitev 
gasilske dejavnosti in za pomoč pri izvedbi 
tega dneva, ki bo učencem še dolgo ostal v 
spominu.

Sonja Kolenc

Naravoslovni dan za 
učence 7. razreda

V ponedeljek, 30. 9. 2013, smo na dveh lo-
kacijah izvedli naravoslovni dan za učence 7. 
razreda OŠ Trebnje.
Učenci 7. a so se odpravili na ekološko kme-
tijo Repovž v Šentjanž. Bili so gostje do-
godka Razkrite skrivnosti ekoloških kmetij. 
Organizator dogodka je bil Inštitut za traj-
nostni razvoj. Ogledali so si ekokmetijo ter 
spoznali bistvo ekološko pridelane hrane, 
sušilnico sadja, pakiranje jabolčnega soka ter 
skladišče in trgovino z izdelki, ki jih priprav-
ljajo na kmetiji. Razložili so jim, da na poljih 
pridelujejo piro in ajdo. Ponujajo doma pri-
delano moko, kašo in zdrob.
Po končanem ogledu so jih pogostili z eko-

loškimi živili. 
Učenci 7. b, c in d so se seznanili s Kmetij-
sko šolo Grm in biotehniško gimnazijo ter 
si ogledali posestvo šole. Ustvarjali so v pe-
tih delavnicah. Spoznali so različne vrtnine, 
izdelovali kreme za nego obraza, namaze in 
skute, ugotavljali zrelost sadja, pripravljali 
krhlje in jabolčni čips.
Učenci in učitelji smo bili z dnevom zelo za-
dovoljni.  
Našim gostiteljem, organizatorjem in izva-
jalcem se najlepše zahvaljujemo za prijazen 
sprejem, informacije in vsa nova znanja.  

Vodja naravoslovnega dneva Lojzka Prpar

V Gospoda zaupam – Božji 
služabnik Anton Vovk (1900–1963)
Trebnje, 25. 9. 2013 – V Baragovi galeriji je Kulturno društvo Treb-
nje pripravilo slovesno odprtje razstave o življenju in delu škofa 
Vovka. Razstavo je pripravil Nadškofijski arhiv Ljubljana, avtor 
France M. Dolinar je predstavil Vovkovo duhovnost, soavtor Blaž 
Otrin pa ključne dogodke v Vovkovem življenju.
Avtorja sta ob razstavnih panojih dodala nekatere podrobnosti iz-
jemnih pritiskov na človeka, po drugi strani pa njegovo trdnost, ne-
omajnost, celo vedrino. Vovkovo neomajno vero so verniki še bolj 
začutili po njegovi smrti 7. 7. 1963 in zato je bil sprožen postopek 
za njegovo beatifikacijo. Podrobnosti  postopka je predstavil dr. Blaž 
Jezeršek, vicepostulator  postopka za beatifikacijo škofa Antona 
Vovka (na sliki). 
Kulturni program ob odprtju razstave so oblikovali profesorji Glas-
bene šole Trebnje. Tomaž Rožanec (harmonika) in Špela Lampret 

(flavta) sta izvedla Piazzollovo Libertango in Oblivion; duo Špela 
Lampret (flavta) in Sara Zajc (kitara) pa Giulianino Serenado in 
Sorovo Romanco.
Razstavo si je bilo možno ogledati do 9. oktobra.

Tekst: Ivanka ViščekFoto: Blaž Pavlin

Srečanje po petih 
desetletjih
Junija leta 1963 je trebanjski hram učenos-
ti zapustila generacija učencev, 56 deklet in 
fantov, ki se je po petdesetih letih znova sre-
čala 14. septembra 2013 in obudila spomine 
na skupne dni, preživete v osnovnošolskih 
klopeh.
Za marsikoga je bila ta zlata obletnica pri-
ložnost, da zopet pozdravi domače kraje, saj 
je bilo med nami več takih, ki jih je življenje 
odpeljalo v svet.
Petdeset let je kar lepa doba, zato ni čudno, 

če so se udeleženci srečanja ob vsakem no-
vem prišleku spraševali: »Kdo pa je to? Je ta 
tudi naš(-a)?« Takšna vprašanja so bila še to-
liko bolj umestna, saj se je zgodilo prvič, da 

smo se srečali učenci obeh paralelk.
Tako je v pričakovanju vedno novih obrazov 
minila dobra ura, nato pa se je začel »ura-
dni« del. Po pozdravnem nagovoru članov 
tako imenovanega pripravljalnega odbora se 
je vsak zlati udeleženec na kratko predstavil. 
Sledila je splošna zabava ob  dobri hrani in 
pijači ter slastni torti iz Pavlinove gostilne.
Spomini, lepi in manj lepi, so ob porumenelih 
fotografijah, ki so jih nekateri prinesli s seboj, 
kar vreli na dan. Zdelo se je, kot da smo v panju.
Za slovo smo srečanje ovekovečili še s foto-
grafiranjem in se razšli z obljubo, da se čez 
pet let zopet vidimo.

J. V.
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Veterina Trebnje
Dan smo preživeli na Veterinarski postaji Trebnje, ki se nahaja v na-
selju Pekel pri Trebnjem. To je naselje, ki v zadnjem času dobiva novo 
urbanistično podobo. Pot do tja nas pelje mimo OŠ Trebnje in prav 
na sredini hribčka stoji veterinarska postaja. To je malo podjetje, ki 
svojim strankam nudi širok nabor storitev. 5 veterinarjev in 2 vete-
rinarska tehnika z bogatim znanjem in dolgoletnimi izkušnjami  so 
združili svoje moči in vidno raste izjemno uspešno podjetje.
Radi povedo, da nimajo omejitev glede opravljanja storitev, tako da 
jih ne opravljajo samo v občini Trebnje, ampak veliko tudi izven nje. 
Vendar pa je gledano iz ekonomskega vidika bolje, če so stranke bliž-
je, saj je to še vedno ceneje, tako za stranko kot za veterino.
Poklic veterinarja vsi opravljajo z ljubeznijo in pri svojem delu so 
še posebej pozorni na skrben odnos do bolne živali in razumevajoč 
pogovor z njenim skrbnikom. Najraje pa vidijo, da so njihovi pacienti 
zdravi, kadar pa zbolijo, pa zanje poskrbijo po najvišjih strokovnih 
standardih veterinarske medicine.
V ambulanti za male živali nudijo preglede in ambulantno zdravlje-
nje psov, mačk in drugih malih živali, preventivna cepljenja proti 
kužnim boleznim in odpravljanje notranjih zajedavcev, kastracije in 
sterilizacije psov in mačk, bolnišnično zdravljenje, svetovanje o pre-
hrani hišnih ljubljenčkov in diagnostiko: klinično, rentgensko in la-
boratorijsko.

Imajo trenutno najboljšo ultrazvočno napravo, dodelan laboratorijski 
in operacijski blok, kjer nudijo živalim popolno oskrbo.
Radi se pohvalijo z bogatimi izkušnjami na terenu. Njihovo delo za-
jema zdravljenje govedi, kopitarjev, drobnice, prašičev in perutnine; 
preventivo – cepljenja (proti boleznim, kot so antrax, rdečica, influ-
enca, steklina, tetanus); odvzem krvi za laboratorijske in diagnostične 
preiskave (bruceloza, levkoza, bolezen modrega jezika, TBC, IAK 
...); reprodukcijo domačih živali – umetno osemenjevanje, pregled 
na brejost s pomočjo ultrazvočne preiskave ter porodništvo, celotno 
svetovanje in izdajo zdravil ter krmnih dodatkov.
»Veliko izkušenj z velikimi živalmi, predvsem na terenu, nas dela dru-
gačne, boljše od konkurenčnih podjetij. Področje našega dela je zelo 
kmetijsko in ekstenzivna reja nas je primorala delati stvari, ki jih dru-
god niso niti poizkušali. Po navadi so vse bolj bolne živali enostavno 
odpeljali v klavnico, mi pa smo se vedno potrudili do maksimuma in 
smo vse, kar se da narediti v veterini, opravili kakovostno. Po kako-
vostnem delu z velikimi živalmi, predvsem govedo, je Veterinarska 
postaja Trebnje znana že mnogo let,« nam zaupa direktor podjetja g. 
Dionizij Valjavec. 
Časi, ko je v veterinarski ambulanti za vse težave vašega ljubljenčka 
lahko poskrbel en sam veterinar, so za nami. Veterinarska medicina 

se je razvila v dejavnost, v kateri lahko vrhunske rezultate na področju 
zdravstvenega varstva malih živali dosega le dobro sodelujoča eki-
pa veterinarjev – strokovnjakov za posamezna področja veterinarske 
medicine, kar pa na Veterinarski postaji Trebnje nedvomno so. 
Ker se zavedajo, koliko lastnikom pomeni zdravje in dobro počutje 
njihovih živali, skrbijo za stalno izobraževanje ne samo veterinarjev, 
ampak tudi asistentov in drugega osebja v podjetju. Njihovi asistenti 
so prav tako kot veterinarji za svoje delo vrhunsko usposobljeni.
Ker pa se je na trgu izjemno spremenil odnos do malih živali in hi-
šnih ljubljenčkov, se je morala spremeniti tudi specifika dela. Tako so 
poleg lekarne odprli še trgovino za male živali. 
Nudijo bogato izbiro hrane, priboljškov in opreme za pse, mačke, 
glodavce, kunce, ptice ter ostale male živali. Z veseljem svetujejo pri 
izbiri primerne hrane najkakovostnejših in preizkušenih blagovnih 
znamk ter ustrezne opreme za nego vaše živali. Pri njih pa je na voljo 
tudi pestra ponudba dietne pasje in mačje hrane svetovno priznanih 
proizvajalcev. Na vsa vprašanja pa dobite takoj odgovor veterinarja.
»Ko boste potrebovali pomoč ali pa le nasvet za vaše živali, obiščite 
Veterinarsko postajo Trebnje. Potrudili se bomo po najboljših močeh, 
da pomagamo vam in vašemu ljubljenčku,« nas je za konec še nago-
voril gospod Dionizij Valjavec.

Tekst in foto: Mojca Smolič
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Ekipa prve pomoči na Eurobasketu
Košarkarska zveza Slovenije je v okviru prireditve Eurobasket 2013 
prosila ekipe prve pomoči Rdečega križa Slovenije za pomoč v na-
vijaškem središču Stožice v času košarkarskih tekem od 11. 9. do 22. 
9. 2013. Ekipe sestavljajo prostovoljci, ki so opravili 70-urni tečaj za 
bolničarje, in so aktivirane kot dodatna pomoč ekipam nujne medi-
cinske pomoči. 
V petek, 13. 9. 2013, je v času od 17.00 do 24.00 v Stožicah za navija-
če v navijaškem centru skrbela tudi naša ekipa prve pomoči Rdečega 
križa Slovenije – Območnega združenja Trebnje. Ekipo sestavljajo 
Marjan Rajkovič, Domen Sladič, Jožica Sladič, Igor Kmet, Tomaž 
Juršič, Cvetka Pust Resnik in Janez Žibert. Resnejših posredovanj ni 
bilo, so pa oskrbeli nekaj manjših poškodb. Tea Radelj, sekretarka

AKCIJA: od 23. do 31.10.2013 kompletna trajna SAMO 30 €
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Srečanje starejših krajanov
Na zadnjo soboto v avgustu smo v gasilskem domu v Dolenjih 
selcih organizirali srečanje starejših krajanov.
Srečanja so se krajani udeležili v velikem številu in želimo si, da bi 
bilo tako tudi v bodoče.
Udeležila sta se ga tudi predsednica OZRK Trebnje ga. Mojca 
Mihevc in predsednik KS Knežja vas g. Alojz Špec.
Prijetno popoldansko druženje so z nastopi popestrili otroci pod 
vodstvom g. Uroša Primca. Ob zvokih harmonike, na katero je 
zaigral Žan Pirnar, pa so naši krajani tudi zaplesali.
Vsem nastopajočim se zahvaljujemo za lep nastop, prostovoljkam 
RK Knežja vas pa se zahvaljujemo za raznovrstna peciva in pomoč 
pri organizaciji srečanja.

Melita Zupančič Anžlovar 

Krvodajalska akcija
Jesenska krvodajalska akcija je v organizaciji Rdečega križa Slo-
venije, Območnega združenja Trebnje, potekala prve dni v sep-
tembru. V restavraciji Galaksija Trebnje je v ponedeljek, 2. 9., in 
torek, 3. 9. 2013, kri darovalo skupaj 307 krvodajalcev, od teh 15 
prvič.
V Šentrupertu smo krvodajalsko akcijo, ki je potekala v sredo, 3. 
9. 2013, namesto v kulturnem domu organizirali v gostilni Frelih, 
kjer so zaradi lepega prostora pogoji dela zelo dobri. Udeležilo se 
jo je 84 krvodajalcev, od teh so trije kri darovali prvič.
V četrtek, 5. 9. 2013, je zaradi prenove Kulturnega doma Mokro-
nog krvodajalska akcija potekala v Gasilskem domu Mokronog. 
Kri je darovalo 62 krvodajalcev, pet se jih je krvodajalske akcije 
udeležilo prvič.
Z udeležbo smo zelo zadovoljni, saj je skupaj v štirih dneh kri 
darovalo točno toliko krvodajalcev kot lansko leto jeseni, to je 453.
HVALA krvodajalcem in vsem, ki ste sodelovali in pomagali pri 
izvedbi krvodajalske akcije.

Tea Radelj,
RKS, OZ Trebnje

Okrogli jubilej Ane Hrastar  
s Pluske
V nedeljo, 7. 7. 2013, je praznovala 90. rojstni dan gospa Ana 
Hrastar s Pluske. Ob tej priložnosti sva jo obiskali članici Kra-
jevne organizacije Rdečega križa Trebnje ter ji voščili ob visokem 
jubileju. 
Gospa je svoj rojstni dan praznovala v krogu domačih, ki so ji 
pripravili prav lepo praznovanje kar na domu. Slavljenka pove, da 
ji je življenje prineslo nekaj težkih preizkušenj, pa tudi veliko le-
pega. Živi pri sinu in njegovi družini, kjer se lepo razumejo. Še ne-
dolgo tega so ji bila v zelo veliko veselje lažja opravila na vrtu, zelo 
lepo je skrbela tudi za rože, ki so njena velika ljubezen. Sedaj pa so 
ji moči nekoliko pošle in potrebuje pomoč, ki ji jo nudijo domači. 
Ob njenem jubileju ji želimo predvsem zdravja in zadovoljstva v 
krogu najdražjih.

Vlasta Rajkovič,
KORK Trebnje

Obisk ob življenjskem jubileju 
Ivanke Progar
V četrtek, 26. 9. 2013, je praznovala 90. rojstni dan gospa Ivanka 
Progar iz Trebnjega. Gospa je že skoraj eno leto varovanka DSO 
Trebnje, zato sva jo z Mojco Mihevc, predsednico Območnega 
združenja Rdečega križa Trebnje, obiskali kar tam ter ji voščili ob 
visokem jubileju. Obiska je bila zelo vesela, pa tudi sicer se v no-
vem domu dobro počuti.
Povedala je, da je bil odhod v DSO Trebnje nekoliko težak, pot-
rebovala je tudi kar nekaj časa, da se je novega okolja navadila. 
Sedaj pa je zadovoljna, saj je rada v družbi, ki jo je v domu na 
pretek. Otroci jo redno obiskujejo in tudi ob svojem prazniku jih 
je nestrpno pričakovala. Večkrat pa jo med vikendi peljejo domov 
na nedeljsko kosilo in klepet. 
Ob njenem jubileju ji želimo, da še naprej ostane zdrava in dobre 
volje ter da se v domu starejših občanov še naprej dobro počuti.   

Vlasta Rajkovič,
KORK Trebnje
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EROS IN PSIHE
EROS IN PSIHE je delovni naslov dvodnevne delavnice o umetnosti pripovedovanja pra-
vljic pod mentorstvom priznane zbirateljice ljudskega izročila LJOBE JENČE v organizaciji 
trebanjske izpostave JSKD. Delavnica bo potekala 8. in 9. novembra 2013 v prostorih Doma 
Čebelica na Čatežu, v petek zvečer pa bodo skupaj z lokalnim društvom KUD Popotovanje 
Frana Levstika Čatež na predvečer Razhodnje, tradicionalnega pohoda od Litije do Čateža, 
pripravili zanimiv pravljičarski večer.  

JSKD, OI Trebnje

Eno drevce je zraslo
V nedeljo, 6. oktobra 2013, je letni koncert Ragel na Jurjevo doma-
čijo na Občinah pri Trebnjem privabil številne ljubitelje ljudske 
pesmi. Letošnji koncert je bil posvečen Kocjanovim.
Kocjanovi so bili številna družina: mama, oče in devet otrok. In bil je 
težak čas po drugi svetovni vojni, ko je moralo biti malo hrane dovolj. 
Garala sta oče in mati, trudili so se tudi ostali – da bi preživeli. Sprva 
ni bilo niti elektrike, radio se je komaj oglasil. O udobju, v katerem 
živimo danes, se ni dalo niti sanjati. In v tistem času so se veselili ob 
petju ljudskih pesmi. Neprijazen čas je bil lepši, ko so složno zapeli. 
Kocjanove, ki so znali in prepevali gotovo več kot sto pesmi, so Ragle 
sprejemale kot svoje učitelje in ob tej priložnosti so jim to tudi izra-
zile. Hkrati z njimi pa je uživala številna publika.
Ragle, hvala, ker ste nam polepšale nedeljsko popoldne. 

Ivanka Višček
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Gospod Jože Klemenčič je skromen gos-
pod, katerega življenje ni bilo rožnato, a 
kljub temu optimistično zre v svet in pri-
hodnost. Hčerke in vnuki mu lepšajo jesen 
življenja, čas pa si krajša z delom okoli hiše, 
na vrtu in v vinogradu. Rad ima naravo in 
svoje proste trenutke večinoma preživi v 
njej.

V gasilske vrste je stopil kot mladenič in jim 
ostal predan do današnjih dni.
Rodil se je leta 1941 na Mali Loki kot dru-
gi otrok. Osnovno šolo je obiskoval v Šen-
tlovrencu in Trebnjem, potem pa je odšel v 
Ljubljano, kjer se je izučil za kovinostrugarja. 
Po služenju vojaškega roka se je zaposlil v 
Kartonažni tovarni v Ljubljani.

Imate na mlada leta lepe spomine?
Res je. Aktivnost, ki je mlade gnala, je bila v 
tistem času na vrhuncu. Na Veliki Loki smo 
ustanovili mladinsko organizacijo, v okviru 
katere smo ustanovili tudi aktiv mladih za-
družnikov. Imeli smo lastno njivo, na kateri 
smo pridelovali koruzo in druge poljščine. 
Razna tekmovanja, ki smo se jih udeleževali, 
so nam prinesla lepe nagrade. Eno leto elek-

trični gramofon, naslednje leto črno-beli te-
levizor. To je bilo za tiste čase nekaj velikega 
in ponosni na svoje delo in znanje smo delali 
še z večjim zanosom.

Kaj se vam je iz teh časov vtisnilo v spomin? 
Prelepe spomine imam na takratne delovne 
akcije v mladinskih delovnih brigadah. Ker 
sem šolo obiskoval v Ljubljani, se je v okviru 
šole oblikovala mladinska delovna brigada in 
na Karteljevem pri Novem mestu sem se leta 
1958 prvič prek tabora Ane Ziherl udeležil 
delovne akcije, leto kasneje pa še v Aleksin-
cu. To so bili čudoviti časi. Nihče ni rekel, da 
ne more ali ne zna. Vsi smo poprijeli za lopa-
te, krampe in uspeh je bil vedno že v naprej 
zagotovljen in zadovoljstvo je bilo popolno. 

V gasilske vrste ste stopili že zelo zgodaj. Kako 
se spominjate teh časov?
V Prostovoljno gasilsko društvo Velika Loka 
sem vstopil 18. 2. 1960 kot član, pet let kas-
neje pa sem že prevzel funkcijo predsedni-
ka. Vse to pa so bila, če gledam nazaj, velika 
naključja. Z mojim takratnim dekletom, po-
zneje tudi ženo, sva na Veliki Loki v starem 
gasilskem domu  dobila stanovanje in seveda 
sem se moral včlaniti v gasilske vrste, saj dru-
gače ni šlo. Nato pa so mi leta 1965 zaupali 
še delo predsednika, ki sem ga opravljal vse 
do leta 1975. Bil sem tudi član upravnega 
odbora, operativni gasilec in tajnik. 

Se vam je iz teh časov v spomin še posebej 
vtisnil kakšen dogodek?
Zelo svež je spomin požar, ki se je zgodil 
v nočnih urah na Mali Loki. Domači vod-
njak smo zelo hitro spraznili, potem pa smo 
si verižno iz doline do hriba podajali vodo. 
Zelo se mi je v spomin vtisnil tudi požar, ko 
je zgorela lesena, s slamo krita hiša in v njej 
tudi starejša ženica. To sta bila velika požara, 
ki sta se me dotaknila in ostala v spominu. 
Težko je, kadar so v požar vključeni ljudje, še 
posebej, če so to sokrajani, znanci.

Delali ste tudi v Zvezi sindikatov Slovenije?
Res je, delal sem v Trebnjem kot sekretar, po-

zneje kot predsednik. A vendar so bili to časi, 
ko je službo dobil vsak, ki je hotel delati. 
Prijetno je bilo, saj so bili ljudje zadovoljni, 
danes pa je vse »zmedeno« in ljudje tavajo 
v temi, marsikje so brez prihodkov celotne 
družine.

Kako gledate na današnje gasilske vrste, na 
njihovo opremo?
Vesel sem, da se družba zaveda, kako po-
membna je dobra oprema in seveda tudi 
znanje. Brez tega ne moreš biti dober gasilec. 
Prijetno mi je gledati lepo število mladih na-
dobudnih gasilcev, ki hitijo pri svojem delu, 
so mu predani in se izkažejo kot odrasli. Z 
leti pa ta predanost zraste v pripadnost za vse 
življenje.

Tudi gospod Jože je z dušo še vedno predan 
gasilec. Nerad govori o sebi, svojem delu, a 
vendarle je zaslužen za marsikatero pohvalo. 
Moram zapisati, da je bil dolga leta aktiven 
v Gasilski zvezi Trebnje, ki pokriva občine 
Trebnje, Mirna, Šentrupert in Mokronog-
-Trebelno. Bil je tudi član predsedstva GZ 
Trebnje, član Upravnega odbora GZ Trebnje 
ter član in predsednik Komisije za veterane 
pri GZ Trebnje. V nekdanji skupni državi 
Jugoslaviji pa je bil za naše področje tudi v 
komisiji SIS (samointeresne skupnosti), ki je 
opravljala vlogo požarnega sklada v Mirnski 
dolini in Trebnjem.
Poleg vseh obveznosti pa se je vseskozi po-
svečal družini, svojim trem hčeram, danes pa 
se vnukom.
Sedaj, ko uživa zasluženi pokoj, pa mu vnuki 
in hčere vse prejeto vračajo. Tudi mi mu že-
limo, da uživa v jeseni življenja in predanosti 
gasilskim vrstam.

Mojca Smolič

»Z veseljem gledam mlade, ki so predani 
svojemu delu,« pravi gospod Jože Klemenčič
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Čatež so partizanske enote osvojile kmalu 
po začetku druge svetovne vojne. Menjavale 
so se brigade: Gubčeva, Tomšičeva, Šercer-
jeva, Cankarjeva, Dolenjski odred pa je bil 
na Čatežu kot doma. Zasedli so hiše, go-
spodinje so jim morale začeti kuhati, če pa 
je bilo partizanov veliko, so zaklali teleta ali 
kravo in kuhali v velikem kotlu pred Sveče-
vo kaščo. Otroci smo se stiskali po kamrah 
in kuhinjah, bili slabo oblečeni in polni uši. 
Čim so to ugotovili Italijani v Trebnjem, je 
takoj začelo pokati. Včasih je pokalo ves dan 
in to se je ponavljalo vse do zgodnje pomladi 
leta 1943, ko so Italijani ustanovili na Čatežu 
postojanko. Takoj so mobilizirali vse mlade 
fante in može, kolikor jih ni šlo k partiza-
nom, ali pa jih poslali v Gonars ali na Rab 
v taborišče. Partizani italijanske postojanke 
niso napadli in nekaj mesecev smo preživeli 
sicer v pomanjkanju, saj ni bilo soli, sladkor-
ja, mila itn., ni pa pokalo in otroci smo se zo-
pet igrali všivo babo, gnilo jajce, koza klamf 
itn. Po kapitulaciji Italije smo trepetali, kaj 

se bo zgodilo, če bodo prišli Nemci. Neke-
ga lepega dne v avgustu je začelo na Čatežu 
goreti. Partizani so zažgali prosvetni dom, 
župnišče, šolo in Urbančičevo gostilno z na-
menom, da ne bi tako Nemci kot Italijani na 
Čatežu ustanovili postojanke, saj bi tako iz-
gubili privlačen teren in zatočišče. Dnevi so 
minevali in zgodilo se je najhujše.
Po kapitulaciji Italije so se Nemci začeli po-
mikati v srce Dolenjske in hitro zasedli tudi 
dolino Temenice. Kmalu jim je bilo jasno, da 
se na Čatežu in v okolici zadržujejo parti-
zanske brigade. To so začutili partizani in 
domačini so morali nekaj sto metrov pred 
vasjo prekopati cesto, da bi nemškim vozi-
lom onemogočili prihod v vas. 28. oktobra, 
v zgodnjih jutranjih urah, so zabrneli tanki, 
s katerimi so vojaki rušili obcestno mejo in 
tako zasuli zasilni cestni prekop ter nadalje-
vali pot proti vasi. Začelo se je strašno poka-
nje, ki ga je še povečal mitraljez, ki je streljal 
iz letala, ki je krožilo nad vasmi. Ljudje so 
bili po kleteh in trepetali, kaj se bo zgodi-

lo. Nenadoma je strahovito počilo. Letalo je 
odvrglo težko bombo, ki je razdejala četrtino 
pokopališča in naredila globoko jamo. Poka-
nje je ponehalo, partizani so se umaknili in 
nemške čete so se ustavile pri prvi hiši ter 
se začele iztovarjati iz tankov in oklepnikov. 
V tem usodnem trenutku so s spodnjega 
dela zaplaškega hriba, tako so govorili vsi 
domačini, partizani izstrelili nekaj strelov in 
iz oklepnika je padel smrtno ranjen nemški 
oficir, ob njem pa je ležal še težje ranjeni vo-
jak. Partizani so zbežali. Sledilo je najstraš-
nejše maščevanje. V kleti Klemenove kašče, 
prve hiše na levi na Čatežu, so postrelili vso 
Klemenovo družino razen očeta, ki je odšel v 
jutranjih urah na Zaplaz, mamo, teto in dve 
lepi dekleti, starejšega Andrejčkovega stri-
ca ter vso Rihtarjevo družino, mamo, očeta, 
dve lepi mladenki in angelsko čisto štiriletno 
Nuško. Štirje Rihtarjevi fantiči, stari od pet 
do trinajst let, pa so se rešili. V jutranjih urah, 
ko se je začelo pokanje, so se skrili v cestni 
betonski kanal. Ker je zelo pokalo, so kanal 

Osemindvajsetega oktobra bo preteklo sedemdeset let od dneva 
ognja in smrtne groze na Čatežu, v Razborah ter Dolenji in 
Gorenji vasi
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Od velikih občin k 
malim in nazaj
Od leta 1994 pa do danes so v naši državi 
občine rasle kot gobe po dežju. Trenutno jih 
imamo 212. Vse te občine pa niso nastajale 
na podlagi strokovnih utemeljitev, ampak so 
jih v veliki meri ustanavljali politični stran-
karski lobiji, tudi mimo zakonskega določila, 
da mora imeti občina najmanj 5000 prebi-
valcev. S tem naj bi se navzven formalno za-
gotavljala demokratičnost in decentralizacija 
družbe. 
Minister Gregor Virant je nedavno pred-
lagal, da bi z združevanjem manjših občin 
lahko prišli do optimalnega števila občin. 
Danski je to lepo uspelo. Nekatere manjše 
občine so si s pomočjo sredstev iz evrop-
skih strukturnih skladov zelo opomogle na 
komunalnem področju in pri izgradnji pro-
metne infrastrukture. Vse, kar so zgradile, bo 
ostalo in obogatilo novo občino, ki bi nastala 
z združevanjem. Večjih premikov na podro-
čju gospodarstva in zaposlitev pa niso nare-
dile. Združevanju občin pa seveda nasprotu-
jejo predvsem desne stranke, saj imajo prek 
občin, katerih ustanovitev je podprl močan 
politični vpliv na lokalni ravni, koristi zlasti v 
volilnih kampanjah. 
Problem lokalne samouprave pa ni samo v 
prevelikem številu občin, ki s svojo upravo in 

administracijo bremenijo državni proračun. 
Lokalna samouprava občanom ne zagota-
vlja neposrednega sodelovanja v procesih 
odločanja pri pomembnih vprašanjih razvoja 
občine, kar je njihova ustavna pravica. Moč 
županov je prevelika, zato so se seje občin-
skega sveta  pogosto izrodile v neploden boj 
med županom in člani sveta. Slabo je tudi 
urejeno kaznovanje nemoralnih in nezako-
nitih dejanj občinskih funkcionarjev. Glas 
ljudstva pri vsem tem ni prišel do izraza, ker 
ni bilo zborov občanov, lokalnih referendu-
mov in drugih oblik državljanske iniciative 
in možnosti odpoklica župana.
Pred morebitnim združevanjem občin bi 
moral parlament pripraviti strokovno anali-
zo o dosedanjem razvoju lokalne samoupra-
ve in sprejeti spremembe ter dopolnitve za-
konov, ki urejajo položaj občine kot temeljne 
samouprave lokalne skupnosti. Združevanje 
občin pa ne sme biti mehanično, kajti neka-
tere male občine, ki so imele vizijo razvoja in 
dobro vodstvo, so dosegle zavidljive rezultate 
in ne bi bilo prav, da bi jih vse po čez ukinjali. 
Združevanje in razdruževanje organiziranih 
skupnosti sta dinamična zgodovinska proce-
sa in sta povsem naravna, če izhajata iz volje 
in potreb ljudi po sodelovanju in soustvarja-
nju v teh skupnostih.

Štefan Kamin

zapustili in zbežali proti Razboram, od tam 
na Videm in naprej v Šentlovrenc, kjer so 
dobili nekaj hrane in spali v neki lopi. Tret-
ji dan so se zatekli k redovnicam na Malo 
Loko, ki pa jim niso upale povedati, kaj se je 
dogajalo na Čatežu. Četrti dan so se napotili 
domov. Našli so pogorišče, starše in tri sestre 
pa že pokopane v skupni jami – grobnici, ki 
jo je naredila nemška bomba. Fante so spre-
jeli Špančevi, po nekaj dneh pa sorodniki in 
vsi štirje so postali pridni, delovni fantje.
Nemci so po moriji v kleti nadaljevali pot 
po vasi in ustrelili Strmoletovo mamo ter 
aretirali dva duhovnika, begunca Platišo in 
mladega duhovnika, domačina Viktorja Vi-
tigoja. Šli so dalje po vasi in ustrelili Medve-
dovega Mirka (begunca), Primčevega Fran-
celjna in Šuštarjevega Ladka. Niso imeli še 
dvajset let. Nato so v Dolenji vasi odpeljali 
mladega moža in očeta Bregarjevega Jožeta, 
za njim pa Maksovega in Roštanovega strica, 
v Gorenji vasi pa Mihorjevega strica, nato pa 
še Mihelnovega strica s tremi sinovi: Jane-
zom, Božom in Lojzetom, ki je imel že od 
rojstva izpah kolka. Vse so odgnali po cesti 
proti Lazarjevemu mlinu in na vsakih nekaj 
sto metrov enega ustrelili. Zadnje so postre-
lili v vasi Ravno nad Lazarjevim mlinom. To 
se je dogajalo istočasno, ko je gorela vsa Do-
lenja vas. 

Na Razbore okupator ni pozabil. Po straš-
nem poboju v Klemenovi kleti je skupina 
Nemcev odšla proti Razboram, ki so že gore-
le, in postrelila pet gospodarjev: Lukatovega, 
Barčekovega, Mehaljevega, Pancarjevega in 
Hostnikovega. Trideset pobitih so pokopali 
v skupni jami, ki jo je naredila bomba, osta-
le pa v družinske grobove. Duhovnikov niso 
ustrelili.
Žerjavica na pogorišču je ugasnila, tramovi 
na pogoriščih niso več tleli, nič več ni pokalo, 
ljudje, vključno z otroki, so se nekoliko umi-
rili. Približno teden dni po nepozabni trage-
diji se je sredi dneva pri Nosanovih v Dolenji 
vasi zaslišal strašen jok. Jokale so mama, teta 
in tri sestre. Pred hišo se je pojavil Mavrov 
stric, ki se je preživljal s pletenjem košar, ple-
tarjev, košev ipd. Med nabiranjem materiala 
za svoje izdelke je pod mejo ob cesti zagledal 
dve trupli. Bila sta duhovnika, ki so ju Nemci 
postavili ob rob ceste in padla sta pod mejo v 
grmovje. Žalovala je vsa fara.
Mirno lahko rečem, da so se 28. oktobra 
1943 na Čatežu zgodile Dražgoše v malem, 
le da se tega nihče več ne spomni. Morda bo 
ob sedemdeseti obletnici tega dogodka dru-
gače.

Prof. dr. Anton Kotar 

Ustvarimo 
novoletno pravjico  
v  Trebnjem
Letos bomo mestni park okrasili sku-
paj in malo drugače. Zato vabimo na 
DELAVNICO vse zainteresirane in 
ustvarjalne, ki ste stari 18 let ali več ter 
želite in hočete prispevati k lepši no-
voletni podobi našega kraja. Izdelovali 
bomo novoletne lampijone iz reciklira-
nih materialov in žice pod mentorstvom 
Polonce Kastelic. Organizator bo prip-
ravil potreben material, udeleženec pa 
prinese s seboj klešče in zaščitno obla-
čilo. Kotizacije ni. 
Dobimo se v soboto, 23. novembra 2013, 
ob 9. uri v avli CIK-a Trebnje. Prijave in 
informacije: JSKD, OI Trebnje, telefon: 
031 472 919, e-pošta: oi.trebnje@jskd.
si. Prijavite se lahko do četrtka, 14. no-
vembra 2013. Delavnica sprejme do 15 
udeležencev. 

Zbiranje dežnikov, ki jih ne 
potrebujete več

Za delavnico izdelovanja lampijonov 
potrebujemo dežnike. Prijazno prosimo 
za pomoč pri zbiranju le-teh. Zbirno 
mesto: Center ponovne uporabe Treb-
nje (bivša tržnica) in pisarna JSKD, OI 
Trebnje (zgradba CIK-a Trebnje).   
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VSE ZA VAŠE VOZILO

BARTOG d.o.o.

Obrtniška ulica 18

8210 Trebnje

t: 07 34 62 431 dusan.

sadar@bartog.si

www.bartog.si

ORIGINALNI IN ORIGINALOM ENAKOVREDNI 
AVTODELI - PNEVMATIKE - PLATIŠČA
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v Sloveniji
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Univerza za tretje življenjsko 
obdobje je začela novo 
študijsko leto
V Univerzo za tretje življenjsko obdobje Trebnje, ki deluje v okvi-
ru Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje, se vključujejo starejši 
iz občin Trebnje, Mirna, Šentrupert in Mokronog-Trebelno. Število 
članov iz leta v leto narašča, prav tako tudi različne aktivnosti, v ka-
tere se lahko vključujejo.
Prvo srečanje v letošnjem študijskem letu je bilo 1. oktobra 2013 v 
prostorih CIK-a Trebnje. V pestrem dopoldanskem programu so se 
članom in gostom predstavile plesne skupine Ajda, Mavrica in Na-
smeh, člani krožkov so predstavili svoje aktivnosti v besedi in z bo-
gato razstavo, pogovorili smo se o našem delu v preteklem letu in 
predstavili program dela za novo študijsko leto. Le-ta bo pester, sesta-
vljen iz zanimivih tem področij, ki nas zanimajo. Predstavljena bodo 
na naših torkovih srečanjih. Enkrat mesečno pa bomo na strokovni 
ekskurziji spoznavali našo lepo deželo.
Člani pa lahko sodelujejo tudi v študijskih krožkih z jezikovnih pod-
ročij, s področja rekreacije, ustvarjalnosti, spoznavanja in uporabe 
zdravilnih zelišč, plesa, računalništva …

V našo sredino vabimo upokojence, ki v tretjem življenjskem obdobju 
želijo spoznati kaj novega, utrditi znanje in se družiti. Pri nas se ved-
no kaj dogaja, zato se boste med nami dobro počutili.

Silva Mežnar,
predsednica UTŽO Trebnje

Te dni je izšel nov učbenik igranja na ustno harmoniko, kar je 
še en razlog več, da bo trebanjska območna izpostava JSKD po 
nekajletnem premoru ponovno organizirala začetni tečaj igranja 
na ustno harmoniko pod vodstvom mentorja Marjana Urbanije, ki 
je tudi avtor učbenika. Mentor zagotavlja, da bodo udeleženci po 
petih srečanjih enkrat tedensko po tri ure znali zaigrati najmanj 

10 melodij. Tečaj se bo v Trebnjem začel v soboto, 16. novembra 
2013, in bo potekal od 9. do 12. ure, v Mokronogu pa v soboto, 14. 
decembra 2013, od 13. do 16. ure. Več informacij o razpisu najdete 
na spletni strani www.jskd.si oz. jih dobite na tel. št. 031 472 919.

JSKD, OI Trebnje

Začetni tečaj igranja na ustno harmoniko – orglice

V nedeljo, 13. oktobra 2013, je bila v Dobr-
niču slovesnost ob 70. obletnici prvega kon-
gresa Slovenske protifašistične ženske zveze 
(SPŽZ). Prvi kongres SPŽZ je bil v Dobr-
niču med 16. in 18. oktobrom 1943, prišlo je 
180 delegatk, ki so se zbrale z vseh koncev 
domovine. Za predsednico je bila takrat iz-
voljena Angela Dovč Ocepek, za sekretarko 
Mara Rupena, v vodstvo zveze pa Marija 
Draksler Marjana, Dana Mišigoj (Kozak), 
Helena Puhar, Mica Šlander, Zima Vrščaj–
Holy ter predstavnice vseh slovenskih po-
krajin.
Vsako leto v Dobrniču poteka proslava v 
spomin na ta dogodek.
Jubilejno proslavo ob 70. letnici kongresa so 
letos skupaj organizirali Društvo Dobrnič, 
Združenje borcev za vrednote NOB Trebnje, 
Krajevna skupnost Dobrnič, Občina Trebnje 
in Kulturno turistično društvo Dobrnič. Gre 
za najštevilčnejši letni zbor slovenskih žensk.
Proslave se je udeležilo okoli 3000 obisko-
valcev. Pokroviteljica in slavnostna govorni-

ca proslave je bila predsednica vlade Alenka 
Bratušek. Udeležence so med drugim poz-
dravili  tudi podžupan Občine Trebnje Sil-
vester Prpar, predsednik KS Dobrnič Milan 
Kastelic,  predsednik Združenja borcev za 
vrednote NOB Trebnje Boštjan Sladič, pred-
sednica organizacijskega odbora Vera Klop-
čič. Vsi so poudarili pomen medsebojnega 
sodelovanja in spoštovanja. Med gosti so bili 
tudi predsednik Zveze združenja borcev za 
vrednote NOB-ja v odstopu Janez Stanov-

nik in bodoči predsednik Tit Turnšek, varu-
hinja človekovih pravic  Vlasta Nussdorfer, 
predsednik ustavnega sodišča Ernest Petrič, 
pa tudi štiri od 15 še živečih delegatk prve-
ga kongresa, nekaj poslank in drugih visokih 
predstavnikov.
V programu so sodelovali učenci Podružnič-
ne šole Dobrnič in Osnovne šole Trebnje, ki 
jih je v pevskih točkah na klavirski harmoni-
ki spremljal Tomaž Rožanec, profesor Glas-
bene šole Trebnje. občinski pihalni orkester 
ter ženski pevski zbor Kombinat.
Istočasno je potekal 11. pohod po kraku 
Evropske pešpoti E7, imenovanem Pot 
Mare Rupena, ki ga organizira Kulturno 
turistično društvo Dobrnič. Pohod poteka 
po dveh poteh, iz Dolenjskih Toplic in iz 
Žužemberka. Letos se je pohoda udeležilo 
skupaj okrog 200 pohodnikov. Pohoda so se 
letos prvič udeležili tudi učenci planinskega 
krožka OŠ Trebnje. 

Vera Klopčič,  
predsednica OO za pripravo proslave  

ob 70-letnici 1. kongresa

V Dobrniču tudi predsednica vlade Bratuškova
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BOJANA ŠEPIC, 041 372 743
SIMON ŠMIT, 031 248 560

BORUT BLAŽIČ, 041 237 204
VIKTOR PEPELNAK, 041 841 981

V zavarovalnici Adriatic Slovenica d.d. z razvijamo produkte za naše

stranke, je temelj za naše uspešno poslovanje.

Smo družba, ki s vseh zaposlenih dosega najboljše rezultate,

naše delo pa opravljamo s . Za dobro delo smo nagrajeni

z najvišjo nagrado: naših strank.

odgovornostjo

zmagovalna miselnost

proaktivnostjo

strastjo in veseljem

zaupanjem

K sodelovanju vabimo za področje

celotne Slovenije. Vaše prijave, skupaj z življenjepisom, zbiramo na

elektronskem naslovu .

zavarovalne zastopnike in zastopniške kandidate

darja.gantar@adriatic-slovenica.si

Postanite del nas, del uspešne zgodbe.

Vabljeni na pot uspeha
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Začetek lige za mlajše selekcije je že v pol-
nem teku. S tekmami so prvi pričeli kade-
ti, ki so do sedaj zabeležili že štiri zmage in 
ostajajo neporaženi. Premagali so ekipe iz 
Novega mesta, Ribnice, Ivančne Gorice in 

Črnomlja. Starejši dečki A in B so odigrali 
po dve tekmi in na vseh štirih slavili, medtem 
ko so mladinci premagali ekipo RK Gorenje 
Velenje in izgubili v Ribnici. Mlajši dečki A 
in B pa sezono pričenjajo na domačem igri-

šču, igrali bodo proti ekipi iz Ivančne Gorice. 
Upajmo, da bomo v bodoče zabeležili še veli-
ko športnih uspehov.

David Lipoglavšek

Uspešno 
tekmovanje selekcij 
NK Trebnje
V NK Trebnje smo v jesenskem delu tekmo-
vanj MNZ Ljubljana pričeli z uspešno tek-
movalno sezono.
Igralcem selekcije U-8 gre več kot odlično, 
saj imajo za seboj že dva osvojena turnirja in 
vodijo v skupini. Igralci selekcije U-10 se us-
pešno spopadajo s sovrstniki ter včasih doži-
vijo tudi grenkobo poraza. Fantom in dekle-
tom selekcije U-11 gre prav tako dobro, saj 
so vodilni v skupini, kljub temu da jih vsakič 
znova pričaka nova nepredvidljiva nogome-

tna ekipa. Uspešno tekmuje tudi najstarejša 
generacija v klubu, selekcija U-13, skupaj z 
ekipo NŠ Ivančna Gorica, saj že od same-
ga začetka tekmovanja vodijo v svoji skupini 
kategorije mlajših dečkov. Za nameček so se 

letos zopet dobro odzvali najmlajši nogome-
tni navdušenci, ki že pridno vadijo v mali šoli 
nogometa. Športni pozdrav!

Tekst in foto: Leon LOBE

Od 4. 10.–6. 10. 2013 je v Španiji na dirka-
lišču v Albacetu potekala še zadnja dirka, na 
kateri je tekmoval Janez Prosenik iz AMD 
Trebnje. Potekalo je zaključno tekmovanje 
evropskih prvenstev FIM Europe Road Ra-
cing – EUROPEAN CHAMPIONSHIP. 
Zastopal nas je v kategoriji Superstock 1000.  
Najprej so bili v petek na razporedu prosti 
treningi, ki pa so bili zelo oteženi, saj je bilo 
dan pred treningi zaradi obilnega deževja 
poplavljeno celotno dirkališče in tako je na 
progi ostalo še veliko blata in umazanije, 
zaradi česar je bilo potrebno voziti izredno 
previdno. V petek sta bila na razporedu dva 
treninga, ki sta bila za Janeza dobrodošla, saj 
je imel ogromno težav z nastavitvijo motorja, 
prav tako pa se mu je zadnja guma obrnila in 
motor se je tresel še močneje. Vseh težav ni 

uspel odpraviti niti na sobotnih kvalifikaci-
jah, a kljub temu da se je motor stalno tresel, 
si je uspel privoziti 13. startno pozicijo. 
V nedeljo pa je že zelo zgodaj potekal warm 
up in z dodatnimi nastavitvami mu je neka-
ko uspelo umiriti motor in tako je na dirko 
lahko odšel bolj sproščeno. Dirka je bila na 
razporedu že zgodaj dopoldne, obsegala pa 
je 20 krogov. Janez je s svoje pozicije startal 
odlično in si že v prvem ovinku priboril 9. 
mesto, nato pa je le nekaj ovinkov kasneje 
imel smolo, saj ga je voznik, ki je vozil za 
njim, izrinil s proge. Nekako se mu je uspe-
lo rešiti, a je nazadoval na 14. mesto. Ker pa 
kljub temu ni popustil, mu je uspelo do kon-
ca dirke privoziti 10. mesto. 

M. S. 

Janez Prosenik z nekaj smole dirko v 
Albacetu končal na 10. mestu

Mlajše selekcije RK Trimo Trebnje odlično zakorakale v novo sezono
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Letošnje regijsko srečanje seniorskih pesnikov in pisateljev sta orga-
nizirala Javni sklad RS za kulturne dejavnosti in njegova Območna 
izpostava Metlika na metliškem gradu v prostorih tamkajšnjega mu-
zeja. Na srečanju, ki ga je strokovno vodila Ana Porenta, je sodelovalo 
26 avtorjev. Iz naše izpostave sta sodelovala Anica Zidar iz Mokrono-
ga in Ivan Korponai iz Stehanje vasi pri Velikem Gabru.   

JSKD, OI Trebnje

V soboto, 21. septembra, je v TC Spar v 
Trebnjem odprl vrata Studio Avalon, studio 
dobrega počutja.

Studio se nahaja v bivših prostorih proda-
jalne Cefizelj in lepo prenovljeni prostor je 
resnično raj za sprostitev. »Pri nas boste do-
bili vse, kar potrebujete za osebno in duhov-
no rast, nudimo pomoč pri iskanju samega 
sebe, reiki tečaje, vodene tematske medita-
cije, individualne terapije in še mnogo več,« 
nam je zaupala lastnica ga. Romana Kos iz 
Mokronoga.
Hiter tempo življenja in vse prepreke, ki sto-
jijo na poti, marsikomu podrejo celotno živ-
ljenje in takšen studio je lahko naš terapevt 
za dušo in telo. 

Regijsko srečanje seniorskih 
pesnikov in pisateljev

V Trebnjem odprli salon dobrega počutja
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Da se s skupnimi prizadevanji lahko stori zelo veliko, se je ponov-
no dokazalo ob dobrodelni prireditvi, ki jo je Sklad Vrtca Mavrica 
Trebnje izvedel 25. aprila 2013, že sedmič zapored. Že ob ustanovitvi, 
oktobra leta 2005, so bili cilji jasno zastavljeni, delovanje pa osredo-
točeno na izboljšanje bivalnih razmer v vrtcu, na izboljšanje kakovosti 
preživljanja časa otrok v vrtcu in zagotavljanje pomoči otrokom iz 
socialno šibkih družin.
Tudi v preteklem šolskem letu je uspešno deloval na vseh navedenih 
področjih. Najbolj odmevna je bila vsekakor vsakoletna dobrodelna 
prireditev. Starši otrok in delavci zavoda, ki so združeni v Skladu 
Vrtca Mavrica Trebnje, so ob pomoči ter zaupanju sponzorjev in do-
natorjev uspeli zbrati sredstva za nakup 10 koles in 10 parov smuči 
s pripadajočo opremo. Novi športni rekviziti bodo zagotovo oboga-
tili športne dejavnosti v vrtcu. Za ta nakup so uspeli zbrati 2.604 
€, prispevki pa so bili dani tudi v obliki konkretnih novih športnih 
rekvizitov.
Formalna predaja koles in smuči ter pripadajoče opreme je bila 10. 
oktobra 2013 ob 16. uri v Enoti Mavrica na Režunovi ulici 8 v Treb-
njem. Veseli in razigrani obrazi otrok pa so bili najlepši in najboljši 
dokaz, da je bila odločitev za nakup te opreme pravilna.
Z dosedanjim delovanjem je sklad zbral že skoraj 29.000 €, potekajo pa 
že intenzivne priprave za izvedbo aktivnosti v šolskem letu 2013/2014. 
V delovanje sklada se ponovno vrača Novoletni cekin. V fazi izvedbe-
nih priprav pa je tudi nov pristop – stalna stojnica.

Prav razmere, v katerih živimo, so tiste, ki člane sklada še bolj moti-
virajo za delo. Ne moremo si namreč zlahka dovoliti, da je otrokom 
otroštvo zaznamovano z razlikami, pomanjkanjem ali celo lakoto. 
Pričarajmo jim vsaj za trenutek otroški smeh na njihova lica in nare-
dimo še en skupni korak več za naše otroke.
Hvala vsem, ki ste nam pomagali v teh prizadevanjih, in upamo, da 
se z vami srečamo tudi v letošnjem šolskem letu, saj smo prav s skup-
nim delom in vašim zaupanjem dokazali, da vsak korak, pa čeprav na 
videz majhen, še kako šteje.

Gregor Kaplan, namestnik predsednika SVMT

Sklad vrtca Mavrica Trebnje je s predajo športne opreme zaključil 
še eno izredno uspešno akcijo zbiranja sredstev 

Zgodbe mojega 
kraja - Trebnje 
Trebanjski devetošolci so 11. oktobra razi-
skovali življenje in preteklost našega mesta. 
Nekatere skupine so na terenu raziskovale 
kulturno-zgodovinske pomnike. Ob vode-
nem ogledu in raziskovanju spomenikov so 
spoznali, da lahko z njih razberejo zgodo-
vinske dogodke in zaslužne krajane.  
Druge pa so si ogledale zelene in druge ob-
delane površine v mestu. Povabili so nekaj 

zunanjih sodelavcev, ki so učencem posre-
dovali znanje in svoj pogled na dejavnost, s 
katero se ukvarjajo. Zgodbe mojega vrta so 
predstavili Liljana Lukić, Ivan Pangrac, Jo-
žica Šiška in Irena Ferlin. Cvetlične grede 
in urejenost mestnega parka je predstavila 
tajnica KS Trebnje Martina Kastelic. Jožica 
Germovšek je spregovorila o pokopališču in 
primernosti rastlin. Na obisku pri Silovih pa 
so se seznanili s samooskrbovalno kmetijo, 
spoznali raznolikost njihovih dejavnosti in 
bili na koncu pogoščeni.

Ivanka Višček

Na Centru za izobraževanje in kulturo Trebnje poleg v srednješolske 
programe za odrasle vpisujemo tudi v različne tečaje in krajša uspo-
sabljanja. Tako bomo v novembru pričeli s tečaji klekljanja, kvačka-

nja, oblikovanja in šivanja oblačil, izdelovanja dekorativnih izdel-
kov, torbic iz tekstila in drugih, saj se je v preteklih letih izkazalo, da 
vse več ljudi zanimajo prav tovrstne spretnosti. Na tečaju klekljanja 
boste spoznali vse skrivnosti idrijske čipke in se naučili sami izdelati 
čudovite klekljane izdelke, ki bodo polepšali vaš dom ali pa so lahko 
odlična ideja za darilo. V tečaju oblikovanje in šivanje oblačil se bos-
te naučili risanja kroja, oblikovanja ter šivanja končnega izdelka (za-
četek tečaja 12.11. ob 17. uri). Mlajši udeleženci pa bodo lahko svojo 
ustvarjalnost izrazili na tečaju izdelovanja dekorativnih izdelkov iz 
tekstila, šivanju torbic in okraskov, kvačkanja nakita, kjer bodo na 
svojstven način reciklirali stara oblačila in tako poleg izdelave novih 
izdelkov poskrbeli za ohranjanje okolja. 
Z bogato ponudbo jezikovnih tečajev omogočamo učenje angle-
ščine, nemščine, italijanščine in slovenščine za tujce, na tečajih ra-
čunalništva pa nudimo vpogled v novosti računalniške in digitalne 
tehnologije.
Vabimo vas, da nas obiščete, kjer vam bomo z veseljem podrobneje 
predstavili vse programe, ali pa nas pokličete po telefonu 07 34 82 
100. Več na www.ciktrebnje.si.

Milena Hvastija

Šivamo, klekljamo, kvačkamo …
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Zakon o davku na 
nepremičnine, 2.

Kakšna je percepcija vlade do podeželja? 
Takšna, da napoveduje dodatne davčne obremenitve. 
Smo pa tudi priča razpravi o davku na nepremičnine, kjer se vidi, 
da vlada nima koncepta, kako ga uveljaviti, zato z vsakim sestan-
kom pride do drugačnih izračunov, ki gredo v škodo občin, pode-
želja, kmetovalcev in malih obrtnikov.
Vlada je za 0,05 % znižala davčno stopnjo za poslovne in in-
dustrijske nepremičnine. Za stanovanja ostaja davčna stopnja  
0,15 %, za prazna stanovanja pa je 0,50 %. Davek bo treba plačati 
tudi za sakralne objekte, javne stavbe in kulturne spomenike po 
stopnji 0,50 %. Kmetijska zemljišča naj bi bila obdavčena s stop-
njo 0,15 %, gozdna zemljišča z 0,07 %, kmetijske stavbe pa s stop-
njo 0,30 %. Stavbna zemljišča bodo obdavčena s stopnjo 0,50 %,  
energetske nepremičnine pa s stopnjo 0,30 %. 
Novi davek na nepremičnine naj bi prvič plačali julija 2014, če bo 
potrjen.

Občinski odbor SDS Trebnje

Strinjamo se, da je treba začeti proces reorganizacije lokalne sa-
mouprave v Sloveniji, vendar ne na takšen način, saj je najprej tre-
ba narediti strategijo razvoja lokalne samouprave in se tudi ozreti 
deloma na državno upravo ter nato v skupnem sožitju najti tisto 
pravo pot, ki bo učinkovita, predvsem pa cenejša. V SLS smo v 
procesu reorganizacije lokalne samouprave za dialog, vendar mora 
ta temeljiti na strokovni podlagi, saj so pretehtane odločitve vedno 
boljše kot tiste, do katerih pridemo čez noč. Sedanja Vlada RS je 
mnenja, da je potrebno podeželje čim bolj »ožeti«, da bodo prido-
bila urbana središča. To je napad na manjše odmaknjene kraje, na 
podeželje, kar hkrati pomeni centralizacijo odločanja, do česar pa 
nikakor ne sme priti. 

Politiko stran od javnih ustanov

Na seji občinskega sveta smo pri obravnavi odlokov, ki urejajo 
delovanje Komunale Trebnje, Zdravstvenega doma Trebnje, Knji-
žnice Pavla Golie Trebnje ter Centra za izobraževanje in kulturo 
Trebnje, predlagali, naj člani občinskega sveta ne bodo imenova-
ni v organe upravljanja, tj. svete zavodov in skupščino komunale. 
Našteti organi imajo največ pristojnosti in vpliva na delovanja teh 
ustanov. Podobna priporočila daje tudi mednarodna organizacija 
za gospodarsko sodelovanje in razvoj. S tem bi dosegli, da se po-
litika odmakne od upravljanja ustanov, ki morajo delovati za vse 
nas, hkrati pa bi vsakemu občanu omogočili, da se aktivno vključi 
v delovanje naše lokalne skupnosti, saj skupnost tvorimo vsi obča-
ni in ne le člani občinskega sveta.

Nova Slovenija davku na nepremičnine 
nasprotuje

V času, v katerem živimo, ljudje vsak višji davek občutimo kot 
dodatno breme. V NSi smo odločno proti previsoki obdavčitvi 
kmetov, ker so kmetije že sedaj obdavčene na podlagi katastrskega 
dohodka. Pri obdavčitvi vrtcev, osnovnih šol, gasilskih domov in 
drugih javnih ustanov gre za prikrito obdavčitev občin. Odločno 
previsoka je tudi davčna stopnja za poslovne prostore in industrij-
ske objekte. Obdavčitev cerkva pa pomeni dvojno obdavčevanje 
verujočih ljudi. 
Če bo davek na nepremičnine začel veljati v sedanji obliki, ga 
ljudje ne bomo mirno sprejeli, saj bo le-ta dodatno dušil sloven-
sko gospodarstvo in njegovo rast ter s tem vplival na poslabšanje 
življenjskih razmer prebivalcev Slovenije. 

OO NSi Trebnje

ODLOČITVE OBČINSKEGA SVETA

Občinski svet nadaljuje svoj pohod v občini 
Trebnje. Vneto sledi vladi, ki draži in obdav-
čuje vse, kar je možno. Tudi Občinski svet ob-
čine Trebnje se je odločil, da ne bo nič slabši. 
Po nerazumno izračunani omrežnini in s tem 

podražitvi komunalnih storitev se nam obeta še podražitev odvoza 
odpadkov, in sicer predvsem za manj številčne družine in na račun 
krajevnih skupnosti v okolici deponije Globoko, katerih prebivalci 
bodo dobivali nerazumno visoke subvencije. Zanimivo pa je to, 
da se vlada deklarira za levosredinsko, trebanjska koalicija pa za 
desnosredinsko. Marsikateri predlog, ki je podan, pa je že sedaj 
označen kot predvolilni. In kaj lahko zaključimo? Vsi so isti, ko 
imajo vajeti v svojih rokah.

ObO SD Trebnje

OBČINSKI  
ODBOR TREBNJE

Tehniški dan za osmošolce; viri energije

Učenci osmih razredov so si v sredo, 9. 10. 2013, ogledali plinsko 
elektrarno v Brestanici. Pridobili so nova znanja o  pomenu ener-
gije, njene rabe v vsakdanjem življenju, tehnologijah proizvodnje v 
preteklosti in danes.
Drugi del tehniškega dne so  svet energije spoznavali v Krškem v 
podjetju v skupini GEN preko različnih animacij, maket in inte-
raktivnih eksponatov. Najzanimivejši del so bili eksperimenti, po-

vezani z elek-
trično energijo, 
elektrotehniko 
in magnetiz-
mom. Učenci 
so bili zelo ak-
tivni. Želijo si 
čimveč takih 
dni.

M.S.
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Na svetu nimamo ničesar,
kar bi bilo naša last,
vse nam je dano
le za določen čas –
tudi ljudje, ki jih imamo radi.
(M. Klevišar)

ZAHVALA

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

ALOJZIJ 
DUŠAN ZAJC
roj. 1. 6. 1932, iz 
Trebnjega.

Iskrena hvala vsem sorodnikom,
prijateljem in znancem,  
ki ste izkazali sočutje,
darovali cvetje in sveče  

ter se od njega poslovili.
Pogrešali ga bomo.

Žalujoči: vsi njegovi.

ZAHVALA

V 86. letu starosti nas je po težki bolezni 
za vedno zapustila draga žena, mama, stara 

mama, prababica, sestra in teta 

ZOFIJA 
ZUPANČIČ, 
rojena Marinčič,
z Rožnega Vrha 21 
pri Trebnjem.

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, 
vaščanom, znancem in prijateljem, ki ste jo 
razveseljevali v življenju in jo pospremili na 
njeni zadnji poti. Hvala za izrečene besede 
sožalja, podarjeno cvetje in sveče ter darove 

za mašo. Zahvaljujemo se cerkvenemu 
pevskemu zboru, govornikoma in g. 

župniku za lepo opravljen obred. Hvala 
osebnemu zdravniku dr. Humarju in sestri 
Meliti iz ZD Trebnje ter osebju SB Novo 

mesto.

Žalujoči: vsi njeni.

V naša srca si se vpisal,
čas ne bo te več izbrisal.
In čeprav spokojno spiš,
z nami kakor prej živiš.

ZAHVALA
V 70. letu nas je zapustil naš dragi mož, 

brat, dedek in stric 

FRANC IHAN 
iz Zagorice pri 
Velikem Gabru.

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

sosedom za vsa izrečena sožalja, tolažilne 
besede, darovano cvetje, sveče in svete maše.
Hvala pogrebni službi Perpar, cvetličarni 
Jana, pevcem in gospodu župniku za lepo 

opravljen obred.
Zahvaljujemo se tudi dr. Katarini Žirovnik 

Kuster in patronažni sestri Mateji Zajc, 
zdravnici Metki Miklič iz SB Novo mesto 

ter zaposlenim v UKC Ljubljana, na 
oddelku za abdominalno kirurgijo.

Vsem in vsakemu posebej iskrena hvala, 
da ste pokojnega pospremili k večnemu 

počitku.
Žalujoči: vsi njegovi.

ZAHVALA

V 79. letu starosti se je od nas poslovil 

JANeZ 
TOmAŽIN 

iz Vavpče vasi  
pri Dobrniču 9.

Iskreno se zahvaljujemo vaščanom, 
sorodnikom in izvajalkam pomoči na 

domu DSO Trebnje,  
članom PGD Dobrnič,  

Lovski družini Dobrnič ter vsem,  
ki ste pokojnika pospremili  

na zadnji poti. 

Žalujoča sestra Frančiška 
in brat Jože z družinama  

ter ostalo sorodstvo.

ZAHVALA

12. septembra se je od nas v 61. letu 
starosti poslovil naš dragi 

mARTIN 
STOPAR
iz Starega trga  
29 a, Trebnje.

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo 
vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom 
in znancem za sočutje v težkih trenutkih, 

darovano cvetje in sveče. 
Hvala bivšim sodelavcem SŽ – delovni 

enoti Novo mesto, invalidskemu društvu 
ILCO Ljubljana in Vrtcu Mavrica Trebnje.
Zahvalo izrekamo Onkološkemu inštitutu 
Ljubljana. Posebna zahvala gre dr. Mariji 

Petek Šter in patronažni sestri Majdi 
Gačnik. Hvala tudi Ani Drenik in Tini 
Kužnar za neprecenljivo skrb in pomoč.

Zahvaljujemo se tudi trobentaču, pevcem 
in pogrebnemu zavodu Perpar, cvetličarni 
Florami in  gospodu župniku za opravljen 

obred.
Iskrena hvala vsem, ki ste našega Martina 
spoštovali, in vsem, ki ste ga ob zadnjem 
slovesu pospremili k večnemu počitku.

Žalujoči: vsi njegovi. 

Zaspala mamica si zlata, 
zaprla utrujene si oči,
v nebesih Te veselje čaka,
ki vidno ni za naše oči.
Pa vendar smo vsi žalostni,
odkar Te več med nami ni.

ZAHVALA
V 90. letu starosti nas je zapustila

mARIJA 
ČeBULAR
Sumrakova 
Minka, iz Velikega 
Gabra 52.

Ob boleči izgubi naše mame, tašče, babice, 
prababice se iskreno zahvaljujemo vsem 
in vsakemu posebej za izrečena sožalja, 
darovano cvetje, darove za sv. maše in 

dobre namene.
Posebno zahvalo izrekamo osebju DSO 

Grosuplje, ki je v času njenega dolgoletnega 
bivanja v domu tako lepo in požrtvovalno 

skrbelo zanjo.
Hvala župniku g. Janezu Jeromnu za lep 

obred slovesa, MePZ Prijatelji in cvetličarni 
Zvonček, trobentaču in pogrebnemu 

zavodu Perpar.
Hvala vsem, ki ste se poslovili od nje in jo 
skupaj z nami pospremili v njen novi dom 

k večnemu počitku.  
Žalujoči: vsi njeni.



NApOVEdNIk

Napovednik dogodkov v občini Trebnje v oktobru in novembru 2013
Datum Ura Prireditev Lokacija
18. 10. 2013 19.00 Večer z Zidaniškim kvintetom Kulturni dom Trebnje
19. 10. 2013 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje
19. 10. 2013 8.00 2. Zorčev pohod po poteh treh občin Veliki Gaber
20. 10. 2013 14.00–18.00 Zadnji dan razstave: Polde Mihelič – v iskanju 

pozabljenih trenutkov
Galerija likovnih samorastnikov Trebnje

20. 10. 2013 19.00 Rokometna tekma: Trimo Trebnje : Jeruzalem 
Ormož

Športna dvorana OŠ Trebnje

21. 10. 2013 13.00–15.00 Svetovalna točka: Zaposlitveni kotiček Knjižnica Pavla Golie Trebnje
22. 10. 2013 7.15 Šola golfa za otroke (vsak torek) OŠ Dolenja Nemška vas
22. 10. 2013 17.00–18.00 Trening karateja: začetniki in beli pasovi (vsak torek 

in petek)
V telovadnici CIK-a Trebnje

22. 10. 2013 18.00–19.30 Trening karateja: nadaljevalna skupina (vsak torek 
in petek)

V telovadnici CIK-a Trebnje

24. 10. 2013 7.10 Šola golfa za otroke (vsak četrtek) OŠ Dobrnič
24. 10. 2013 15.45 Mala šola golfa  (vsak četrtek) Golf vadišče Blato (od novembra dalje 

športna dvorana na OŠ Veliki Gaber)
24. 10. 2013 16.30 Klubska vadba  (vsak četrtek) Golf vadišče Blato (od novembra dalje 

športna dvorana na OŠ Veliki Gaber)
24. 10. 2013 18.00 Otvoritev samostojne razstave Rade Miladinovič Baragova galerija
24. 10. 2013 18.00 Otvoritev razstave Naivna umetnost Kovačice Galerija likovnih samorastnikov Trebnje
26. 10. 2013 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje
26. 10. 2013 8.30 Vinogradniški pohod Čatež
26. 10. 2013 8.00 Ustvarjalna delavnica Center ponovne uporabe Trebnje
26. 10. 2013 18.00 ŽIV ŽAV za otroke s skupino Čuki Športna dvorana OŠ Trebnje
27. 10. 2013 9.00 Kostanjev pohod Šentlovrenc
27. 10. 2013 19.00 Rokometna tekma: Trimo Trebnje: Istrabenz plini 

Izola
Športna dvorana OŠ Trebnje

28. 10. 2013 17.00 Ura pravljic Knjižnica Pavla Golie Trebnje
29., 30. 10. 
2013

17.00 Dvodnevna delavnica Grafika pod mentorskim 
vodstvom Lovra Inkreta

Galerija likovnih samorastnikov Trebnje

31. 10. 2013 14.00 Žalna slovesnost v počastitev praznika 1. novembra Park Trebnje
2. 11. 2013 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje
4. 11. 2013 19.00 Predavanje Tatyane Gregorjeve: Informacijska 

medicina
Knjižnica Pavla Golie Trebnje

8. 11. 2013 9.00–20.00 Umetnost pripovedovanja pravljic CŠOD Čebelica Čatež
8. 11. 2013 19.00 Prireditev na predvečer Razhodnje Kulturni dom Čatež
9. 11. 2013 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje
9. 11. 2013 9.00–17.00 Umetnost pripovedovanja pravljic CŠOD Čebelica Čatež
9. 11. 2013 13.00 Razhodnja Čatež, na trgu
11. 11. 2013 17.00 Ura pravljic Knjižnica Pavla Golie Trebnje
14. 11. 2013 10.00–14.00

16.00–20.00 
Seminar: Praznična krasitev naših domov in cerkva 
(dva termina)

Zaplaz  – Čatež pri Trebnjem

14. 11. 2013 17.00 2. abonmajska predstava za otroke: Peripetije čarov-
nice Hudibabe

Kulturni dom Trebnje

14. 11. 2013 18.00 Posvet o črpanju državnih sredstev za športne klube 
in društva

Velika dvorana CIK-a Trebnje

15. 11. 2013 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje
15. 11. 2013 19.00 Rokometna tekma:  Trimo Trebnje : SVIŠ Športna dvorana OŠ Trebnje

Prireditelji si pridržujejo pravico do sprememb. Za prejemanje podrobnejših informacij o prireditvah v obliki tedenskega Napovednika dogod-
kov v občini Trebnje pošljite e-sporočilo: OBVEŠČANJE na tic@trebnje.si ali pokličite na tel. št.: 07 34 81 128 (TIC Trebnje). 


