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Starejši dečki RK Trimo že četrto leto zapored 
DRŽAVNI PRVAKI

• Zamenjava vodovodnih cevi na Čatežu
• Ureditev novega vaškega središča
• Pobuda CIRT-a
• Zbiranje prijav za povorko  

»IZ TREBANJSKEGA KOŠA«

Portet meseca: Rok Željko Ples skozi življenje Mateja Pekolj

• Soustvarjajte Glasilo občanov z nami. 
Pišite in berite portal 
www.mojaobcina.si/trebnje

Ne spreglejte nagradne križanke!
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Uredništvo: Glasilo občanov občine Trebnje, Goliev trg 4, 
8210 Trebnje
Ustanovitelj in izdajatelj: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 
Trebnje
Odgovorna urednica: Mojca Smolič 
Uredniški svet: Jože Grozde, Vida Hočevar, Štefan Kamin, 
Leon Lobe, Gorazd Marinček, Mojca Smolič, Majda Šale-
har, Ivanka Višček, Nino Zajc

Lektorica: Marjeta Kmetič
Grafična realizacija: 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,  
5. 6. 2014, izid je petek 13. 6. 2014. Prispevki, ki bodo pris-
peli po tem datumu, bodo objavljeni v naslednji številki, če 
bodo še aktualni.

občanov občine Trebnje  

Spoštovani gospod župan!
Odgovarjamo na vaš zapis pod naslovom 
Nepremičninski davek je padel, objavljen v 
Glasilu občanov aprila 2014. V svojem zapi-
su se sprašujete, kdo bo pokril 40 milijonov 
težko luknjo, ki je nastala zaradi zavrnitve 
nepremičninskega davka. Nič ni narobe, da 
si belite glavo. Nujno pa je tudi, da se vpraša-
te, kdo bo pokril milijonsko luknjo v občini, 
ki je nastala v vašem osemletnem mandatu, 
kar smo vas že večkrat, na tak ali drugačen 
način, povprašali. Načelnost je namreč vrlina 
politika. Če te ni, je pač vse drugo, le poli-
tik ne. Luknja bo zagotovo ostala naša, torej 
skupna, vi pa boste morda odšli na drugo de-
lovno mesto.
Tudi vaš odstop smo zahtevali na podlagi 
pravnomočne sodbe, ki vas bremeni zlorabe 
položaja, in pravnoformalno veljavnega skle-
pa Občinskega sveta Občine Trebnje. Zato 
del, kjer govorite o izletu z ladjico, spada v 
ciničnost in je grobo izkrivljanje pred sodiš-
čem ugotovljenih in priznanih dejstev, ki jim 
je sledila obtožilna sodba. Ker ste sedaj že 
nekdanjo predsednico vlade povprašali, kako 
je z odgovornostjo, vam to isto vprašanje gle-
de poplačila zastavljamo tudi mi. Preprosto, 
finančna luknja je pač luknja. Kdo bo odprl 
denarnico? Boste to vi – ali boste to pleme-
nito, zahtevno in ne nazadnje drago nalogo 
prepustil kar nam občanom. Pa da se razu-
memo, tudi DSD je bivši predsednici vlade 

večkrat pisala in ji zastavila številna vpraša-
nja. 
Nikakor ni odveč tudi razmislek, čemu ste 
šele sedaj pisali Bratuškovi, naj reši našega 
paradnega konja – Trimo Trebnje. Ne po-
veste pa, od kod bi vi, gospod župan, vzeli 
sredstva. En sam populizem vas je! Če neko-
ga nekaj prosiš, ga pač ne blatiš na tak način 
in ob tem imaš v občinski blagajni luknjo v 
milijonih, za katero ste z vso svojo ekipo po-
litično odgovorni. Če želite slišati, pred kom 
ste odgovorni, naj vam povemo: bogom, so-
diščem in občani! 
Kar pa se tiče KS in vzdrževanja cest, je treba 
povedati resnico! Želja in cilj DSD je bila, da 
se naloge opravlja transparentno in v skladu 
s predpisi. To velja tudi za ceste! Želeli smo, 
da bi Komunala Trebnje, ki je v večinski lasti 
Občine Trebnje, prevzela te dejavnosti pod 
svoje okrilje. Seveda tega nismo predlagali 
kar tako, pač pa na podlagi spremljanja dela 
in že izvedenega v občini Trebnje iz naslo-
va KS Trebnje. Tu se je Komunala Trebnje 
pokazala kot odličen partner in gospodar, ki 
deluje v prostoru na način, da so vsi deležni-
ki zadovoljni. Potrošnja denarja je optimalna 
in racionalizirana. Dodatna prednost tega pa 
bi bila, kar verjetno kot dolgoletni trgovec 
veste, da bi z večjo operativnostjo in količi-
no Komunali Trebnje omogočili boljšo po-
gajalsko pozicijo za ceno asfalta in s tem še 
dodatno znižali stroške ter prihranili denar, 

kajti zavezani smo, da bomo z njim delali 
skrbno in varčno ter v skladu z zakonoda-
jo. Zato, spoštovani župan, zavračamo vašo 
trditev, da bi KS želeli pobrati denar, kot se 
vam je zapisalo. Želeli smo le boljše ceste za 
občane ter hitreje in ceneje narediti več z 
razpoložljivimi sredstvi.  
Številne aktivnosti se izvedejo na ravni KS 
in prav zato si vse zaslužijo pohvalo. Ob tem 
pa dodajamo, da so mnogi stanovalci KS 
Trebnje in obiskovalci v tem mandatu izra-
zili navdušenje in podali številne pohvale na 
račun dela KS Trebnje. Resnično si zaradi 
trdega dela, dobrih idej in novih pristopov 
zasluži mesto med vzornimi KS. Le zakaj ste 
jo izpustili? So morda predobri? Tudi za KS 
Račje selo bi se našle številne pohvalne bese-
de, zlasti za predsednika Darka Pekolja. Naj 
vas spomnim, da je prav on tista oseba, ki je 
najbolj zaslužna, da so se številne neprijetne 
zadeve uspešno rešile, in to po poti dialoga. 
Pa da ne pozabimo omeniti KS Svetinje, kjer 
si, čeprav je ena izmed najmanjših KS, res-
nično prizadevajo z malo sredstvi narediti 
veliko. 
Vsake oči imajo svojega »malarja«. Vzeto iz 
zdravniške perspektive, hrbtenica po petde-
setem letu pač kaže prve znake utrujenosti, 
v politiki pa številnim kar izgine. Resnično 
obžalujemo, da ste se spustili na tako nizko 
raven predstavljanja dogodkov, ki z real-
nostjo nimajo ničesar skupnega.  
Presodite sami, kdo je kdo v tem »zverinjaku«. 

Občani in člani DSD Trebnje

Poklic župana je zahteven – hrbtenica trpi

Dela na občinskih 
cestah
V letošnjem letu namerava Občina Trebnje 
rekonstruirati del lokalne ceste LC 426111 
Veliki Gaber – Bič. Obseg del je predviden v 
dolžini 680 m iz smeri Biča proti Velikemu 
Gabru. Dela se bodo pričela v Biču, na mes-
tu, kjer je bila lokalna cesta že rekonstruira-

na v sklopu gradnje avtoceste, t.j. cca 100 m 
izven križišča regionalne ceste R2416/1348 
Grm-Bič in predmetne ceste. Vozišče se 
bo iz sedanje širine 4,2 – 4,3 m razširilo na   
5,5 m, ustrezno se bo uredilo odvodnjava-
nje, izvedla prometna oprema ter prilagodili 
obstoječi priključki poljskih poti. 
Trenutno smo v fazi izbire izvajalca, do za-
četka junija naj bi bila podpisana gradbena 
pogodba z najugodnejšim ponudnikom. V 
času gradnje, ki se bo predvidoma začela v 

začetku junija (pogoj za pričetek so pod-
pisana soglasja vseh lastnikov tangiranih 
zemljišč – večinoma jih je pridobljenih), je 
predvidena polovična zapora ceste, promet 
bo izmenično enosmeren. 
Načrtovana investicija naj bi se predvidoma 
končala v sredini oktobra letos. 

Občinska uprava Občine Trebnje 
Oddelek za okolje in prostor 
Darja Štraus, svetovalka III 
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Neprehodni pločniki

Sem starejši občan na invalidskem vozič-
ku, zato je moje gibanje oteženo. Z vo-
zičkom se vozim po pločniku, kar mi je 
velikokrat oteženo. Posebno pri cvetličar-
ni oz. Moto baru v Starem trgu je pločnik 
vedno zaseden, saj je na njem parkiranih 
polno vozil. Zato moram z invalidskim 
vozičkom velikokrat zapeljati na glavno 
cesto, ker sicer ne morem obiti avtomobi-
lov. To pa je zaradi gostega prometa zelo 
nevarno ne le za invalide, ampak tudi za 
mamice z otroki in otroškimi vozički.
Žalostno je, da policisti nič ne ukrepajo, 
čeprav je pred barom večkrat parkiran po-
licijski avto, pogosto se vozijo mimo, a se 
nič ne zgodi.

Ivo

Zbiranje prijav za 
povorko društev 
Povorko želimo organizirati v času otvori-
tve prireditve Iz trebanjskega koša, ki bo v 
SOBOTO, 14. JUNIJA 2014, ob 18. uri.
Zaradi lažje organizacije povorke je obve-
zna predhodna prijava, in sicer najkasne-

je do petka, 6. junija 2014, na elektronski 
naslov: info@td-trebnje.si. Več informacij 
dobite po telefona na številki 031 845 643.
Prijava mora vsebovati sledeče podatke: 
naziv in naslov društva, ime in priimek 
predsednika društva, telefonsko številko in 
e-mail, leto ustanovitve, št. članov društva, 
št. udeležencev na povorki (največ 20) in 
kratek opis delovanja ter predstavitev de-
javnosti (največ 1000 znakov s presledki). V 

kolikor prijava ne bo prispela do 6. 6. 2014, 
organizator ne jamči za ustrezno predstavi-
tev na povorki.
Povorka bo v vsakem vremenu!

Turistično društvo Trebnje

ObmOčnO 
združenje
Trebnje
TREBNJE,  
Gubčeva cesta 16

ZDRAVSTVENO LETOVANJE 
OTROK NA DEBELEM RTIČU

RKS – Območno združenje Trebnje bo 
tudi letos organiziralo zdravstveno leto-
vanje šoloobveznih otrok iz občin Trebnje, 
Mirna, Šentrupert in Mokronog-Trebelno. 
Letovanje bo potekalo  v MZL Debeli rtič 
v eni izmeni od 28.07.2014 do 04.08.2014. 
zdravstvenega letovanja se lahko ude-
ležijo otroci, ki imajo v medicinski do-

kumentaciji zapis, da so bili v preteklem 
letu več kot dvakrat bolni ali več kot 
dvakrat hospitalizirani. 
Prijavnico za letovanje dobite:
• v šoli pri razredniku in v šolski sveto-

valni službi
• na Rdečem križu v Trebnjem
• pri otrokovem osebnem zdravniku.
Prijavnico izpolnite, podpišite in ob-
vezno potrdite pri otrokovem osebnem 
zdravniku. 
Izpolnjene in potrjene prijavnice dostavite  
na naš naslov: RKS-OZ Trebnje, Gubče-
va cesta 16, 8210 Trebnje, najkasneje do 
30.05.2014.  
Za dodatne informacije pokličite na  tele-
fonsko številko 041 769 153.

RKS-OZ Trebnje

Občina Trebnje je za projekt: »Ureditev no-
vega vaškega središča Dolenje Selce« v me-
secu marcu 2014 podpisala pogodbo za iz-
vedbo gradbenih del z izbranim izvajalcem 
to je družba GPI Tehnika d.o.o. Izvajalec je 
bil izbran na podlagi javnega razpisa, ki je bil 
objavljen v mesecu januarju 2014. 
Izvajalec je z deli pričel v začetku meseca 
aprila 2014. Na projektu so se izvedla že vsa 
pripravljalna in rušitvena dela, ter večina del 

na kanaliziranju obstoječega meteornega jar-
ka. Trenutno se izvajajo temelji objektov ter 
zemeljska dela na lokaciji športnega igrišča. 
Dokončanje vseh del je predvideno v mesecu 
oktobru 2014. 

Pripravil:
Franci Starbek

Oddelek za okolje in prostor

Ureditev novega vaškega središča Dolenje 
Selce

Vodovodni sistem Čatež je po podatkih up-
ravljalca Komunala Trebnje, na določenih 
odsekih dotrajan in potreben zamenjave 
cevi. V letu 2012 se je pristopilo k načrto-
vanju zamenjave le teh, za kar je v skladu z 
ZJN izbran najugodnejši ponudnik za iz-
delavo PZI, ki ga je izdelala družba PNZ 
d.o.o., Ljubljana v decembru 2012. V letu 
2013 so bili izpolnjeni vsi pogoji za izvedbo 
del. V skladu z določili ZJN in postopkom 
izbire izvajalca je gradbena in montažna dela 
izvedla družba REKON d.o.o. Ivančna Go-
rica. Obseg del zajema izvedbo gradbenih 

del (izkop, vgradnja in zasip ter vsa druga 
dela na trasi) v dolžini 530 m ter dobavo in 

vgradnjo-zamenjavo alkaten (PE) cevi fi 110 
10 bar tlaka.
Temu je prišteti še vse spojne (fazonske) 
elemente in vspostavitev prvotnega stanja 
na terenu vključno s sanacijo regionalne ces-
te (foto). Dela so zaključena in 25.4.2014 
opravljen interni tehnični prevzem v sestavi 
vseh predstavnikov udeleženih v postopke 
izvedbe zamenjave cevovoda, kot to narekuje 
veljavna zakonodaja. 
• gradbeno dovoljenje ni potrebno
• pričetek del december 2013
• zaključek del april 2014
• tehnični pregled (samo interni)
• uporabno dovoljenje se ne izda
• vrednost investicije znaša 60.000,00 EUR 

brez DDV 

Zamenjava vodovodnih cevi na Čatežu
Investicijsko vzdrževalna dela
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V poplavi novic z vsega sveta hitro pozabimo 
na pomen novic iz domačega okolja – bolje 
in hitreje smo obveščeni o tem, kaj se doga-
ja na drugem koncu sveta, kot o tem, kaj se 
dogaja tako rekoč »za vogalom«. Verzel sku-
šamo v Občini Trebnje zapolniti z Glasilom 
občanov, ki pa žal izhaja le mesečno. V pri-
hodnje pa boste lahko o dogajanju v vašem 
kraju obveščeni takoj in kjer koli, tudi prek 
»pametnih naprav«.  
Pridružili smo se namreč portalu MojaObči-
na.si, ki si je zadal cilj združiti lokalna glasila 
v državi in na enem mestu ponuditi največji 
izbor lokalnih novic, torej tistih novic, ki jih 
le stežka najdemo v osrednjih medijih. Portal 

za Občino Trebnje že živi na naslovu www.
mojaobcina.si/trebnje, spletno stran si je 
možno ogledati tudi prek pametnih mobil-
nih naprav, o dogajanju v občini pa ste lahko 
obveščeni še v obliki tedenskih elektronskih 
sporočil.
Vsebine ne bodo le v vsakem trenutku vidne 
na spletu, občani boste lahko z vsebinami 
tudi sami upravljali. Ponudba Lokalne sple-
tne skupnosti MojaObčina.si je predvsem 
zanimiva za vsa društva in organizacije, ki za 
svoje domače okolje veliko storijo, le stežka 
pa pridejo do medijev, da bi o njihovem de-
lovanju izvedeli še drugi. 
Registrirani uporabniki bodo lahko sami 

pisali o svojih aktivnostih, napovedovali do-
godke, pripeli fotografije in tudi filmčke, vse 
to pa bo hipoma vidno po celem svetu. In 
še ena prednost – prispevki bodo imeli mož-
nost objave v tiskani izdaji Glasila občanov. 
Vabljeni ste torej vsi iz ustanov, zavodov, šol, 
društev, krajevnih skupnosti, ki ste že zadol-
ženi za pisanje oziroma obveščanje ali pa bi 
to radi postali, da se na spletni strani registri-
rate in pričnete s pisanjem. Urejanje vsebin 
na portalu je enostavno in hitro, za več infor-
macij pa si oglejte spletno stran MojaObči-
na.si Trebnje. 
Registrirajte se, prejeli boste potrdilo o prija-
vi in prek te aplikacije vnašali prispevke, slike 
in tudi napovedi dogodkov. 
Za vsa vprašanja smo vam vedno na voljo.

Uredništvo Glasila občanov 

Soustvarjajte Glasilo občanov – vnos preko 
www.mojaobcina.si/trebnje!

POBUDA CIRT-a 
– repopulacija reke 
Temenice
V skladu z načrtom reševanja Temenice je 
Civilna iniciativa za rešitev reke Temenice 
(CIRT) na koncesionarja, RD Novo mesto, 
že zgodaj spomladi naslovila pobudo za iz-
vedbo repopulacijskih aktivnosti v Temenici. 
Za izvedbo repopulacije pa je v tem trenutku 

primeren le del reke, in sicer od bazena po 
toku navzgor.
Predlagano je bilo, da bi CIRT zagotovil 
sredstva, t. i. »in kind« prispevek, za vložek 
rib krapovcev (krap ali linj) ter preučitev 
vložka salmonidov v višjem toku reke Te-
menice, zlasti potočne postrvi, pogojno tudi 
možnosti vložka šarenke – pod jezove in pre-
točne pragove.
Želja CIRT-a je bila, da bi bil vložek ustre-
zno markiran in bi nad njim v okviru svojih 
zmožnosti izvajal monitoring ter o tem po-
ročal RD Novo mesto.

Ob tem je bila izražena tudi želja, da bi ob 
vložku izvedli delavnice za različne starostne 
skupine otrok (pogovori z različnimi institu-
cijami so v teku) ter jim ob koncu delavnic 
ponudili možnost, da sami izpustijo ribo v 
reko Temenico. 
Ker ima koncesionar dobre stike z ribogoj-
ci in pozna kakovostne vzreditelje, bi izbi-
ro mesta nakupa prepustil njemu. Z vidika 
ribolovno-gojitvenega načrta CIRT tudi ne 
pričakuje težav, saj je zaradi številnih pogi-
nov to dejanje nujno. 

Gregor Kaplan

Opravičilo in popravek

V prejšnji številki Glasila občanov je v članku Anica Kic je pra-
znovala 90 pomladi prišlo do neljube napake.  Gospa Anica Kic iz 
Zagorice je praznovala svoj 80. rojstni dan. Za napako se iskreno 
opravičujem in ji želim vse najboljše. 

Lojzka Prpar 

VABILO na okroglo mizo:  
Vprašanje gnojnice in iskanje 

rešitev za vse deležnike  
v prostoru

 
Občina Trebnje je v maju 2014 prejela Pobudo za reševanje ne-
katerih vprašanj, ki se nanašajo na uporabo gnojnice. Med dru-
gim je bila predlagana tudi subvencija za uporabo aditiva proti 
neprijetnemu vonju, ki ima številne pozitivne učinke.
Pogovor o možnih rešitvah bo potekal v soboto, 31. maja, ob 10. 
uri na CIK-u Trebnje.
Ker je v naši občini veliko število kmetij, je vsekakor potrebno 
imeti pred očmi razvoj kmetijstva, dvigovanje samooskrbe s hra-
no in predvsem razvoj ekološko sprejemljivega kmetovanja, ki je 
pomembno tako za kmete kot za ohranjanje naravnega okolja.
Ker si želimo sožitja vseh uporabnikov prostora in varovati naše 
okolje, bo na temo uporabe gnojnice in možnosti subvencionira-
nja aditiva izvedena okrogla miza, v okviru katere bodo temeljito 
predstavljeni pobuda ter možnosti implementacije v letu 2015. 
Na okroglo mizo so bili povabljeni tudi strokovnjaki za uporabo 
naravnih gnojil in preparatov. 

Gregor Kaplan in DSD

VABILO

KO ZB za vrednote NOB Trebnje  
vabi občanke in občane Trebnjega in okolice  

na proslavo ob 70-letnici osvoboditve Trebnjega,  
ki bo v SOBOTO, 17. MAJA 2014,  
OB 11. URI v avli CIK-a Trebnje.
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59. skupščina Gasilske zveze 
Trebnje
Na zadnji petek v aprilu je v mokronoškem gasilskem domu potekala 
59. skupščina Gasilske zveze Trebnje. S pozitivno energijo so dele-
gate in goste skupščine takoj na začetku obogatile članice lutkovne 
skupine Mokre tačke s predstavo Staneta Pečka, ki je seveda govorila 
o gasilcih. Na skupščini so pregledali uspešno opravljene naloge in 
akcije, ki so si jih zadali na zadnji skupščini. Delegati 28 prostovolj-
nih gasilskih društev in 1 prostovoljnega industrijskega gasilskega 
društva so potrdili realizirane rezultate preteklega leta in finančno 
ovrednoten plan dela za tekoče leto, ki ga bodo uresničevali skupaj z 
organi zveze in komisijami ter člani in članicami, mladino in veterani.
Na letošnji skupščini so delegati potrdili razrešnico dosedanjemu 
poveljniku Janezu Bregantu  (na lanskem kongresu GZS je bil potr-
jen za poveljnika dolenjske regije) in namestniku poveljnika Janezu 
Uhanu, ki so ga na volitvah potrdili za poveljnika GZ Trebnje, za 
njegovega naslednika pa izvolili Lovra Hrena. 
Na skupščini so najboljšim trem društvom, ki so zbrala največ točk 
pri ocenjevanju celoletnega dela društev, podelili priznanja. Preje-
mniki so: PGD Mokronog, Trebnje in Trebelno. Zahvalili so se tudi 
ekipi PGD Ševnica, ki je na lanskem državnem tekmovanju v orien-
taciji dosegla 2. mesto. Dosedanjemu poveljniku GZ Trebnje, Jane-
zu Bregantu, so izročili zahvalo za večletno uspešno in požrtvovalno 
opravljanje funkcije poveljnika gasilske zveze.

Mojca Femec

Mladinsko tekmovanje 
Gasilske zveze Trebnje
 
V trebanjski gasilski zvezi so na zadnjo soboto v aprilu kljub zelo 
slabim vremenskim obetom proti večeru uspešno zaključili tekmo-
vanje gasilske mladine. Z dvigom tekmovalne zastave pri gasilskem 
domu trebanjskih gasilcev, ki letos obeležujejo 130-letnico delovanja, 
se je popoldne začelo tekmovanje pionirskih in mladinskih ekip iz 16 
gasilskih društev zveze. Tekmovalne vaje, ki jih je ocenjeval sodniški 
zbor, so izvajali na parkirišču Trima Trebnje. Na osnovi njihovih ocen 
je obračunska komisija v trebanjskem gasilskem domu zbrala rezul-
tate, ki so jih proti večeru, ko so se ponovno zbrale vse tekmovalne 
ekipe, pred gasilskim domom javno razglasili. Pri mladinkah so zlate 
medalje in pokal prejele pionirke PGD Ponikve, srebrne medalje in 
pokal ekipa PGD Trebelno in bronaste medalje ter pokal pionirke 
PGD Štatenberk. Pri pionirjih so dosegle prvo mesto ter prejele me-
dalje in pokale ekipe PGD Ponikve, Štatenberk in Občine. V katego-
riji mladink je sodelovalo 5 ekip. Prvo mesto so zasedle mladinke iz 
PGD Dobrnič, drugo mesto iz PGD Veliki Gaber in tretje mesto iz 
PGD Trebelno. Pri mladincih pa so se na prva tri mesta uvrstile ekipe 
PGD Mokronog, Ševnica in Veliki Gaber. Mladinsko tekmovanje 
GZ Trebnje so uspešno zaključili s spustom tekmovalne zastave. V 
nedeljo, 11. maja, bo na istem mestu potekalo še tekmovanje članov, 
članic in starejših gasilk ter gasilcev.

Mojca Femec
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Tako se imenuje projekt, ki ga izvajamo člani 
in zaposleni s prostovoljci na MDSS Novo 
mesto že tretje leto na področju, kjer deluje-
mo: na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju.  
Z drugimi besedami – predstavljamo slepoto 
in slabovidnost širši javnosti.
Glede na izkušnje ugotavljamo, da ljudje o 
slepih in slabovidnih vedo malo in samo to, 
da jim je treba pomagati.
Vendar: slepi in slabovidni so takšni kot vsi 

ljudje. Vedo, kaj hočejo in česa nočejo, znajo 
in vedo marsikaj, imajo »le« okvaro vida. In 
zaradi te okvare potrebujejo pomoč. Tako je 
nepogrešljiva roka svojca, prijatelja ali znan-
ca, ki jih vodi, lahko jim pomaga samo bela 
palica ali pes vodnik.
Krajane in krajanke občin Trebnje, Šentru-
pert, Mirna in Mokronog-Trebelno vabimo, 
da se nam pridružite v parku poleg Občine 
Trebnje, kjer bomo v sredo, 4. 6. 2014, od 

9.00 do 12.00 predstavili raznovrstne aktiv-
nosti.
Pokazali vam bomo, kako s pomočjo Braillo-
ve pisave pišejo in berejo slepi in slabovidni, 
ter predstavili nekaj najosnovnejših tehnič-
nih pripomočkov, ki so nepogrešljivi v živ-
ljenju na vidu prizadetih oseb. Slepa članica 
bo pokazala, kako izpod njenih prstov nasta-
jajo pletenine, imeli bomo tudi simulacijska 
očala, ki pokažejo različne okvare vida. Pes 
vodnik bo slepega vodil mimo različnih ovir, 
svoje mojstrovine pa bosta predstavili dve 
zelo slabovidni slikarki, tudi članici društva.

Lansko leto sta Turistično društvo Trebnje in 
Planinsko društvo Trebnje prvič preizkusila 
novo lokacijo za prvomajsko kresovanje, in 
sicer pri planinskem domu na Vrhtrebnjem. 
Zaradi pozitivnega odziva sta letos nada-
ljevala s tradicijo. K organizaciji je pristopil 

tudi Klub študentov občine Trebnje. Kre-
sovanje je bilo tokrat za vse generacije, tudi 
število obiskovalcev se je podvojilo. Zelo so 
bili veseli odziva krajanov, ki so na Vrhtreb-
nje prišli peš iz Trebnjega. Kljub vremen-
skim nevšečnostim in neugodnemu terenu 
so pokazali dobro voljo in športnega duha 
ter prišli na vrh do prižiga kresa. Le-tega so 
prižgali Roman Perpar, Miha Zupančič in 
Biserka Sitar, predsedniki društev, ter Rudi 
Germovšek, najstarejši planinec. Za obisko-
valce so tudi tokrat poskrbeli, saj so se lahko 
okrepčali z golažem, ki na kresovanju ne sme 
manjkati. Drugo leto pa ponovno vabljeni, 
bo »lušno«!

Milka Poljanec

TD Trebnje

Hočemo, znamo, zmoremo

Kres na Vrhtrebnjem združil tri trebanjska 
društva

V sredo, 16. aprila, so se najmlajši bralci, ki 
vsako leto skupaj s starši pridno prebirajo 
Jurčkove zgodbe, v telovadnici Osnovne šole 
Trebnje zabavali z Ribičem Pepetom. Prepe-
vali so, za vsako črko abecede narisali risbo 
in ob tem spoznavali rastline, živali, različne 
predmete in se naučili veliko novega. 
V projektu Noč knjige, ki se mu je Slove-

nija letos pridružila prvič, je sodelovala tudi 
Knjižnica Pavla Golie Trebnje, in sicer z de-
lavnico branja knjig po predlogah Montser-
rat Sarto. V delavnico smo povabili otroke 
od 1. do 3. razreda osnovne šole, vodila pa jo 
je študentka slovenistike Špela Brajer. Otroci 
so na vlaku poezije poslušali, peli in se učili 
pesmi v slovenskem in španskem jeziku. 
Naslednji dan je v Osrednji knjižnici Treb-
nje potekalo strokovno predavanje Obogati-
mo zdravje s super hrano. Profesorica Irena 
Masten je predstavila super živila, kako nam 
le-ta pomagajo pri razstrupljanju, kako dvig-
nemo odpornost telesa in kako lahko neka-
tera živila podpirajo ali celo pospešijo proces 
zagotavljanja vitaminov, mineralov, antioksi-
dantov in vlaknin našemu telesu. Na koncu 
je vsem obiskovalcem svetovala: »Vsak dan 
je lahko nov začetek – začnite pri zdravju.« 
V trebanjski knjižnici se v mesecu maju 
obetata dve zanimivi predstavitvi: 12. maja 
bodo člani Etno družabnega društva Dra-
ga pri Šentrupertu predstavili knjigo Mama 
kašo kuhala, ki govori o kulinarični dediščini 
v šentrupertski dolini, 19. maja pa bo tekel 

pogovor o neizogibni minljivosti, s katero se 
srečujemo v vsakdanjem življenju. O skrbi za 
hudo bolne in njihove družine v času pos-
lavljanja od življenja in viziji društva Hospic 
nam bo pripovedoval letošnji Ježkov nagra-
jenec, humorist in aktivni član društva Toni 
Gašperič.  

Irena Palčar, 
Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Pester april v Knjižnici Pavla Golie Trebnje
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Kaj se dogaja na CIK-u
Na CIK-u smo uspešno zaključili študijsko leto Univerze za tretje 
življenjsko obdobje. Pripravljamo brošuro o delu in vseh doživetjih 
njenih članov.

Prav tako smo zaključili s tečajem knjigovodska dela in nemškim 
jezikom. Še vedno pa potekajo sledeča usposabljanja: pomočnik ku-
harja, slovenščina za tujce, 2. stopnja, trženje na podeželju in izzivi 
podeželja. 
Veliko delamo v okviru evropskih projektov: MS4ROW in EXP-
-ROM, ki sta namenjena romski populaciji, ter EIS-ALP, FREE-IT 
in LEARNING PRISON, ki so namenjeni zaposlenim v zaporih in 
zapornikom. 
Več o projektih: http://www.ciktrebnje.si/projekti.
Zbiramo prijave za usposabljanje za pridobitev NPK socialni oskrbo-
valec na domu, pričetek bo konec maja.
CIK Trebnje stremi h kakovostni izobraževalni ponudbi, zato želi 
svojo izobraževalno ponudbo izboljšati s pripravo spletnih učilnic 
za različne programe. Učenje želimo približati mladim, zaposlenim, 
skratka vsem na način, da si lahko sami prilagodijo čas učenja – kjer-
koli in kadarkoli prek spleta.
Več o programih: http://www.ciktrebnje.si.

Kristina Jerič in  
Marina Podlesnik

Čistilna akcija v KS 
Dobrnič
V soboto, 26. aprila 2014, je v KS Dobrnič 
potekala čistilna akcija, ki se je je udeležilo 
več kot 100 krajanov in krajank. Akcija je 
bila dobro načrtovana. Iz vsake vasi v KS je 
sodelovala ekipa, ki je opravila delo na svo-
jem področju. Na zbirno mesto pri gasilskem 

domu v Dobrniču so odpadke, ki so jih nab-
rali, pripeljali s prikolicami in jih sortirali. 
Vsako leto je manj odpadkov. Med nabra-
nim so bili predvsem starejši odpadki. Med 
najbolj številnimi udeleženci so bili člani 
LD Dobrnič, člani PGD Dobrnič in člani-
ce DPŽ Tavžentroža. Akcije se je udeležilo 
več kot 30 članov LD Dobrnič. Njihov sta-
rešina Anton Perpar je povedal, da so v tako 
velikem številu sodelovali pred 14-imi dnevi 
tudi na čistilni akciji, ki jo je organizirala KS 

Knežja vas. 
Ob koncu dela je sledila malica, ki je po na-
pornem delu vsem prijala.
Predsednik Sveta KS Dobrnič Milan Kaste-
lic, ki je bil pobudnik in glavni organizator 
akcije, je bil z opravljenim delom zelo zado-
voljen. Vesel je, da  je pri delu sodelovalo toli-
ko ljudi vseh generacij in vseh društev v kra-
jevni skupnosti.  Pohvalil je vse in se iskreno 
zahvalil za trud in sodelovanje.

Lojzka Prpar

Dan Zemlje
22. aprila je Svetovni dan Zemlje, ki ga letos praznujemo že šestintri-
desetič. Na Osnovni šoli Trebnje smo posadili češnjo, ker so lani po-
sajeno nepridipravi pozimi polomili.
 Dan smo zabeležili tudi z opazovanjem ozelenele narave in nekaterih 
živali. Prvošolci so poiskali polžke.  Starejši učenci pa so pomagali pri 
spomladanskem delu  na vrtu. 
Koordinatorici Marija Strah in Lojzka Prpar sta se z učitelji dogovo-
rili, katera dela bomo skupaj z učenci  še postorili, da bo naš šolski vrt 
tudi v prihodnje prijeten za pogled in za učenje v naravi.

Foto: Kristjan Železnik
Ivanka Višček
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Ples skozi življenje
10. aprila je v športni dvorani OŠ Stična pote-
kal plesni spektakel z naslovom PLES SKO-
ZI ŽIVLJENJE. Predstavili so se zdajšnji in 
nekdanji plesalci krožka latinsko-ameriških 
in standardnih plesov, ki pod vodstvom prof. 
Marije Majzelj Oven deluje na Srednji šoli 
Josipa Jurčiča, ter številni gostje.
Sedanji plesalci, Matej Pekolj in Eva Levstek, 
Luka Hočevar in Nika Kavšek, Jaka Trilar 
in Špela Zupančič, so res blesteli. Skupaj z 
nekdanjimi dijaki, Matijo Omejcem, Petro 
Kavšek, Blažem Mohorčičem, Nežo Trpin, 
Aljažem Levstkom in Jernejo Filipič, so s 
tehnosvingom, čačača-jem, energično sam-
bo in džajvom pričarali mladostno razpo-
sajenost, z angleškim in dunajskim valčkom 

ter fokstrotom pa stopili na pot pomembnih 
odločitev. Manjkali nista niti rumba in salsa.
Predstavile so se plesalke hiphopa, Maša, 
Špela, Barbara in Tina. Kankan, disko ples, 
tvist in ples s stoli, ki so jih odplesali ostali 
plesalci šole, Sara, Marija, Ajda, Hana, Neja, 
Mark in Nina, pa so dodobra ogreli gledalce. 
Zaplesali so tudi talentirani osnovnošolci iz 
Šentvida pri Stični in Velikega Gabra, ple-
salci klubske stopnje iz Ljubljane ter izvrstne 
Trebanjske mažoretke. Neža in Blaž sta kot 
solista očarala z venčkom standardnih ple-
sov, Petra in Matija pa z občuteno rumbo in 
džajvom.
Nastopili so še: citrarka Eva Medved, pevca 
Eva Kovačič in Peter Pirc ter vokalna zased-
ba Estrella. Večer je povezovala odlična vo-
diteljica Tanja Adamlje. 

Špela Zupančič

V okviru inovacijskega projekta Začutimo 
glasbo skušamo otrokom z interaktivnimi 
aktivnostmi in najrazličnejšimi glasbenimi 
doživetji približati svet glasbe in jim po-
pestriti vrtčevski vsakdan. V mesecu aprilu 

so otroke s svojim obiskom razveselili čla-
ni plesne skupine Nasmeh. Otrokom so ob 
spremljavi tamburice in harmonike odplesali 
venček ljudskih plesov. Pri plesu na ljudsko 
pesem Abraham ima sedem sinov so se jim 

pridružili še otroci. 
Vsem nastopajočim se najlepše zahvaljuje-
mo.

Izvajalke projekta

PRODAJA KVALITETNIH TRANSPORTNIH BETONOV  
S PRIJAZNIMI STROJNIKI, KI OBVLADAJO SVOJ POSEL

Plesno obarvano vrtčevsko dopoldne s skupino Nasmeh
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Učenci OŠ Trebnje so bili tudi letos po-
vabljeni na 25. otroški EXTEMPORE v 

Kostanjevici na Krki. Po vedno zelo pri-
jaznem sprejemu v OŠ Jožeta Gorjupa so 
učenci LAVRA GLIHA, EMA LAVRIČ 
IN NIK VIDMAR odšli na ustvarjanje 
poslikave čolnov iz lesa v pomanjšani obli-
ki, kakršne imajo tudi danes pri vsaki hiši v 
Kostanjevici. Grozilo je slabo vreme,vendar 
se je verjetno prav zaradi nas pokazalo son-
ce in nam še polepšalo dan. Čolne so učenci 
poslikali z akrilnimi barvami v skupini po 3 
učenci in vsaka skupina na svoj način posli-

kave. Končane poslikane čolne smo oddali v 
razstavni prostor galerije.
Po kosilu je bilo je bilo predvideno čolnarje-
nje , vendar je odpadlo zaradi previsoke vode 
in ogled kostanjeviške jame ter ogled gale-
rijskih zbirk.
Učenci OŠ Kostanjevica so pripravili zak- 
ljučno prireditev s podelitvijo priznanj za vse 
sodelujoče.
Z zelo lepimi vtisi smo se vrnili domov 
v upanju, da bomo povabljeni  tudi na 26. 
otroški EXTEMPORE.

Mentorica:  
Marinka Mohorčič

Učenci OŠ Trebnje na 25. Otroškem 
EXTEMPORU v Kostanjevici na Krki

V oddelku Medvedki je potekalo drugo sre-
čanje s starši. Pred velikonočnimi prazniki 
pa je skupino obiskala babica Jelena, ki je 
otroke navdušila za izdelovanje velikonoč-
nih okraskov. Bili so ustvarjalni in delavni, 
saj so naredili veliko zanimivih izdelkov. Ob 
izdelovanju so se pogovarjali o prihajajočem 
prazniku, peli otroške pesmice in rajali. 
Strokovne delavke in otroci oddelka Med-
vedki se babici zahvaljujemo za obisk.

Strokovne delavke oddelka Medvedki

Izdelovanje velikonočnih okraskov
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Operativna enota 
PGD Trebnje
Gasilske enote so razdeljena glede na veli-
kost in ogroženost območja, ki ga pokrivajo. 
V Sloveniji so gasilske enote razdeljene v 
sedem kategorij – od I., ki si jo lahko pred-
stavljamo kot vaško društvo z enim manjšim 
gasilskim vozilom GV-1, do VII. kategorije, 
ki predstavlja poklicno brigado s preko 100 
poklicnimi gasilci. Kategorije od I. do III. 
so popolnoma prostovoljne,  IV. kategorija 
lahko za zagotavljanje operativne pripravlje-
nosti ustanovi poklicno jedro, ki mora imeti 
najmanj 2 poklicna gasilca, ostali pa so pro-
stovoljni. V. kategorija mora imeti poklicno 
jedro, VI. in VII. kategorija pa sta popolno-
ma poklicni gasilski enoti z najmanj 32 po-
klicnimi gasilci. 
PGD Trebnje je gasilska enota IV. kategorije 
brez poklicnega jedra, kar pomeni 54 uspo-
sobljenih in opremljenih operativnih gasil-

cev s predpisano minimalno tehniko, vozili 
in opremo. S kategorizacijo gasilske enote je 
predpisan tudi maksimalni čas izvoza enote 
na intervencijo. PGD Trebnje mora na vsa-
ko intervencijo s primerno posadko izvozi-
ti najkasneje v petih minutah. Zanimivo je, 
da veliko naših občanov misli, da ima naša 
enota poklicno jedro. V arhivu društva lahko 
najdemo zapise o ideji ustanovitve poklicne-
ga jedra že iz 60. in 70. let prejšnjega stoletja, 
ponovno je ideja oživela v začetku 90. let, 
vendar se še ni razvila v kaj več. 
Hitra odzivnost ... Kako je mogoče, da pov-
prečno v petih minutah izvozi devet polno 
opremljenih gasilcev, ki so morali pred tem 
oditi od doma, se pripeljati, priteči, priko-
lesariti do gasilskega doma, se preobleči v 
osebno zaščitno obleko, se vkrcati v gasilsko 
vozilo in izvoziti na intervencijo? 
Predanost ...  Tu se pokaže naš čut za pomoč 
sočloveku v nesreči, srčnost in hrabrost na-
ših gasilcev, ki so kadarkoli pripravljeni oditi 
od doma, zapustiti delovno mesto (tam, kjer 

jim delodajalec to dovoli), vstati ob najbolj 
nečloveških urah in se v vseh mogočih in 
nemogočih vremenskih razmerah podati v 
nevarnost za pomoč soljudem. Vedno se nas 
na poziv odzove toliko, da zmoremo opraviti 
vsako intervencijo.
Prilagodljivost … Nekateri operativni čla-
ni delajo v izmenah (dopoldne, popoldne, 
ponoči), nekaterim delodajalci omogočajo 
odhod z delovnega mesta, nekaj gasilcev je 
brezposelnih, nekaj jih dela doma na kmetiji, 
nekaj je študentov, ki ravno tisti dan nimajo 
predavanj. 
Zagotavljanje operativne pripravljenosti je 
največja in najpomembnejša naloga vsa-
ke gasilske enote. V našem društvu veliko 
sredstev in časa posvetimo izobraževanju in 
usposabljanju svojih članov. Sprejmemo vsa-
kega, ki je pripravljen svoj prosti čas posvetiti 
pomoči drugim in se odgovorno in preudar-
no podati v akcijo.

Lovro Hren 
poveljnik PGD Trebnje

Pohod po poteh po 
Dobrniški dolini
Na velikonočni ponedeljek, 21. aprila 2014, 
smo se v organizaciji Kulturno turistične-
ga društva Dobrnič in Krajevne skupnosti 
Dobrnič kljub deževnemu vremenu odpra-
vili na pohod po Poteh po Dobrniški dolini 
»Ob Žibrščici«. 
Odhod pohodnikov je bil ob 13. uri izpred 
kulturnega doma v Dobrniču, kamor smo se  
po dobrih treh urah zmerne hoje tudi vrnili. 
 Iz Dobrniča smo se napotili proti Preski, 
prečkali smo graben, po katerem teče po-
nikalnica Žibrščica, ustavili smo se pri luži 
Močila in izviru Žleb v Preski, nadaljevali 
pot proti Revi,  Cvingerju nad Koriti, središ-
ču Korit, Pupeču, Artmanji vasi in se vrnili 
nazaj v Dobrnič.
Povsod smo se za kratek čas ustavili, vodniki 
po poti smo pohodnike seznanili s poseb-

nostmi na poti in kratkim opisom posame-
zne točke. 
Po prijetnem postanku ob koritih v Koritih 
ob toplem čaju in pecivu smo strnili vtise. 
Poleg domačinov se je pohoda udeležil  mag. 
Dušan Štepec z ZVKDS OE Novo mesto s 
sinom. Vera Klopčič iz Društva Dobrnič je iz 
Ljubljane na pohod pripeljala hčerko, njeno 
prijateljico in vnukinjo z željo, da nadaljuje 
delo svoje mame ga. Mare Rupena, ki se je 

vedno trudila za razvoj Dobrniške doline.  
Nato smo se premočeni, a zadovoljni poho-
dniki razšli. Nekateri smo pot nadaljevali še 
do Artmanje vasi in si še tam ogledali izvir in 
lužo in nato končali pohod v Dobrniču.
Preživeli smo prijetno popoldne. 
Vsem še enkrat hvala za udeležbo in pomoč 
pri organizaciji.

Lojzka Prpar
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Rok Željko, rojen 2. 5. 1997, je mladi ro-
kometaš, ki je s 16 leti odšel od doma, da bi 
lahko treniral s selekcijo kadetov RK Trimo 
Trebnje. Njegovo igralno mesto v ekipi je 
desni zunanji ali desno krilo. Rok je sicer 
Belokranjec, doma iz Črnomlja. Tam je lani 
obiskoval gimnazijo in 1. letnik zaključil s 
prav dobrim uspehom, sedaj pa je dijak 2. 
letnika Gimnazije Novo mesto. Je Zoisov 
štipendist.
Da bi si olajšal prihode na treninge, je svoj 
dom zamenjal za bivanje v dijaškem domu 
v Novem mestu. V Trebnje se vozi z vlakom, 
kar mu dnevno vzame kar veliko časa. Za-
radi prometnih povezav, ki se ne ujemajo s 
terminom treningov, je v Trebnjem že uro 
in pol prej, torej ob 18.30, trening pa se mu 
prične ob 20.00 in traja do 21.45. V Novo 
mesto se vrne šele ob 23.00. Za prehrano 
poskrbi sam. Klub temu mu po treningu 
včasih zmanjka časa, da bi jedel. V prostem 
času rad igra kitaro ali pa se sprosti ob dru-
gih športih, kot so badminton, odbojka, ko-
šarka in nogomet. 

Odločitev, da se tako mladi odpravite od doma, 
da bi sledili svojim sanjam, je v vaše življenje 

vnesla veliko sprememb. Kako ste se spopadli 
z življenjem brez vsakodnevnega nadzora in 
nasvetov staršev, z novo šolo, soigralci? 
Z vključevanjem v ekipo nisem imel težav, saj 
sem nekatere igralce poznal že od prej. Malo 
več težav je s šolo, saj mi primanjkuje spanca 
in zato težje sledim pouku. Način življenja 
mi po eni strani ustreza, saj sem odvisen sam 
od sebe in nosim tudi večjo odgovornost.

Kako usklajujete šolo in treninge? Verjetno se 
morate marsičemu odreči … 
Šole in treningov nekako ne uspem uskladi-
ti tako, kot bi si želel, vendar sem že veliko 
bližje kot na začetku šolskega leta. Statusa 
športnika nimam, saj mi doma ne dovolijo, 
da bi šolo postavil na stranski tir.

Zakaj ste se odločili tako mladi zamenjati 
klub, v katerem ste pridobili osnovno rokome-
tno znanje, in prestopiti ravno v RK Trimo 
Trebnje? 
Odločitev je bila na nek način preprosta. RK 
Trimo Trebnje v zadnjih letih slovi kot klub 
z najboljšo rokometno šolo v Sloveniji in ob-
čutkom za delo z mladimi. Tu lahko resnično 
nadgradim svoje rokometno znanje.

Kdo je vaš vzornik? 
Moj vzornik je Luc Abalo, ker je zelo atrak-
tiven in zanimiv igralec ter ima specifičen 
način igre.

Ste član selekcije kadetov, ki veliko obeta. Za-
nima me, kaj pričakujete od kadetskega f ina-
la, ki bo potekal v Trebnjem 17. in 18. maja? 
Ekipa je res močna in dobro uigrana. V fi-
nalu bomo dali vse od sebe, da izkoristimo 
prednost domačega terena in napademo 
prvo mesto. Menim, da smo tega dosežka 
sposobni. V finalu nas čakajo kakovostni 
nasprotniki, zato bodo tekme težje, kot smo 
navajeni. Upam, da nas bodo navijači prišli 
spodbujat v čim večjem številu.

Kje se vidite v prihodnosti? 

O prihodnosti še nisem veliko razmišljal, 
vendar bom vsekakor dal prednost šoli. V ro-
kometu je namreč tako, da se lahko hitro pri-
meri kakšna poškodba in nikoli ne veš, kdaj 
se ti kariera lahko predčasno konča.

Uspešne ljudi vedno spremlja nekdo, ki ne sto-
ji v ospredju. Imate tudi vi koga, ki vas vodi, 
spremlja? 
Seveda. Rad bi se zahvalil vsem, ki so mi 
omogočili prihod v Trebnje, predvsem pod-
jetju ALVA, katerega direktor in lastnik je 
Jure Višček. Prav on je prispeval sredstva, 
da se je poravnal dolg do matičnega kluba 
v Črnomlju. Zahvala gre tudi Davidu Li-
poglavšku in Mihi Movrinu za vso pomoč 
pri urejanju prestopa. Posebna hvala pa velja 
družini Butkovec, ki mi je v veliko oporo že 
od samega začetka. Pri njih se namreč občas-
no učim in prehranjujem.

V današnjem času najti tako zagnanega mla-
deniča z začrtano vizijo in pripravljenostjo 
do odrekanja vsega, kar spremlja mladostni-
ke, je redkost.
Želimo si in upamo, da bomo lahko čez ne-
kaj let z velikim črkami pisali novo zgodbo o 
uspehu in dosežkih Roka Željka.

Mojca Smolič

»Za RK Trimo Trebnje sem se odločil, ker gre za klub z najboljšo 
rokometno šolo v Sloveniji«
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Trebanjski mladinci so z 11 zmagami, 10 porazi in enim remijem 
osvojili 23 točk, kar je zadostovalo za končno četrto mesto v državi. 
Prva tri mesta so osvojile ekipe Celja, Ribnice in Krke.
Po prvem delu sezone je mladincem sicer kazalo naravnost fantastič-
no, saj so z devetimi zmagami in dvema porazoma držali prvo mesto 
na lestvici, pred povratnimi tekmami pa je prišlo do nezbranosti, zato 
so zdrsnili po lestvici navzdol.
Ne glede na to smo v klubu s četrtim mestom zelo zadovoljni. 
Končno četrto mesto kaže na to, da imamo dobre domače igralce, ki 
bodo v bližnji prihodnosti »potrkali« na članska vrata. Z njimi bomo 
poskušali nadomestiti izgubo ključnih igralcev članske ekipe, ki za-
radi svojih odličnih predstav odhajajo v boljše in finančno močnejše 
klube. Mladinski dres sta tako zadnjič oblekla kapetan Rok Skol in 
Sebastjan Križman. Želimo jima, da bi z dobrimi igrami nadaljevala 
tudi v članski ekipi.

David Lipoglavšek, RK Trimo Trebnje

Mladinci sezono končali na odličnem četrtem mestu v državi

Posamezno je Jasmina Mišič ubranila naslov. 
Drugo mesto je pripadlo Katji Šribar in tret-
je Niki Radelj. Na dosedanjih prvenstvih je 
bila najuspešnejša Milena Veber Jarc, in sicer 
je dosegla petnajst naslovov.

Na 4. prvenstvu v disciplini sprint je v fina-
lu Silva Zupančič premagala Niko Radelj z 
2 : 1 (99 : 88, 106 : 107, 21 : 16), bronasto 
medaljo sta prejeli Nastja Kastelic in Jasmina 
Mišič. 
Na 2. prvenstvu v tandem dvojicah sta prvič 
slavili Katja Šribar in njena mama Slavica 
Hribšek (na sliki z leve), ki sta v finalu po-
kazali vrhunsko igro in premagali Mileno 
Veber Jarc in Jelko Oven z rezultatom 2 : 0 
(145 : 132, 150 : 134). Bronasto medaljo za 
tretje mesto so prejele: najmlajša Maja No-
vak (17) in najstarejša Lojzka Škafar (75) ter 
Jasmina Mišič in Silva Zupančič, ki sta do 
odličja prišli po izločilnih metih proti dvo-
jici Pia Godnjavec in Barbara Novak. Žal se 

tekmovanja zaradi neodložljivih obveznosti 
ni udeležila kadetinja Nastja Kastelic, zato je 
bodoča državna reprezentantka Nika Radelj 
opravila le trening. 
Na DP za veterane na celjskem Golovcu 
je Lojzka Škafar v skupni najstarejših tek-
movalcev osvojila srebrno medaljo, Milena 
Veber Jarc pa v drugi kategoriji bronasto. 
Ob koncu tekmovalne sezone je bilo na no-
vomeškem kegljišču Portoval sklenjeno vete-
ransko prvenstvo regije, na katerem je Mile-
na Veber Jarc s 564 podrtimi keglji osvojila 
srebrno, Slavica Hribšek pa s kegljem manj 
bronasto medaljo. Presenetljivo je zmagala 
Novomeščanka Damjana Jerman (565). (N. 
G.)

Prvakinje Kegljaškega kluba Trebnje 

Posamezno Jasmina, v sprintu Silva ter v tandemu Katja in 
Slavica

V četrtek, 24.4.2014 je v organizaciji Strelskega društva Trebnje pote-
kalo na strelišču v Prapročah v Trebnjem regijsko strelsko tekmovanje 
v zračni puški za vsa upokojenska društva Dolenjske in Bele Krajine. 
Najprej se je na strelišču v ekipnem delu pomerilo prek 25 tekmovalk, 
kjer so bile najboljše tekmovalke iz DU Novo mesto, potem iz DU 
Mirna in kot tretje so bile upokojenke iz DU Črnomelj. Naše upoko-
jenke iz Trebnjega so osvojile ekipno 6. mesto. Med posameznicami 
so bile najboljše tri prav tako iz DU Novo mesto, četrto mesto pa je 
osvojila ga. Fanči Stare iz DU Mirna in šesto mesto naša vsestranska 
ga. Milena Jarc Veber iz DU Trebnje. V moškem ekipnem delu tek-
movanja se je pomerilo prek 76 strelcev iz 19 upokojencih društev. 
V ekipnem delu so bile najboljše tri ekipe: DU Mirna, DU Kočevje 
in DU Novo mesto. Upokojenci iz Trebnjega so v močni konkurenci 
zasedli solidno 10. mesto. Med moškimi posamezniki pa je zmagal 
domačin in večkratni državni prvak g. Franc Cugelj, ki je tudi dolgo-
letni trener, sodnik in predsednik Strelskega društva Trebnje. Drugo 
mesto je med posamezniki osvojil g. Jože Ribič iz DU Novo mesto, 

ter za en strelski krog manj in končno tretje mesto pa g. Mirko Hro-
vat iz DU Mirna. Strelski pozdrav!

Tekst in foto: Leon LOBE, Strelsko društvo Trebnje

Regijsko strelsko tekmovanje DU Dolenjske in Bele Krajine 2014
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Že četrto leto zapored državni prvaki

Neverjeten uspeh naših nogometašev na najmočnejšem turnirju 
selekcije U-13 v Sloveniji
Skupna ekipa selekcije U-13 NŠ Ivančna Gorica in NK Trebnje, ki 
igra v 2. ligi, se je v nedeljo, 4. 5. 2014, pod trenerskim vodstvom g. 
Francija Jurečiča udeležila močnega mednarodnega turnirja Cordial 
Cup 2014 v Radomljah. V najmočnejši skupini je remizirala z ekipa-
ma NK Olimpija in FK Vojvodina, premagala ekipi NK Roltek Dob 
in NK Triglav ter se tako uvrstila v četrtfinale turnirja. V nadaljevanju 
so premagali nasprotnike iz NK Zagreb in napredovali v polfinale, 
kjer so proti NK Bravo igrali neodločeno in šele po enajstmetrovkah 
(pri rezultatu 9 : 10) izgubili. V boju za 3. mesto so premagali ekipo 
NK Interblock ter se postavili ob bok najboljšim ekipam selekcije 
U-13 v Sloveniji. Zmagovalec turnirja (NK Olimpija) se je uvrstil na 
finalni turnir najboljših ekip te generacije v Evropi. Ekipi in trenerju 
čestitamo za uspeh! 

Tekst: Leon Lobe, NK Trebnje
Foto: Katja Globovnik

Starejši dečki A rK Trimo Trebnje  so na 
finalnem turnirju najboljših štirih ekip v 
Sloveniji svoje delo znova opravili z odliko, 
saj so že četrto leto zapored postali državni 
prvaki Slovenije v kategoriji letnik 1999 in 
mlajši ter s tem postavili nov mejnik v zgo-
dovini trebanjskega rokometa, saj še nobeni 
selekciji ni uspelo doseči takšnega uspeha.
za najboljšega igralca finalnega turnirja 
je bil izbran miha Kotar (rK Trimo Treb-
nje), najboljši strelec je bil marko Kotar 
(rK Trimo Trebnje) in najboljši vratar Mi-
tja Koren (RK Celje PL).
za ekipo starejših dečkov A so nastopi-
li:  Andraž Brezovar, Alen Kukenberger, 
Miha Kotar, Marko Kotar, Kristjan Horžen, 
Urh Pangerc, Jan Redek, Urh Poglavc, Žiga 

Medved, Timotej Majzelj, Amadej Jerlah, 
Luka Falkner, Nejc Jaklič, Luka Rogelj, Žan 
Zakošek, Lovro Višček in Aljaž Hribar.
Pohvaliti je potrebno tudi trebanjske na-
vijače in starše, saj so s svojim navijanjem 
ustvarili odlično vzdušje, ki je minilo v 
znamenju »fair playa«.
RK Trimo Trebnje se najlepše zahvaljuje 
naslednjim sponzorjem:  podjetjem ALVA, 
dAnA, mIKrOGrAFIjA, PreVOzI 
In STreŠnIKI urbIč, KOVInOP-
rOdAjA Trebnje In bObAn  za fi-
nančno pomoč.

rezuLTATI TeKem: 
1. tekma: RK Celje PL :  MRK Krka,  13 : 
21 (4 : 7)

2. tekma: rK jeruzalem Ormož : rK TrI-
mO Trebnje, 25 : 26 (11 : 13)
3. tekma:  mrK Krka :  rK TrImO 
Trebnje, 24 : 24 (14 : 12)
4. tekma: RK Celje PL : RK Jeruzalem Or-
mož, 23 : 20 (13 : 11)
5. tekma: MRK Krka : RK Jeruzalem Or-
mož, 20 : 20 (10 : 10)
6. tekma: rK Celje PL : rK TrImO 
Trebnje, 20 : 27 (9 : 15)

KOnčnI VrSTnI red TurnIrjA:
1. mesto – rK TrImO Trebnje
2. mesto – MRK Krka
3. mesto – RK Celje PL
4. mesto – RK Jeruzalem Ormož

D. L.
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Kako prazen je dom, dvorišče,
naše oko zaman te išče.
Ni več tvojega smehljaja,
le trud in delo tvojih rok ostaja.

ZAHVALA
V 85. letu starosti nas je zapustil naš dragi 

mož, oče, tast, dedek in pradedek

FRANC 
GLAVAN 

iz Gor. selc 11  
pri Dobrniču.

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo 
sorodnikom, prijateljem, znancem, vaščanom, 

sodelavcem in vsem ostalim za pomoč v 
težkih trenutkih, za izrečena sožalja, darovano 

cvetje, sveče in svete maše.
Posebej se zahvaljujemo g. škofu Andreju 
Glavanu in g. župniku za lepo opravljen 
obred, pogrebni službi Marije Novak, 

pevcem PGD Občine, g. Gorcu za poslovilne 
besede, zaposlenim DSO Trebnje in podjetju 

Litostroj Power Ljubljana.
Hvala vsem, ki ste ga spoštovali, imeli radi 
in ga v tako velikem številu pospremili na 

njegovi zadnji poti.
Žalujoči: vsi njegovi.

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

ZAHVALA
V 89. letu starosti nas je za vedno zapustil naš 

ata, stari ata, pradedek, tast, brat in stric

IGNACIJ 
MIKLIČ

iz Razbor 5.
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
sosedom, prijateljem in znancem za izrečena 

pisna in ustna sožalja, za darovano cvetje, 
sveče in sv. maše. Posebej se zahvaljujemo 
dr. Steli Munk in dr. Elizabeti Žlajpah, 
patronažni sestri Darji ter sestri Mojci iz 

DSO Trebnje. Zahvaljujemo se tudi kolektivu 
TEM Čatež d.d. ter Kolpa d.d. obrat 

Hrast Šentlovrenc, prostovoljnim gasilskim 
društvom, društvu upokojencev Velika Loka, 
pogrebni službi Novak ter župniku Marku 

Japlju za opravljeni obred. Še enkrat se 
zahvaljujemo vsem, ki ste ga v tako velikem 

številu pospremili na njegovi zadnji poti.
Žalujoči, vsi njegovi.

Ni te več na vrtu, ne v hiši,
nič več se tvoj glas ne sliši,
le sledi tvojih pridnih rok
ostale so povsod.

ZAHVALA
V 82. letu nas je za vedno zapustil  

naš dragi ata

LUDVIK 
PUCELJ

s Hudej 25, 
Trebnje.

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem, ki 
ste ga imeli radi, ga obiskovali v bolnišnici in 
ga pospremili na njegovi zadnji poti. Hvala 
za izrečena sožalja, za darovano cvetje, sveče 

in svete maše. Posebno zahvalo izrekamo 
družinama Hrast in Zupančič za pomoč in 

podporo v težkih trenutkih spoznanja, da ga 
ni več med nami.

Hvala g. župniku Milošu Koširju, pogrebni 
službi Novak in g. Henriku Urbiču za slikovito 

predstavljeno življenjsko pot našega ata in 
za ganljive besede slovesa. Hvala osebju ZD 
Trebnje ter kardio oddelka SB Novo mesto. 

Ohranili ga bomo v lepem spominu.
Vsi njegovi.

Ni te več na vrtu, ne v hiši,
nič več glas se tvoj ne sliši,
če lučko na grobu upihnil bo vihar,
v naših srcih je ne bo nikdar.

ZAHVALA

Mnogo prezgodaj nas je nenadoma,  
komaj v 64. letu starosti, zapustil  

naš ljubljeni mož, ati in dedi

JOŽE GLIHA

iz Mačjega Dola  
pri Šentlovrencu.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
prijateljem, sosedom, vaščanom, bivšim 

sodelavcem in znancem, ki ste mu na njegovi 
poslednji poti izkazali še zadnje spoštovanje 
in ga v tako velikem številu pospremili do 
njegovega preranega groba. Hvala vam za 
izražena sožalja v naših težkih trenutkih, 
za darovano cvetje, sveče in svete maše. 
Zahvaljujemo se tudi g. župniku za lepo 

opravljen obred in pogrebni službi  
Novak iz Rebri.

Žalujoči: vsi njegovi.

V 47. letu starosti nas je po hudi bolezni 
zapustila 

ANDREJA 
REBOLJ

roj. Gorec 
s Primštala 7

Zahvaljujemo se vse, ki ste nam v teh težkih 
trenutkih stali ob strani, nam izrekli izraze 

sočutja, darovali za svete maše ali nam 
kakorkoli izrazili nesebično pomoč. Hvala 

gospodu župniku in somaševalcema za lepo 
opravljen obred.

Zahvala pogrebni službi Oklešen in pevcem za 
zapete pesmi. Posebna zahvala SP Novo mesto 
- interni oddelek, celotnemu zdravstvenemu 
timu gastroenterološkega odseka za vso skrb 
in nego. Za duhovno oskrbo v bolnišnici se 

zahvaljujemo p. Marku Novaku. Zahvaljujemo 
se še podjetjem Sodexo d.o.o. – poslovna enota 
Ursa d.o.o. Novo mesto, Kovinokemija d.o.o. 

in nekdanjim sodelavcem podjetja Novoles d.d. 
Še posebej hvala Društvu dvojčkov Dolenjske 

in Bele krajine, Cerkvenemu mešanemu 
pevskemu zboru Župnije Trebnje ter staršem, 
učencem in učiteljem PŠ Dolenja Nemška vas. 

Iskrena hvala vsem, ki ste jo v tako velikem 
številu pospremili k njenemu počitku.

Vsi njeni

Enkrat vse, samo enkrat.
Enkrat in nič več.
In mi tudi enkrat, nikoli več.
(R. M. Rilke)

ZAHVALA

6. 2. 2014 se je v 76. letu starosti  
za vedno poslovil 

MILORAD 
StOLIć

iz Dolenjih 
Ponikev 22.

Zahvaljujeva se vsem prijateljem in 
sosedom, predvsem s Ponikev in iz Krškega, 

sorodnikom, Boštjanu, sodelavcem 
Slovenskih železnic in Zavoda za gozdove 

Slovenije, pogrebni službi Novak, Komunali 
Trebnje in vsem, ki ste ga pospremili na 
njegovi zadnji poti. Zahvaljujeva se tudi 

kolektivu DSO Novo mesto in skupini Julija.

Sebastjan Arne in Zorka
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vabila / oglasi / lokalna politika

KUPON ZA

10% POPUST10% POPUST
✂

Popust velja za nakup kozmetike ( Vichy, Eucerin, NUXE, 
Avene, LRP, Gamarde, Caudalie, Aderma, Uriage...) v 
Lekarni Kosobrin, Adamičeva 24b, Grosuplje. Popust velja do 
8. junija 2014. Odprto tudi v nedeljo med 9 in 13 uro.

V A B I L O
NA FINALE DRŽAVNEGA 
PRVENSTVA ZA KADETE

Vabimo vas na finalni turnir državnega  
prvenstva kadetov (letnik 1997 in mlajši)  

v organizaciji RK Trimo Trebnje.

Sodelujoče ekipe:
1. RK TRIMO TREBNJE 
2. RK JERUZALEM ORMOŽ
3. RD SLOVAN
4. RK KRŠKO

Turnir za naslov državnega prvaka Slovenije  
se bo odvijal

17. in 18. maja 2014 
v športni dvorani OŠ Trebnje.

Spored turnirja:
	sobota, 17. maj 2014:

10.00: RK Trimo Trebnje :  
            RK Jeruzalem Ormož
11.10: OTVORITEV
11.45: RD Slovan : RK Krško
           KOSILO
15.00: RK Jeruzalem Ormož : RK Krško
16.40: RK Trimo Trebnje : RD Slovan

	nedelja, 18. maj 2014:
10.00: RD Slovan : RK Jeruzalem Ormož
11.40: RK Trimo Trebnje : RK Krško
            PODELITEV PRIZNANJ IN NAGRAD

Veselimo se vaše udeležbe in vas lepo pozdravljamo.
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lokalna politika

Športna infrastruktura v občini Trebnje

Rekreacija dobiva v sodobnem svetu čedalje večjo vlogo pri ohra-
njanju zdravja in dobrega počutja. Pogoj za uspešno telesno aktiv-
nost je pri določenih panogah športna infrastruktura, med katero 
štejemo športna središča, športne objekte in športna vadišča. Ko 
primerjamo podatke o zgrajeni športni infrastrukturi po sloven-
skih občinah, hitro ugotovimo, da v Trebnjem precej zaostajamo 
za večino občin. Zagotovimo lahko, da se bomo v prihodnje še 
naprej trudili za izgradnjo nove in obnovitev obstoječe športne in-
frastrukture v naši občini. Včasih se da že s preprostimi in poceni 
posegi doseči velik napredek. Lep začetek bi bila že izgradnja trim 
steze z vmesnimi postajami in informativnimi tablami z navodili 
za izvedbo različnih vaj.

OSNOVNI CILJI 
ZDRUŽENE LEVICE – 
IDS, DSD IN TRS:

1. Evropska unija potrebuje temeljito prenovo, da bo služila lju-
dem in ne kapitalu! 

2. Odpis dela dolgov državam evropskega obrobja, več pomoči 
revnim ter manj pomoči bankam!

3. Vseevropski investicijski program za zelena delovna mesta na 
področjih energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energi-
je, v ekološkem kmetijstvu, sonaravnem turizmu in trajnostni 
mobilnosti. Razvoj mora izboljševati okolje in ohranjati naravo.

4. Zaposlovanje mladih, primerna dela za starejše; vseživljenjsko 
izobraževanje, varna starost.

5. Demokratizacija delovanja EU, več neposrednega odločanja 
državljanov, EU kot socialna unija.

6. Spodbujanje zadružništva, delavskega lastništva in upravljanja. 
Naravni viri so javno dobro!

Gorazd Marinček

POIMENOVANJE ULICE – 
DRUGIČ 

ObO SD je predlagal, da bi poimenovali novo 
ulico (del bivše H1) v Cesto mladinskih delov-
nih brigad. To je pač zgodovinsko dejstvo, kaj-
ti mladinske delovne brigade so zgradile tudi 

ta odsek bivše avtoceste. V trebanjskem občinskem svetu je pač 
prevladal »edini merodajni« županov predlog, da se poimenuje 
v Ulico Vilme Bukovec. Z vsem spoštovanjem do priznane Tre-
banjke menimo, da bi bilo bolj primerno, da se po njej poimenuje 
mogoče glasbeno šolo ali pa kulturni dom ali pa katero od novih 
ulic v Trebnjem, kjer bodo tudi hišne številke. To smo predlagali 
z namenom, da se spoštuje zgodovino, saj je cesta v Trebnje pri-
nesla razvojni impulz. Hkrati pa si Vilma Bukovec kot priznana 
glasbenica zasluži, da se njeno ime pojavi na njenem področju, kjer 
nekaj pomeni v mednarodnem merilu, in na ta način ponese ime 
Trebnjega v svet.

ObO SD Trebnje

Glasujte za pravičnost, 
normalnost in razvoj. 

Obkrožite 8 in glasujte za SDS. 
Za Slovenijo v srcu.

Slovenski demokrati imamo Slovenijo v srcu. Borili smo se zanjo 
in jo imamo radi. Skupaj z vami bomo poskrbeli, da bo znova 
postala pravična in gospodarsko uspešna država, ki bo omogočala 
zdravo, kulturno in duhovno bogato življenje vsem. Na teh teme-
ljih mora zrasti osvobojena Slovenija. 
Na volitvah v Evropski parlament, ki bodo 25. maja, podprite 
zmagovito listo SDS, na kateri so strokovnjaki, izkušeni politiki, 
predstavniki mladih in zamejskih Slovencev. To so ljudje, ki jim 
gre za Slovenijo. Skupaj lahko ustvarimo uspešno državo v uspešni 
Evropski uniji. Obkrožite številko 8 in glasujte za Slovensko de-
mokratsko stranko. Za Slovenijo v srcu.

OO SDS Trebnje

OBČINSKI  
ODBOR TREBNJE
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policija svetuje

Prometna varnost
MOTORISTI

• Pred vožnjo preverite zračni tlak v pnevmatikah in jih v prvih ki-
lometrih vožnje primerno ogrejte. 

• Motoristično čelado si pravilno zapnite. Čist vizir vam omogoča 
potrebno vidljivost. Ne pozabite na oblačila s ščitniki. 

• Motorno kolo je ozko, zato vas pri večji hitrosti drugi udeleženci 
v prometu lahko hitro spregledajo. Naj bo vaša hitrost primerna 
okoliščinam, da vas bodo drugi pravočasno opazili, pa tudi vi njih. 

• Pri vožnji skozi levi ovinek se odmaknite od ločilne črte na sredini 
vozišča, sicer bo vaša glava brzela tudi meter globoko po smernem 
vozišču za nasprotni promet. 

• Ko prične padati dež, hitrost in način vožnje še posebej prilagodite 
v prvih minutah. 

• Če vaše motorno kolo nima zavornega sistema ABS, v dežju ali na 
spolzkem vozišču ne zavirajte na talnih označbah. 

• Izogibajte se asfaltnim površinam, po katerih je posut pesek, razli-
to olje ali podobno (predvsem v ovinku). 

• Reakcijski čas v idealnih pogojih je 0,6–0,8 sekunde, v cestnem 
prometu v povprečju 1 sekundo, pri nezbranem ali utrujenem vo-
zniku pa že 2 sekundi ali več. 

• Zavorna pot do ustavitve je pri hitrosti 100 km/h 40 metrov. Pot 
ustavljanja je seštevek reakcijske in zavorne poti.  

• Ne vozite, če ste uživali alkohol, mamila, psihoaktivna zdravila ali 
ste utrujeni. To lahko hitro postane vaša zadnja vožnja. 

VESELO NA KOLO 
Zdravo, aktivno, prijetno, a varno!

Kolesarji so poleg pešcev najbolj ogrožena in izpostavljena skupina 
prometnih udeležencev!

STAREJŠI NA KOLESU

• V prometnih nesrečah so najpogosteje udeleženi starejši kolesarji, 
še zlasti starejši od 65 let. 

• Premalo so pozorni na vozila, ki jih prehitevajo, slabše slišijo, vidi-
jo in počasneje ustrezno reagirajo. 

• Pred spremembo smeri vožnje večkrat poglejte, kaj se dogaja za 
vami, in pravočasno odločno nakažite svoje namene. 

Kje vozimo? 
• Po kolesarski stezi in kolesarskem pasu,  
• ob desnem robu vozišča, če ni kolesarske steze oziroma pasu. 

Kako vozimo? 
• Promet skrbno opazujte, predvidite ravnanje drugih udeležencev 

in poskrbite za svojo varnost.  
• Še posebej bodite pozorni na vozila, ki vas dohitevajo in prehi-

tevajo. 
• V križiščih bodite previdni, z roko odločno nakažite smer in se 

prepričajte, ali so vas opazili. Če je situacija nejasna, raje stopite s 
kolesa in pojdite skozi križišče peš. 

• Da vas pešci in vozniki opazijo, uporabljajte tudi zvonec. 
• Ponoči poskrbite, da ste še bolj opazni (luči, odsevniki, svetla ob-

lačila). 
• Prtljago vozite v zato namenjeni košarici ali pritrjeno na prtljažni-

ku. Roke imejte proste za krmilo in nakazovanje smeri.

ZAKAJ MORAMO MED VOŽNJO NOSITI 
ČELADO?

Skoraj deset odstotkov mrtvih in 
poškodovanih v nesrečah je kolesarjev. 

Največkrat si poškodujejo glavo.

POLICIJA SVETUJE 
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KRIŽANKA

Pravilna gesla križanke napišite na dopisnice in jih pošljite do četrtka,  
8. junija na: GLASILO OBČANOV, GOLIEV TRG 5, 8210 TREBNJE
ali na elektronsko pošto: glasilo.obcanov@trebnje.si, kjer pripišite svoje 
podatke.

Nagrade, ki jih podarjajo Terme Krka, so:
1. Celodnevno kopanje in savnanje za 2 osebi v Wellness centru 

Balnea v Termah Dolenjske Toplice 
2. Celodnevno kopanje za 2 osebi v Wellness centru Balnea v Termah 

Dolenjske Toplice
3.-5. promocijsko darilo Term Krka 

Geslo prejšnje križanke je bilo: MOJA OBČINA
Nagrajenci:
1. Naročnina na revijo Računalniške novice TODOROV NIKA, DEČJA VAS 24,  

8210 TREBNJE
2. Torba za prenosni računalnik 15¨ JOŽICA LOVKO, ROŽENPELJ 10, 8211 DOBRNIČ
3. Knjiga  Kako preživeti v naravi FRANC ŽNIDARŠIČ, CANKARJEVA 33,  

8210 TREBNJE
4. Knjiga  3 minute za Einsteina HELENA KASTELIC, PRAPROČE 11, 8210 TREBNJE
5. DVD Slovenija – Gastronomija MARTIN HOČEVAR, JURČIČEVA UL. 2,  

8210 TREBNJE

Nagrajenci bodo nagrade prejeli po pošti.

DANSKI 
OTOK ALUMINIJ ŽIVALSKI 

MEHKI DELI ATMOSFERA PISALNI 
PRIPOMOČEK, 
NEKOČ SO GA 
IZDELOVALI IZ 

PERJADI
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AZIJSKI 
RAKUNJI 

PES
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ŽIVAL S 
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MATI, 
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ERŽEN
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REKA NA 
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2. NAJVEČJI 
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DUHOVNIK 
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RADON KAR KAŽE 
SMER

MAJHNA 
USTA

ZAČETEK 
PRELOMA

SLOV. 
ARHITEKT, 
BRANKO

GRŠKA CRKA
DUHOVŠČINA

LOJZE KOL-
MAN

DELNICE
EKSPERT ZA 

SEMI-
OLOGIJONEON POSODA ZA 

KOŠNJO

OČRT, 
KONTURA

NATRIJ SUDANSKI 
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DESNI PRI-
TOK VISLE

RADIJ OTOČJE PRI 
NOVI GVINEJI

MESTO V 
BOLGARIJI

DEL, KI 
PRESTREZA

JUŽNOAM. 
DRŽAVA

TERENSKO 
VOZILO

PAŠNIK
PREDUJEM,  

AVANS SMOLNATO 
OLJE

BALZACOV 
ROMAN1. SLOV. HE 

NA DRAVI

FAJFA FR. PISEC 
ROGER

JANEZ 
AŽMAN

PRISTAŠ 
FOURIERIZMA

H2O RISAR STRI-
POV EDI

ALKOHOLNA 
PIJAČA

RIBIŠKA 
MREŽA JUŽNO-

AMERIŠKA 
VRSTA KUN

UGLED, 
VELJAVA

JAP. LUKA NA 
HONŠUJU

DOMOVINA 
DALAJLAME

PRISTAŠ 
IKONOKLA-

ZMA

VOZNIK 
LETALA
HITIN

PUTIKA
ČAR TROPSKO 

DREVOŠKOT. 
ASTRONOM 
SIR DAVID
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NAJVIŠJA 
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TURČIJE
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Poletje vabi na bazene
v Terme Dolenjske in Šmarješke Toplice
Ljubitelje zabavne rekreacije pa čaka nepozabna
dogodivščina v Pustolovskem parku Otočec. 

www.terme-krka.si

Popestrite si poletne dni
in uživajte.



napovednik

Napovednik dogodkov v občini Trebnje v maju in juniju 2014
Datum Ura Prireditev Lokacija
16. 5. 2014 16.00 Ponovno me uporabi  (TVU*) CIK Trebnje
16. 5. 2014 19.00 Koncert  Z dobrodelnostjo do novih pridobitev Športna dvorana PŠ Dolenja Nem. vas
17. 5. 2014 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje
17. 5. 2014 10.00 Finalni turnir državnega prvenstva za kadete  

(tekme)
Športna dvorana OŠ Trebnje

17. 5. 2014 11.00 Počastitev 70. obletnice osvoboditve Trebnjega CIK Trebnje
17. 5. 2014 20.00 Revija odraslih pevskih zborov Mercator center Trebnje
18. 5. 2014 10.00 Finalni turnir državnega prvenstva za kadete  

(tekme, podelitev priznanj in nagrad)
Športna dvorana OŠ Trebnje

18. 5. 2014 10.00–19.00 Dan odprtih vrat ob mednarodnem muzejskem 
dnevu

Galerija likovnih samorastnikov Trebnje

18. 5. 2014 11.00 Dejan Mehmedovič: vodstvo po razstavi Grete 
Pečnik

Galerija likovnih samorastnikov Trebnje

19. 5. 2014 19.00 Strokovno predavanje: Večer Hospica Knjižnica Pavla Golie Trebnje
20. 5. 2014 13.00–14.30 Računanje po romsko (TVU*) CIK Trebnje
20. 5. 2014 15.00–19.00 Svetovalnica Srečanje: Zasvojenost – Kako  

pomagati? (individ. svetovanje)
Zdravstveni dom Trebnje

22. 5. 2014 10.00–12.00 Življenje na podeželju (TVU*) CIK Trebnje
23. 5. 2014 20.00 Rokometna tekma:  RK Trimo Trebnje : RK  

Sevnica
Športna dvorana OŠ Trebnje

23. 5. 2014 20.00 Letni koncert MePZ Kres Kulturni dom Čatež
23. 5. 2014 20.00 Območno srečanje pevcev ljudskih pesmi in godcev 

ljudskih viž 2014
CIK Trebnje

24. 5. 2014 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje
26. 5. 2014 17.00 Ura pravljic Knjižnica Pavla Golie Trebnje
29. 5. 2014 14.00 Dobrote Dolenjske – ocenjevanje pridelkov in  

prehranskih izdelkov (obvezne predhodne prijave)
Gostilna Rakar

30. 5. 2014 9.00 2. strelsko tekmovanje veteranskih organizacij  
Dolenjske in Bele krajine

Strelišče Strelskega društva Trebnje

31. 5. 2014 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje
31. 5. 2014 18.00 Blagoslov koles Sv. Marjeta v Grmu 
1. 6. 2014 19.00 Koncert OPO Trebnje: Godba & komedija Športna dvorana PŠ Dolenja Nem. vas
3. 6. 2014 15.00–19.00 Svetovalnica Srečanje:  Zasvojenost   – Kako  

pomagati? (individ. svetovanje)
Zdravstveni dom Trebnje

4. 6. 2014 9.00–12.00 Predstavitev projekta: Hočemo, znamo, zmoremo CIK Trebnje
4. 6. 2014 10.00 Srečanje stanovalcev domov dolenjske regije Dom starejših občanov Trebnje
7. 6. 2014 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje
9. 6. 2014 15.00–18.00 Naučimo se slovensko (TVU*) CIK Trebnje
9. 6. 2014 17.00 Ura pravljic Knjižnica Pavla Golie Trebnje
9. 6. 2014 19.00 Varuhi življenj in imetja: 130 let PGD Trebnje Knjižnica Pavla Golie Trebnje
10. 6. 2014 17.15–18.15 Potujoča knjižnica v Dobrniču Avtobusno postajališče v Dobrniču
12. 6. 2014 18.00 Svečana akademija ob 130-letnici PGD Trebnje Gasilski dom Trebnje
14. 6. 2014 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje
14.–15. 6. 2014 Prireditev Iz trebanjskega koša Pred občinsko stavbo v Trebnjem
14. 6. 2014 17.00 Otvoritev 47. Mednarodnega tabora likovnih  

samorastnikov
Galerija likovnih samorastnikov Trebnje

15. 6. 2014 9.00 Brezplačna delavnica: Akril Galerija likovnih samorastnikov Trebnje
15. 6. 2014 10.00 Spoznavanje ob jutranji kavi, pogovor z  

udeleženkami tabora
Galerija likovnih samorastnikov Trebnje

15. 6. 2014 10.00 10. trebanjski kolesarski maraton DANA Pred občinsko stavbo v Trebnjem
15. 6. 2014 17.00 Brezplačna delavnica: Akvarel Galerija likovnih samorastnikov Trebnje
15.–20. 6. 2014 47. Mednarodni tabor likovnih samorastnikov 

Trebnje
Galerija likovnih samorastnikov Trebnje

17. 6. 2014 10.00 Finalni turnir državnega prvenstva kadetov:   
 RK Trimo Trebnje : RK Jeruzalem Ormož

Športna dvorana OŠ Trebnje

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


