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Uredništvo Glasila občanov občine Trebnje, Goliev 
trg 4, 8210 Trebnje
Ustanovitelj in izdajatelj: Občina Trebnje, Goliev 
trg 5, 8210 Trebnje
Odgovorna urednica: 
Uredniški svet: Bogdana Brilj, Zdenka Candellari, 
Mirko Gliha, Vida Hočevar, Mateja Kozlevčar, Da
rinka Krevs, Leon Lobe, Marija Mežnaršič, Franc 
Brane Praznik, Petra Smolič, Mateja Zupančič
Lektorica: 
Grafična realizacija: Tiskarna Januš, Ljubljana
Naklada: 4200 izvodov, ki se razdelijo brezplačno 
vsem gospodinjstvom in podjetjem v občini Trebnje.

Uredništvo si pridržuje pravico do objave, neobjave, 
delne objave ali krajšanja nenaročenih prispevkov 
v skladu s prostorskimi možnostmi in uredniško 
politiko. Priporočamo, da posamezni prispevki ne 
obsegajo več kot 1000 znakov s presledki ter foto
grafijo v formatu JPG ali podobno. Fotografij, pri
petih v programu Word, zaradi slabe resolucije ne 
bomo objavili. Fotografij neprimerne kakovosti za 
tisk ravno tako ne bomo objavili. Prispevki politič
nih strank in neodvisnih list ne smejo presegati 750 
znakov s presledki. Prispevkov, ki ne bodo podpisani 
s polnimi imeni avtorjev, ne bomo objavili. Priporo
čamo, da ob prispevku vedno navedete tudi avtorja 
fotografije. Uredništvo si pridržuje pravico, da nep
rimerne in žaljive vsebine ne objavi.

V Glasilu občanov se brezplačno objavi osmrtnica 
ali zahvala ob smrti pokojnih občank ali občanov 
občine Trebnje v obsegu 800 znakov s presledki. 
Spominskih objav ob obletnicah smrti se ne objav
lja. Poslanih slik za objavo ne vračamo.

V Glasilu občanov se proti plačilu  v skladu s spreje
tim cenikom objavljajo tudi oglasi, ki so  pripravlje
ni za tisk, torej oblikovani in v primernih formatih: 
PDF v kakovosti za tisk in CMYKformatu. Če 
kakovost ni ustrezna, se objavo oglasa zavrne. Na
ročnik oglasa je dolžan spoštovati avtorske pravice 
glede uporabe fotografij in tekstov v oglasnih spo
ročilih. Oglasi niso lektorirani.

Prispevke lahko pošljete po elektronski pošti na na
slov: glasilo.obcanov@trebnje.si ali glasilo.obcanov.
trebnje@gmail.com ali jih v elektronski obliki (CD, 
DVD, USB) oddate v poštni nabiralnik uredništva 
na naslovu: Glasilo občanov, Goliev trg 4, 8210 
Trebnje (prvi vhod desno za občinsko stavbo).

Rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko je 
1. oktober 2015, izid pa 13. oktobra. Prispevki, ki 
jih bomo v uredništvo prejeli po tem datumu, bodo 
uvrščeni v naslednjo številko, če bodo še aktualni.

UVODNE BESEDE

občanov občine Trebnje

Spoštovane občanke in občani!
Podžupansko funkcijo sem nastopil v času občinskega prazno
vanja, poletje pa se je kljub času dopustov nadaljevalo delovno. 
Zavzeti delavci na občinski upravi so pospešeno delali, da bi 
čim bolj nadoknadili izgubljeni čas zaradi zamude pri spreje
mu let nega proračuna, in tako je pod vodenjem občinske upra
ve in s pomočjo krajevnih skupnosti danes že marsikaj dokon
čano ali pa se izvaja.
Letos se je poletje v Trebnjem spet začelo in zaključilo s prire
ditvami v centru mesta,  ki so pritegnile kar nekaj obiskovalcev. 
Med nami so torej skupine in posamezniki, ki so pripravljeni 
in sposobni uspešno izvesti praznične prireditve, kar je dobro 
izhodišče za leto pred nami, ko bomo počastili petindvajsete 
obletnice dogodkov, povezanih z osamosvojitvijo Slovenije. 
Poleti smo praznovali z gasilci. Tudi na tem mestu jim izražam 
zahvalo in priznanje za njihovo prostovoljno delo in jim česti
tam za odlično izvedbo projektov, s katerimi so obeležili svoje 
obletnice delovanja društev in zveze.
Na področju povezovanja občine Trebnje v državnem in med
narodenem merilu pa velja izpostaviti za nekatere morda nepri
čakovano oblikovano Lokalno akcijsko skupino Suhe krajine, 
Temenice in Krke ter obisk močne delegacije Velike Gorice 
pod vodstvom njihovega »gradonačelnika« Dražena Barišića, s 
katerim se ponovno prebuja nekoč dobro sodelovanje, le da je 
to zdaj na mednarodni ravni.
Poletje se poslavlja, v nekaj mesecih bo potrebno dokonča
ti, kar smo si postavili kot cilje v letošnjem proračunu in na 
občinskem svetu v to vključiti najboljše ideje, ki v vmesnem 
času prihajajo z vseh strani. Upam, da bo pri iskanju rešitev 
prevladala vedno znova izražena pripravljenost za delo v dobro 
občine in občanov. 
Kako izgleda, ko kljub težavam prevladajo pozitivne misli, 
smo se lahko prepričali na dobro obiskani okrogli mizi o raku 
na dojkah ob otvoritvi razstave »Lep je dan«. Vse prisotne sta 
prevzela pogum, s katerim  se bolnice spopadajo z boleznijo, 
in navdušenje, s katerim so svojo bolečino obrnile v pomoč 
drugim.
Tudi jaz se veliko laže poistovetim z ljudmi, ki zavzeto delajo 
dobro, kot s tistimi, ki so samo goreče in energično proti. Kaj 
pa vi?
 

dr. Jože Korbar,
podžupan

Začelo se je novo šolsko leto ...
Začelo se je novo šolsko leto. To je prav poseben dan. Vsi, tako 
učenci kot tudi učitelji, starši in tudi jaz, prestopimo prvega 
septembra šolski prag polni novih ciljev in upanja, da jih bomo 
dosegli.
Prav je, da imamo vedno nove, vedno višje cilje. Morda se zdijo 
včasih nedosegljivi, a verjemite, da so prav taki cilji tisti, ki nas 
ženejo naprej. Dajejo nam stabilnost, ko se nam pod nogami 
tresejo tla in dajejo nam moč, da se zmoremo ob neuspehu 
ponovno dvigniti na noge, pogledati naprej in stopiti po poti, 
ki smo si jo začrtali.
V tem šolskem letu želim vsem učencem, da bi šolo začutili kot 
nekaj, kar je ključnega pomena na njihovi poti do življenjskega 
uspeha. Staršem želim, da bi znali najti tisto pravo pot med 
strogostjo in razumevanjem svojih otrok, da bi jim znali stati 
ob strani in jih bodriti na poti do zastavljenih ciljev. Učiteljem, 
ki so gonilno kolo vsake šole, pa želim, da bi našli najboljše poti 
za predajo svojega znanja učencem na način, ki jih bo spodbu
jal k razmišljanju, razumevanju in jim nudil trajnostno znanje.

mag. Barbara Brezigar,
ravnateljica OŠ Veliki Gaber

Zdravstveno letovanje otrok na Debelem rtiču v organiza
ciji RKSOZ Trebnje. Članek na strani 8.
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Energetska svetovalna 
pisarna EnSvet v Trebnjem
V pisarni boste dobili nasvete na temo 
učinkovite rabe energije (URE) in uporabe 
obnovljivih virov energije (OVE), kot so na 
primer nasveti za:
 pridobivanje subvencij in kreditov 
 Ekosklada,
 energetske sanacije stavb, 
 učinkovito energetsko zasnovo novogradnje,
 ustrezno zasnovo zunanjega toplotnega ovoja stavbe,
 ustrezno izbiro stavbnega pohištva in zasteklitev,
 pomoč pri izbiri ustreznega ogrevalnega sistema in za vas 
 primernega energenta,
 izbira primernega sistema za prezračevanje in hlajenje,
 zamenjavo sistema razsvetljave,
 uporaba obnovljivih virov energije pri ogrevanju stavbe 
 in pripravi sanitarne vode 
in odgovore na vsa ostala vprašanja glede rabe energije v vašem 
gospodinjstvu.

SPE Trebnje deluje v prostorih Občine Trebnje, Goliev trg 5, 
vsako sredo od 15.00 do 18.00. Za obisk je potrebna predhodna 
najava na tel. 07 34 81 108 vsak delovni dan, v času uradnih ur 
Občine Trebnje ali na email: darja.gorenc@trebnje.si.

Z BREZPLAČNIMI NASVETI vam bomo pomagali zmanjšati 
porabo energije in tako zmanjšati izdatke v vašem družinskem 
proračunu.

                                                                    Oddelek za okolje,
prostor in infrastrukturo

Javni poziv 
lastnikom neskladnih in nelegalnih  

gradenj na območjih razpršene poselitve  
v Občini Trebnje

Občina Trebnje pristopa k aktivnostim za reševanje problematike 
neskladnih in nelegalnih gradenj objektov na vinogradniških ob
močjih in ostalih območjih razpršene poselitve v občini.

V primeru zadostnega števila zainteresiranih lastnikov že zgraje
nih zidanic ali drugih stavb, ki se nahajajo na površinah razpršene 
poselitve za zidanice in vinske kleti (Av) ter površinah razpršene 
poselitve za kmetije in stanovanja (Ask) in nimajo oz. so zgrajene 
v nasprotju z upravnimi dovoljenji (npr. neskladna gradnja v hori
zontalnih in vertikalnih gabaritih), bo Občina Trebnje zagotovila 
izdelavo strokovnih podlag in pripravo izvedbenega prostorskega 
akta (OPPN). Z njim bo določila prostorske izvedbene pogoje 
za legalizacijo teh objektov, s čimer bo podana pravna podlaga za 
pridobitev gradbenih dovoljenj. 

Pobude za pripravo OPPN lahko oddate do 21. 9. 2015 osebno 
na Občini Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, v času uradnih ur: 
ob ponedeljkih od 8:00 do 15.00 ure, ob sredah od 8.00 do 17.00 
ure ter ob petkih od 8.00 do 13.00 ure oziroma lahko pobude 
posredujete tudi pisno na isti naslov ali po elektronski pošti na 
naslov obcina.trebnje@trebnje.si. S sprejetjem OPPNja se la
stnikom objektov, ki značilno sooblikujejo prepoznavnost obmo
čij razpršene poselitve, ob izvedbi morebitnih sanacijskih ukrepov, 
omogoči legalizacija. Stroški izdelave OPPNja bodo bremenili 
lastnike neskladnih in nelegalnih gradenj.

Alojzij Kastelic, župan

Obvestilo
o javnem razpisu za dodelitev štipendij 
Občine Trebnje za dijake in študente za 
šolsko oziroma študijsko leto 2015/2016

Občina Trebnje je na podlagi Pravilnika o podeljevanju štipendij 
Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 112/08, 63/09, 64/11) in Od
loka o proračunu Občine Trebnje za leto 2015 (Uradni list RS, št. 
33/15) dne 1. 9. 2015 na svoji spletni strani http://www.trebnje.si 
objavila Javni razpis za dodelitev štipendij Občine Trebnje za di
jake in študente za šolsko oziroma študijsko leto 2015/2016. 

Obrazec vloge za prijavo na razpis je dostopen na spletni strani 
Občine Trebnje. Rok za oddajo vloge je 10. 10. 2015.

Dodatne informacije lahko kandidati dobijo na Občini Treb
nje, Oddelku za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo, 
Goliev trg 5, 8210 Trebnje; kontaktna oseba je Irena Žužek, tel: 
07/3481126, email: irena.zuzek@trebnje.si.

Oddelek za družbene,
gospodarske dejavnosti in kmetijstvo

Prometna ureditev parkirišča pred 
Zdravstvenim domom Trebnje  in 
brezplačne parkirne ure
Glede na pobude občanov, da se uredi parkiranje pred ZD Treb
njem tako, da bo zagotovljeno parkiranjem čim večjemu številu 
obiskovalcev ZD Trebnje za čas obiska zdravnika oz. koriščenja 
zdravstvenih uslug, se je na parkirišču pred zdravstvenim domom 
uvedel režim kratkotrajnega parkiranja, t.i. modra cona, kjer lahko 
vozniki nemoteno brezplačno parkirajo svoje vozilo za čas dveh 
ur, pri čemer pa morajo označiti čas prihoda vozila na vidnem 
mestu v vozilu. Voznike o načinu oz. pravilih parkiranja seznanja 
in opozarja tudi prometna signalizacija na parkirišču. Medobčin
sko redarstvo je po uvedbi modre cone, vse voznike, ki so parkirali 
pred zdravstvenim domom, dlje časa preventivno opozarjalo na 
novo uvedeni prometni režim in na obveznosti voznikov, v pri
hodnje pa se bo vse kršitelje zaradi neupoštevanja obveznosti, do
ločenih s prometno signalizacijo, tudi sankcioniralo. 

Voznike hkrati obveščamo, da so BREZPLAČNE PARKIRNE 
URE na voljo pri redarski službi ali v tajništvu Občine Trebnje.

Medobčinski inšpektorat 
in redarstvo
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Datum: 
16. 9. – 22. 9. 2015 Lokacija Dogodek Organizator

 Krožišče na Starem trgu, 
pri Kmetijski zadrugi 

Trebnje

- postavitev trajnega ukrepa: nova shema za umirjanje 
prometa – krožno križišče

- Občina Trebnje, Oddelek za okolje, 
prostor in infrastrukturo  
(g. Franci Starbek)

Datum: 
18. 9. 2015 Lokacija Dogodek Organizator

16.00 Prostori AMD Trebnje, 
Trubarjeva 2, Trebnje

- predavanje o trajnostni mobilnosti in prometnih 
predpisih s poudarkom na varnosti kolesarjev in 
pešcev

- AMD Trebnje, Trubarjeva ulica 2,  
8210 Trebnje (g. Anton Dim)

Datum Ura Lokacija Dogodek

 18.9.2015 10:00 Kulturni dom Straža Okrogla miza »Povežimo regijo in jo 
naredimo dostopnejšo.

Datum: 22. 9. 2015 Lokacija Dogodek Organizator
9.00 – 11.00 Mestni park Trebnje - 

zbirno mesto
- sprehod z Levčkom po Trebnjem – seznanitev z 
zgodovino in znamenitostmi Trebnjega skozi otroške 
oči

Turistično društvo Trebnje  
(ga. Milka Poljanc)

od  9.00 dalje

 
12.00 – 13.00 

Goliev trg, na delu zaprte 
ceste

- prihod učencev OŠ Veliki Gaber z vlakom v Trebnje Osnovna šola Veliki Gaber  
(ga. Barbara Brezigar)

- poligon varne in spretnostne vožnje s kolesom Kolesarsko društvo Gor. Ponikve  
(g. Matej Kastelic)

- ugodna ponudba kolesarske opreme, rolerjev, skiro-
jev itd.

Loteks d.o.o., PE Trebnje  
(g. Marko Longar)

- ustvarjalna delavnica »Človeku prijazno okolje« (ri-
sanje s kredami); 
- predstavitev likovnih izdelkov (na stojnicah) na temo 
mobilnosti

Osnovna šola Trebnje,  
Osnovna šola Veliki Gaber,  
Vrtec Mavrica Trebnje

- predstavitev Policijske postaje Trebnje (prikaz opre-
me, intervencijskega vozila, policist motorist in kolesar, 
prikaz službenega vozila z merilnikom hitrosti)

Policijska postaja Trebnje  
(g. Janez Mirtič)

- predstavitev avtomobilov na električni pogon ter mož-
nost testne vožnje

Avto Slak d.o.o. Trebnje  
(ga. Nataša Mulyk)

- predstavitev PGD Trebnje (gasilska vaja – pomoč v 
primeru prometne nesreče v sodelovanju s policijo in 
zdrav. osebjem)

PGD Trebnje (g. Lovro Hren)

Občina Trebnje se bo letos prvič pridružila Evropskemu tednu 
mobilnosti (ETM), ki bo potekal od 16. do 22. septembra 2015. 
Letošnji slogan ETMja se glasi: Izbiraj. Spreminjaj. Združuj. 
Prebivalce spodbuja, naj razmislimo, na kakšen način bomo po

tovali, da bomo dosegali bolj pozitivne učinke na okolje, zdravje, 
stroške oz. na celoten prostor, v katerem živimo. Sporočilo pobu
de ETMja se letos z varovanja okolja preusmerja na varovanje 
zdravja s poudarkom na kolesarjenju kot odlični obliki aktivne
ga potovalnega načina. Osrednji dogodek bo potekal v torek, 22. 
septembra 2015, ko bo organiziran Dan brez avtomobila. Na ta 
dan bo od 7. do 19. ure zaprt strogi center Trebnjega z namenom, 
da se na tem prostoru organizirajo različne tematske delavnice, 
katere bodo namenjene vsem občanom, zlasti pa šolarjem in otro
kom iz vrtca. Vljudno vabljeni!

Nastja Podržaj, 
lokalna koordinatorica za ETM

PROGRAM DEJAVNOSTI V TEDNU MOBILNOSTI

Obvestilo o lokalni akcijski skupini STIK
LAS Suhe krajine, Temenice in Krke je pogodbeno partnerstvo 
javnih in zasebnih subjektov na območju občin Dolenjske Topli
ce, Ivančna Gorica, Trebnje in Žužemberk, ustanovljeno 22. juli
ja 2015. Vključitev v LAS STIK je prostovoljna in odprtega tipa, 
dostopna vsem pod enakimi pogoji, vendar pa članstvo v LAS ni 
predpogoj za prijavo projektov in koriščenje sredstev. Strategija 
lokalnega razvoja (SLR) je temeljna podlaga za delovanje LAS 
STIK v  programskem obdobju 20142020. Z njo bomo opredelili 

razvojne potrebe in izzive našega območja ter določili prioritete, ci
lje in merljive kazalnike uresničevanja razvojnih prioritet območja. 
Z namenom pripraviti strategijo, ki bo izhajala iz dejanskih po-
treb okolja, ste k sodelovanju pri pripravi le-te vabljeni vsi za-
interesirani lokalni deležniki iz gospodarstva, nevladnega in 
javnega sektorja. Pristop »od spodaj navzgor« bomo izvedli z or
ganizacijo delavnic na terenu, najmanj po 1 v vsaki občini ustano
viteljici. Delavnice bodo potekale od 16.9. do 30.9.2015. Razpored 
lokacij bo objavljen v vseh javnih občilih, na spletnih straneh občin 
in organa upravljanja (CIK Trebnje). Vabljeni vsi zainteresirani!
Vse o LAS STIK si lahko preberete na spletnih straneh CIKa 
Trebnje, občin ustanoviteljic, v kratkem pa bo vzpostavljena tudi 
samostojna spletna stran LAS STIK. Kontaktni osebi za infor
macije pa sta Patricija Pavlič, direktorica, in Tanja Vrčkovnik, ko
ordinatorka, 07 / 34 82 100, lasstik@ciktrebnje.si.

Organ upravljanja, CIK Trebnje
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SIMBIOZA MED GENERACIJAMI

Obvestilo vsem krajanom  
Občine Trebnje,  
starejšim od 69 let
Društvo upokojencev Trebnje (v nadaljevanju DU Trebnje) si je po 
izvolitvi novega vodstva v mesecu marcu letošnjega leta kot prio
ritetno nalogo zadalo izvajanje projekta STAREJŠI ZA BOLJŠO 
KAKOVOST ŽIVLJENJA DOMA. Projekt poteka v Sloveniji 
pod okriljem Zveze društev upokojencev Slovenije (ZDUS) že od 
leta 2004 in ga trenutno izvaja že preko 300 upokojenskih društev 
v celotni Sloveniji. DU Trebnje je k projektu pristopilo že leta 
2011, vendar se projekt dejansko ni začel izvajati iz različnih ra
zlogov. Za samo izvajanje projekta je namreč potrebno predhodno 
izvesti kar nekaj aktivnosti. Vendar pa je DU Trebnje maja 2015 
imenovalo koordinatorko projekta, upokojeno med. Sestro, gospo 
Marto Dreža, izvedli smo tudi izobraževanje prostovoljcev ter se 
usposobili za računalniško obdelavo podatkov, od Občine Trebnje 
pa smo tudi že pridobili seznam vseh 1.473 krajanov, starejših nad 
69 let, ki jih projekt zajema.

Projekt v Občini Trebnje zajema območje 10 krajevnih skupnos
ti (Trebnje, Dol. Nemška vas, Svetinje, Knežja vas, Štefan, Račje 
selo, Velika Loka, Čatež, Šentlovrenc in Dobrnič), medtem ko 
DU Veliki Gaber vodi projekt samostojno za KS Veliki Gaber in 
KS Sela pri Šumberku (cca 200 krajanov),  DU Velika Loka pa je 
zaradi  majhnega števila starejših nad 69 let (cca 130) pristopilo k 
projektu v DU Trebnje.

 

 

 

 

SIMBIOZA – RAČUNALNIŠKO OPISMENJEVANJE ZA STAREJŠE NA OŠ TREBNJE 

Vabimo vas na dneve Simbioze - računalniško opismenjevanje za starejše na OŠ Trebnje, ki 
se bo odvijalo od ponedeljka, 28. 9. 2015, do petka, 2. 10. 2015. V okviru 
medgeneracijskega sodelovanja bomo izvedli računalniške delavnice, ki bodo vsak dan 
potekale od 15.00 – 17.00 ure. Ob tem se bomo tudi bolje spoznali in skupaj preživeli nekaj 
prijetnih jesenskih ur. Veselimo se druženja z vami. 

Prosimo, da se za udeležbo prijavite na tel. 07 348 18 85 ali 031 270 939, zaradi lažje 
organizacije dogodka. Število mest je omejeno. 
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potekale od 15.00 – 17.00 ure. Ob tem se bomo tudi bolje spoznali in skupaj preživeli nekaj 
prijetnih jesenskih ur. Veselimo se druženja z vami. 

Prosimo, da se za udeležbo prijavite na tel. 07 348 18 85 ali 031 270 939, zaradi lažje 
organizacije dogodka. Število mest je omejeno. 
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Cilj in namen projekta je zmanjšanje socialne ogroženosti sta
rejših z vzpostavitvijo neposrednega stika z vsakim starejšim nad 
69 let, ki na sodelovanje v projektu pristane prostovoljno. Skušali 
bomo obiskati vse starejše nad 69 let, ne glede na to, ali so člani 
društva upokojencev ali ne, in ugotoviti njihove potrebe po pomo
či in jim pomoč tudi organizirati v sodelovanju z javnimi službami 
CSD, patronažno službo, DSO, službami družbenih dejavnosti 
občine Trebnje ter z nevladnimi organizacijami RKS, Karitasom 
in drugimi NVO, seveda pa vse to le pod pogojem, če bodo krajani 
to želeli. Osebni podatki oseb, s katerimi se opravi razgovor in 
anketa namreč niso poimensko ali po naslovu prebivališča na raz
polago nikomur, razen če je to želja obiskanega in leto potrjeno z 
njegovim lastnoročnim podpisom.
Po dopustih naj bi prostovoljci, ki so že podpisali izjavo o sodelo
vanju v projektu (trenutno 10 prostovoljcev), začeli obiskovati sta
rejše krajane v Občini Trebnje, o času obiska bodo vsi predhodno 
pismeno obveščeni.
Ker vsi, ki smo že starejši, kot vsi tisti, ki delajo s starejšimi, že
limo, da starost preživimo kakovostno in kvalitetno in ker bi se 
z uvajanjem stalne, dobro organizirane medsebojne pomoči sta
rejšim zagotovilo čim večim starejšim osebam, da bi lahko sta
rost preživeli doma, vabimo nove prostovoljce, da se vključijo v 
projekt, starejše krajane pa da prostovoljcem omogočijo obiske na 
domu in si preko njih poiščejo pomoč, če jo potrebujejo. Naj še 
enkrat poudarimo, da je sodelovanje v projektu prostovoljno tako 
za starejše krajane kot za prostovoljce, ki projekt izvajajo.
Za dodatne informacije se lahko oglasite v pisarni DU Trebnje, 
Baragov trg 6 (kulturni dom) vsako sredo med 10. in 11. uro, ali 
pokličite na tel. 07 / 304 57 60 oz. na elektronsko pošto: 
seniortrebnje@gmail.com.
NAREDIMO DANES NEKAJ DOBREGA ZA DRUGE, 
KER JUTRI BOMO MI POTREBOVALI DRUGE !!!

Majda Ivanov, 
predsednica DU Trebnje 

Spoštovane občanke in občani!
Obveščamo vas, da se je Občina Trebnje pridružila projektu 
Simbioza Giba 2015. V tednu od 21. do 27. septembra bo 
Slovenijo, ožje pa našo celotno občino, povezala akcija pod 
sloganom: »Gibanje je življenje in življenje je gibanje!« Za 
vas v sklopu prostovoljnega projekta tudi v naši občini prip
ravljamo organiziran program gibanja, rekreacije, športne 
rekreacije in športa! Od sprehodov, pohodov, vadb, športnih 
tekem, dnevov odprtih vrat, zabavnih športnih dejavnosti na 
prostem in v zaprtih prostorih za vse generacije! Program 
bomo z vami delili kmalu! 
V želji, da bi pripravili čim bolj pester in raznolik program za 
vse generacije od 9 mesecev do 100+, pa hkrati vsa športna 
društva, klube, fitnes centre, društva upokojencev, ZD, DSO, 
vrtce, šole, turistična društva in vse ostale s področja športa, 
turizma in kulture, pozivamo, da nam pri tem pomagate in se 
za informacije in s svojimi idejami za sodelovanje obrnete na 
našega občinskega koordinatorja projekta, g. Alena Štritofa 
(040/240190), ki se mu na tem mestu tudi zahvaljujemo za 
vložen trud in prostovoljno delo, ali kontaktno osebo na ob
činski upravi, Matejo Zupančič (041/272027).    
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Zahvala za sprejem 
igralk ŽRK Krka, ki so 
doma v občini Trebnje
V sredo, 26. avgusta 2015, je g. Alojzij Kastelic, župan občine 
Trebnje sprejel aktivne igralke ŽRK Krka, ki so doma iz občine 
Trebnje in že imajo licence Rokometne zveze Slovenije za igranje 
v državnih rokometnih ligah. To so: Tina Hajdinjak,  Ana Hribar, 
Karmen Kek, Klavdija Kek, Vanja Strajnar, Eva Kraševec, Lucija 
Jarc, Živa Oven, Urška Papež, Manca Urbič, Taja Žnidaršič, Ines 
Sirk, Teja Slapničar, Alenka Alupič, Ana Jarc, Eva Jarc in Kaja 
Mandelj. Igralke so spremljali Urška Murn, vaditeljica rokometa 
na OŠ Trebnje, trenerka v ŽRK Krka in slovenska reprezentantka, 
Janez Štrukelj, strokovni koordinator v klubu, ter Franci Bačar, 
predsednik.

V sezoni 2015/16 bo licenco RZS pridobilo še 10 do 15 novih 
igralk iz občine Trebnje. Nadaljevali bomo z vadbo v okviru pro
grama DRŠ na OŠ, za licencirane igralke, ki bodo vključene v 
klubske selekcije, pa bo potrebno zagotoviti vsakodnevne prevo
ze do domicilne dvorane v Stopičah. Iz Trebnjega se je v klubu 
zvrstilo že več kot 60 registriranih igralk z licenco Rokometne 
zveze Slovenije. Največja imena iz sedanje občine Trebnje sta bili: 
Marija Vencelj, Ana Brajer; iz nekdanje občine pa še: Marta Bon 
in Slava Kramar, ter trenutno najboljša slovenska mladinska in 
kadetska vratarka Maja Vojnovič.
Županu se lepo zahvaljujemo za sprejem. Prosili smo ga za pomoč 
staršem iz Trebnjega pri izvedbi prevozov v Stopiče. Učenke 
trebanjskih OŠ pa vabimo, da se v novem šolskem letu vključijo v 
rokometne krožke na svojih šolah.

Rokometni pozdrav! 
mag. Franci Bačar,

predsednik predsedstva

Zahvala gasilcem ob hitrem 
ukrepanju
V torek, 11. avgusta 2015, se je okoli ene popoldan v mansardi 
CIKa odlomil ventil na zidnem hidrantu. Voda je v trenutku za
lila vso mansardo in po stopnišču vdrla v vse nižje prostore, ki jih 
je dosegla, tudi knjižnico. Le nekaj minut po klicu so gasilci prišli 
v zgradbo in takoj pričeli s črpanjem vode ter tako preprečili naj
hujše. Iskrena hvala gasilcem za hitro in učinkovito intervencijo!

Patricija Pavlič, direktorica CIK Trebnje

Delegacija iz Velike Gorice  
na obisku Trebnjega
V petek, 28. avgusta 2015, so se na obisku v Trebnjem mudili pred
stavniki Občine Velika Gorica z županom Draženom Barišićem na 
čelu. Kot je pri protokolarnih srečanjih navada, smo goste najprej 
sprejeli v občinski sejni sobi, kjer smo opravili uradni del srečanja.  
Nadaljevali smo s predstavitvenim delom obiska, in tako najprej 
obiskali DSO Trebnje, nato Galerijo likovnih samorastnikov, CIK 
Trebnje in Rastočo knjigo. V nadaljnji program je bila vključena tudi 
gasilska zveza in gasilci, sledil pa je še turistično obarvani del obiska, 
in sicer smo v tem sklopu obiskali osrednje romarsko središče no
vomeške škofije, Cerkev Matere božje na Zaplazu, nato golf igrišče 
na Blatu in nenazadnje Ribnik Blato s Toplarjem Florijan. Za konec 
obiska in potrditev celotnega dobrega vtisa so nam kulinarični prese
žek pripravili v Zidanici Opara. Vsem, ki ste nam na naši poti izrazili 
dobrodošlico, nas sprejeli ali kako drugače pripomogli k izvrstnemu 
vzdušju, se od srca zahvaljujemo. 

Tekst: Občinska uprava

Predsednik DSD Trebnje, Gregor Kaplan,  in Danijel Oce
pek sta v imenu stranke dela po tradicionalni navadi pred 
pričetkom šolskega leta Centru za socialno delo Trebnje pre

dala nahrbtnik s šol
skimi potrebščinami 
za osnovnošolca, ki 
je najbolj pomoči po
treben v občini. Izbira 
učenca je prepuščena 
CSD.

Tekst in foto: bp

V Tavžentrožah imajo novo  
abrahamovko
Pred kratkim je nov list življenja obrnila predsednica Društva po
deželskih žena Tavžentroža, ga. Marjana Kužnik iz Podlisca pri 
Dobrniču. V krogu svojih prijateljev in sorodnikov je praznovala 
50 let življenja. Vsi, ki Marjano poznajo, vedo, da ne mine prire
ditev ali pogostitev, kjer ne bi bila prisotna s svojimi članicami, pa 
naj bo to gasilska ali vinogradniška prireditev, vsakoletno srečanje 
AFŽ ali krajevni praznik. Kljub aktivnemu delu v društvu pa je 

pridna tudi na kmetiji in v doma
čem podjetju, kjer pomaga možu 
in ostalim članom družine. Največ
je veselje ji zagotovo prinaša mali 
vnukec Jakob, ki se vedno smuka 
okrog svoje babi, ki ni nikoli pra
znih rok, kar mali Jakob zelo dobro 
ve. Njeni bližnji so ji ob jubileju po
darili praktično darilo, katerega bo 
lahko uporabljala še dolgo. 

Marjana, na zdravje in še na mnoga 
leta!

Tekst in foto: Leon Lobe
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»Lep je dan«

V petek, 4. septembra, je v prostorih pod Galerijo (Goliev trg 1) 
potekal prijeten kulturni, izobraževalni in zelo dobro obiskan ve
černi dogodek, ki ga je pripravila ga. Ines Leskovšek (dr. dent. 
med) v sodelovanju z občino, ZD, JSKD Trebnje in članicami 
združenja Europa Donna (Slovensko združenje za boj proti raku 
dojk). V čast odprtju razstave slik Lep je dan, je bila organizira
na okrogla miza z naslovom Rak dojke – ko se ti življenje postavi 
na glavo. Poleg članic združenja sta na okrogli mizi sodelovala 
še predsednica združenja ga. Mojca Senčar in prof.dr. Uroš Ah
čan. Osebno pričevanje »rozik« (kot same sebe imenujejo) je vse 
zbrane na dogodku prepričalo, da življenjski optimizem in upanje 
vedno znova dokazujeta moč, ki lahko premaga vse ovire skozi 
življenje. Delček te izjemne volje do življenja in povezanost po
sameznic, ki so se soočile z diagnozo rak, si lahko vse do konca 
septembra ogledate v prostorih ZD Trebnje. Roza barva pa naj 
vas opomni na prihajajoči oktober – mesec boja proti raku dojk. 

Tekst: Petra Smolič
Foto: JSKD OI Trebnje

Sprejem prvošolcev
1. septembra je v Občini Trebnje šolski prag prestopilo 138 prvo
šolčkov, ki so bili lepo sprejeti tako s strani šol kot pa tudi s pomoč
jo občine. Občina je vsakemu prvošolčku podarila knjigo Deček in 
hiša. Ta knjiga je v letošnjem letu dobila Levstikovo priznanje, in 
zato verjamemo, da bo lep spomin na prvi šolski dan. Župan Alojzij 
Kastelic je v spremnem besedilu zapisal: »DOBRODOŠLI v hramu 
učenosti. V šoli vam bodo pomagali iskati in negovati talente, s ka

terimi boste lahko spreminjali svet na 
bolje. Želimo vam veliko prijateljev, 
radosti in igrivosti ob nabiranju nove
ga znanja.« V nagovoru prvošolčkom 
je poudaril, da vsak prvošolček nosi v 
sebi talente, ki jih je potrebno poiska
ti in vzpodbujati, zato so tukaj učitelji 
in seveda tudi starši, in hkrati vsem 
skupaj zaželel lepe šolske dni do kon
ca šolanja. V manjših šolah je župan 
z ravnateljem OŠ Trebnje g. Radom 
Kostrevcem in ravnateljico OŠ Veliki 
Gaber ga. Barbaro Brezigar podelil 
prve simbolične petke (kot se vidi na 
fotografijah). 
Vsem šolajočim Občina Trebnje v 
prihajajočem letu želi veliko uspehov 
in presežkov na vseh področjih šol
skih aktivnosti. 

Tekst in foto: Občinska uprava  
in župan Alojzij Kastelic

Zdravstveno letovanje
otrok na Debelem rtiču
RKS–Območno združenje Trebnje je tudi letos organiziralo 
zdravstveno letovanje za otroke iz občin Trebnje, Mirna, Šentru
pert in Mokronog –Trebelno. V času od 11.07. do 18.07.2015 so 
na morskem zraku, v vodi in na soncu uživali na Debelem rtiču. 
Letovalo je 50 otrok, ki so jim zdravniki odobrili tovrstno letova
nje. Spremljale so jih štiri vzgojiteljice in en vzgojitelj.

Vreme je bilo sončno in vroče, tako da so se veliko kopali v mor
ju in v bazenu z morsko vodo. Poleg tega so otroci sodelovali v 
različnih delavnicah, neplavalci so bili vključeni v plavalno šolo, 
vozili so se s kajaki, posebno doživetje pa je bil tudi izlet z ladjico 
v Piran. Zvečer, ko se je malo ohladilo, so se zabavali ob športnih 
igrah. Sodelovali pa so tudi na večernih dogodkih na plaži in se 
udeležili Rtiškega talenta, plesali, peli in sklepali nova prijateljstva.
Sredstva za organizacijo letovanja vsako leto pridobimo preko 
razpisa od ZZZS in občin, del sredstev pa prispevajo tudi starši. 
Letos smo prejeli tudi donacijo Lions kluba Trebnje. Da je bilo 
letovanje še bolj sladko, pa nam je trgovina Spar Trebnje podarila 
škatlo sladkarij.  Skupaj smo izpeljali še eno uspešno letovanje!
 

Tekst: Tea Radelj, 
RKSOZ Trebnje

Ljudje, ki polepšajo naš vsakdan
ANDREJA MOŽINA je 
gospa, ki jo večina pozna kot 
delavko pri Komunali Treb
nje. Ona je tista, ki jo lahko 
vsak dan vidite v Trebnjem, 
kako pobira smeti, kosi tra
vo, škropi plevel, sadi rože, 
obrezuje grmovnice, pome
ta ulice …, skratka skrbi za 
čisto in lepo mesto. Delo, ki 
Andreja opravlja je zelo ob
sežno, a pravi, da ji ni težko. 
Svoje delo ima rada in z ve
seljem se zjutraj odpravi med 
svoje rože, zelenice, gredice, 
ulice. Vesela je, da je mesto 
čisto, urejeno, da vedno diši 
po spremembi. Čuvajmo ga 
tudi mi in upoštevajmo njeno delo, ki je vredno več kot le pohvale. 
Andreja za nami pobere in počisti vso nesnago, ki jo, hote ali neho
te, odvržemo na ulico. Gredice se kažejo v svoji lepi podobi, cvetlič
ni lonci pa povedo, da jih boža ženska roka. O Trebnjem Andreja 
pove, da ga jemlje kot da je to le njeno mesto – mesto, ki ji daje in 
ona njemu. »Bodimo prijazni mestu in vrnilo nam bo. Lepo je že 
to, ko slišiš, da je mesto lepo, čisto, negovano, vsak dan drugačno« je 
na koncu dodala Andreja. Upajmo, da bodo njeno delo opazili tudi 
tisti ljudje, ki ga do sedaj niso. Hvala vam, ga. Andreja, za vaš trud 
in lepo negovano mesto.

Tekst: Lions klub Trebnje, 
povzeto po intervjuju Mojce Smolič
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Varnost za vse udeležence 
v prometu – kolesar ni kegelj
V občini Trebnje je kolesarstvo še kako navzoče. To velja za vse 
starostne skupine. DSD je glede na tragedije in nesreče v naši 
občini, ki so povezane s kolesarji, sklicala okroglo mizo ter se 
osredotočila na vprašanja varnosti, kolesarske infrastrukture in 
regijskega ter medobčinskega sodelovanja pri teh vprašanjih. Na 
okrogli mizi 25. avgusta v Trebnjem,  so tako sodelovali Novome
ška kolesarska mreža – Marko Arnuš, Kolesarska mreža Sloveni
je – podpredsednik Josip Rotar, AMZS – Jure Kostanjšek, mag. 
Polona Andrejčič Mušič, Kolesarsko društvo Gorenje Ponikve 
– Matej Kastelic, PP Trebnje in TIC Trebnje. Tokrat se je javne 
razprave DSD prvič udeležil tudi župan Alojzij Kastelic. Povabilu 
so se odzvali tudi nekateri svetniki. Kot gosta in v luči iskanja 
medobčinskega sodelovanja ter turističnega kolesarjenja v okviru 
regije sta se okrogle mize udeležila še župan Mirne Dušan Skerbiš 
in podžupan občine Žužemberk, Jože Šteingel. 

Na naših cestah imamo različne vrste kolesarjev: od športnikov, 
rekreativcev, pa tudi kolesarjenja v družinskem formatu je vse več. 
Kolo postaja zanimivo tudi turistično. Vse bolj je popularno po
potovanje s kolesom, kar smo letos lahko v velikem številu opa
zili tudi pri nas. Na okrogli mizi je bilo ugotovljeno, da v občini 
Trebnje ni kolesarske infrastrukture ter da bi jo bilo nujno pričeti 
urejati v okolici šol ter jo smiselno povezati v celoto ter vzpostaviti 
povezavo po regiji. Zato so bili ob koncu okrogle mize sprejeti 
tudi sklepi:

1. Občino Trebnje se pozove, da varnosti v cestnem prometu pos
veti več pozornosti s posebnim ozirom na varnost kolesarjev.
2.   Občina naj se prične pospešeno ukvarjati z vprašanjem ko
lesarske infrastrukture oz. souporabo voznega pasu ter izkoristi 
obstoječe cestno omrežje tudi za razvoj kolesarstva. 
 3.  V občini Trebnje naj se po celotni občini uredijo kolesarske 
steze.
  4.   Razmah kolesarstva in kolesarskega turizma zahteva 
sodelovanje med občinami. Občina se mora aktivno vključiti v 
projekte medobčinskega sodelovanja na področju kolesarske 
infrastrukture.
  5. V regijskem okviru se kolesarstvu posveti večja pozornost 
predvsem na področju povezav ob porečjih rek Krke, Mirne in 
Temenice, ter na tak način išče primerne in varne kolesarske 
povezave z drugimi regijami.

Tekst: Gregor Kaplan
Foto: Danijel Ocepek

Varen prvi šolski dan 

Tudi letos sta policija in ZŠAM Trebnje poskrbela, da je prvi šolski 
dan v Velikem Gabru (in drugih šolah po naši občini) p tekal brez 
večjih problemov. Kljub gneči vozil in pomanjkanju parkirnih  pro
storov v bližini šole, je vse potekalo po programu. Predstavnika poli
cije in ZŠAM  sta skupaj ugotovila, da je večna voznikov uporabljala 
pripomočke za varen prevoz otrok. Tudi varnostni pasovi so služili 
svojemu namenu. Žal so rak rana še vedno mobilni telefoni. Kar ne
kaj mamic je bilo opaziti z mobitelom v roki in svojim naraščajem na 
zadnjem sedežu. To zagotovo ne sodi skupaj. Ob tej priliki bi se kot 
predsednik SPVja Trebnje zahvalil vsem, ki ste na kakšenkoli način 
pripomogli k temu, da so se prvi šolski dnevi začeli brez večjih nesreč. 
Posebna zahvala gre voznikom, predstavnikom policije in ZŠAM 
Trebnje. 

Tekst in foto: 
Mirko Gliha, predsednik SPV Trebnje

 

Sreča v nesreči
Samo srečno naključje je botrovalo dejstvu, da krvavemu juliju 
na naših cestah nismo pripisali še ene smrtne žrtve ob nesreči na 
Gomili. Voznik tovornjaka, ki je iz odlagališča Globoko prevažal 
odpadno plastiko, je skušal na križišču, neprimernem za zavijanje 
v desno s tako visokim in težkim tovorom, zaviti proti Trebnjem. 
Ob zavijanju, pa čeprav pri zelo nizki hitrosti (ca 10 km/h), je pri
kolica padla na bok, na nasprotni vozni pas. V tistem trenutku je 
pravilno po svojem pasu pripeljal voznik osebnega avtomobila in 
trčil v priklopnik, ki mu je zaprl pot. O tragediji, ki bi se zgodila, 
če bi kontejner s tovorom padel na osebno vozilo, nočemo niti 
razmišljati. Upamo le, da bo voznik tovornjak v bodoče izbral bolj 
varno pot mimo Velike Loke.

Tekst in foto: 
Mirko Gliha, predsednik SPV Trebnje
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VARNA POT V ŠOLO IN DOMOV  
- preventivni nasveti policije - 

Otroci so se vrnili v šolske klopi in na ceste. Starši, pripravite 
jih za varno udeležbo v prometu. Vozniki, vozite previdno in 
počasi! 
V nadzorih, ki se bodo izvajali predvsem v času, ko otroci 
prihajajo v šolo ali se iz nje vračajo domov, bodo policisti: 
- v okolici šol izvajali poostren nadzor prometa (kontrola 

hitrosti in umirjanje prometa);   
- preverjali bodo tudi: opremljenost otrok z rumenimi 

ruticami in odsevnimi telesi (v nočnem času ali ob 
zmanjšani vidljivosti);  

- opremljenost in brezhibnost koles in koles s pomožnim 
motorjem ter mopedov, s katerimi se vozijo otroci in 
mladoletniki;  

- uporabo ustreznih zadrževalnih sistemov pri prevozu 
otrok;  

- tehnično urejenost vozil, s katerimi se prevažajo otroci v 
šolo;  

- pravilno parkiranje, zlasti v okolici šol in vrtcev.  

 

»VARNO ČEZ CESTO« 
TEGA NE ZNA VSAK 

Zakon o varnosti cestnega prometa določa, da morajo otroci 
imeti na poti v vrtec in prvi razred osnovne šole ter domov 
spremstvo polnoletne osebe. Spremljevalci so lahko tudi 

otroci, starejši od 10 let in mladoletniki, če to dovolijo starši, 
posvojitelji, skrbniki, rejniki otroka. 

 

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

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

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

3. POČAKAJTE, da se cesta izprazni! 
4. BODITE POZORNI, dokler niste varno 

prečkali ceste.                            
 

OTROCI DO 9. LETA SO V NAJVEČJI 
NEVARNOSTI,DA JIH POVOZI AVTO.  

 

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

ZATO OPOZORITE SVOJE STAREJŠE OTROKE,  
 

- NAJ HODIJO PO PLOČNIKIH. 
- NAJ SE DRŽIJO LEVE STRANI CESTE IN HODIJO       
- PROTI VOZEČIM VOZILOM, TAM KJER NI   
- PLOČNIKOV. 
- NAJ BODO PONOČI IN OB SLABI VIDLJIVOSTI   
- VIDNI. 

 

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

PRVOŠOLCI IN DRUGOŠOLCI  MORAJO NA POTI V 
ŠOLO TER NAZAJ DOMOV POLEG KRESNIČKE NOSITI 
TUDI RUMENO RUTICO. 
  
SVETUJEMO, DA OTROKA OBLAČITE V SVETLA 
OBLAČILA. 
 

KAJ STORITI, ČE JE VAŠ OTROK 
UDELEŽEN V PROMETNI NESREČI ? 

ČE JE VAŠ OTROK UDELEŽEN V PROMETNI NESREČI, VI PA STE 
NAVZOČI ALI ČE OPAZITE, DA JE V PROMETNI NESREČI 
UDELEŽEN OTROK, KATEREGA STARŠI NA KRAJU NISO 
PRISOTNI, MORATE UPOŠTEVATI NEKAJ OSNOVNIH PRAVIL : 
- OSTANITE MIRNI IN SKUŠAJTE POMIRITI OTROKA! 
- POKLIČITE POMOČ ALI PROSITE MIMOIDOČEGA DA TO    
    STORI. 
                         113   POLICIJA 
                 112   REŠEVALCI 

- OTROKA NE PREMIKAJTE, ČE TO NI NUJNO POTREBNO 
ZARADI GROZEČE ZUNANJE NEVARNOSTI. TUDI SAM NAJ 
MIRUJE. 

- PREVERITE DIHANJE. 
- USTAVITE KRVAVITEV. 
- DO PRIHODA REŠEVALCEV OTROKA POKRIJTE. 
 

OPOZORILO: ČE NISTE STROKOVNO USPOSOBLJENI ZA NUDENJE 
PRVE POMOČI, TO PREPUSTITE OSEBI, KI JE ZA TO STROKOVNO 
USPOSOBLJENA. 

 

K R I M I N A L I T E T A 
Preventivni nasveti pri delu v vinogradu, polju, sadovnjaku  

in vlomi v vozila 
V prvih dneh jeseni bodo občani intenzivno pričeli z raznim gospodarskimi deli. Gre predvsem za dela v vinogradih, na 
poljih, v sadovnjakih in nabiranje gozdnih sadežev. Glede na to, da smo v preteklih letih beležili večje število kaznivih 
dejanj vlomov v vozila in tatvin iz vozil ter tudi vlomov v zidanice oz. stanovanjske hiše ravno v tem času, občane 
opozarjamo predvsem na naslednja samozaščitna ravnanja: 
- iz vozila vedno izvlecite kontaktne ključe, zaprite vsa okna in vrata ter zaklenite vozilo. Pri tem  pa ne pozabite na 

prtljažnik. 
- v vozilu ne puščajte vrednejših predmetov. Tu gre predvsem za denarnice, kreditne kartice, torbice, kovčke, jakne 

in podobno. Ti predmeti privabljajo tatove in povečujejo verjetnost, da bo vlomljeno ravno v vaše vozilo. 
- Ko izvajate razna dela, ne puščajte objektov odklenjenih , niti  v primeru, da objekt zapustite za krajši čas. Veliko 

tatvin smo beležili ravno v takšnih primerih. 
- Ob tem še posebej opozarjamo na primerno varovanje bančnih kartic. V nobenem primeru ne  hranite skupaj 

bančne kartice in PIN kode ( nekateri občani imajo PIN številko napisano kar na kartici). V primeru tatvine,  storilci 
običajno opravijo dvig denarja na bančnih avtomatih še preden žrtev uspe preklicati bančno kartico. 
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          POLICIJSKA POSTAJA                                                           Vodja policijskega okoliša 
                       TREBNJE                                                                                     Dejan KAVŠEK 

                                      
 

KOLESARJENJE 
JE ZA OTROKE IZREDNO PRIVLAČNO IN 

ZABAVNO, VENDAR TUDI NEVARNO. POŠKODBE 
GLAVE SO NAJHUJŠA POSLEDICA NEZGOD 

KOLESARJEV,  
ZATO BISTRO GLAVO VARUJE ČELADA 

 

 

 

 

Otroci do 14. leta starosti morajo med 
kolesarjenjem po cesti nositi varnostno čelado, saj 
jih ščiti pred hudimi poškodbami glave pri padcu ali 
trčenju. 

DA BO KOLESARJENJE VAŠIH OTROK VARNO  
IN NJIM V VESELJE, JIH NAUČITE 
UPOŠTEVATI NEKAJ OSNOVNIH PRAVIL ZA 
VARNO KOLESARJENJE  : 

1. USTAVITI SE, preden zapelje na cesto z  
dvorišča, dovoza, ulice ali parkirišča !   
2. POGLEDATI na levo, na desno in zopet na 
levo!  Ko se prepriča, da ni prometa zapeljati 
na cesto. 
3. VOZITI  ob desnem robu  vozišča! 
4. V križišču UPOŠTEVATI znak »STOP« in 
luči na semaforju (otroci do 12. leta naj 
prečkajo prometno križišče peš, kolo pa naj 
potiskajo ob sebi). 
5. Pred vsako spremembo smeri se  
PREPRIČATI, če je pot prosta. Smer jasno 
NAKAZATI, POGLEDATI NAZAJ in 
UPOŠTEVATI vozila, ki vozijo za vami in šele 
nato zaviti. Posebej je potrebno paziti pri 
zavijanju LEVO. 

 
DA BI PREPREČILI POŠKODBE, KI LAHKO 
NASTANEJO PRI VOŽNJI S KOLESOM, 
OMEJITE OTROKOVO SAMOSTOJNO 
VOŽNJO S KOLESOM NA DVORIŠČE, 
VARNE POTI IN DOVOZE, DOKLER NE 
ZNA DOBRO VOZITI IN NE OPRAVI 
KOLESARSKEGA IZPITA.   
 
OTROK OD 6. DO 14. LETA, KI NIMA 
OPRAVLJENEGA KOLESARSKEGA IZPITA,  
SME V CESTNEM PROMETU VOZITI LE V 
SPREMSTVU STARŠEV ALI POLNOLETNE 
OSEBE. 

 
 

Pri izdelavi zloženke uporabljeno gradivo Inštituta za 
varovanje zdravja RS in Sveta za preventivo in vzgojo v 

cestnem prometu RS. 
 

STARŠI, NAJ BODO VAŠI  OTROCI V 
PROMETU VARNI 

 

STARŠI ALI VESTE, 
DA PRI TRČENJU S HITROSTJO 50 KILOMETROV NA 
URO LAHKO NEPRIPET OTROK V OSEBNEM 
AVTOMOBILU TRČI V ARMATURNO PLOŠČO S TAKO 
SILO,   KOT BI PADEL S TRINADSTROPNE STAVBE ? 
 
ZATO NE BO ODVEČ  
                           NASVET 
OTROKE VEDNO VOZITE NAMEŠČENE V AVTOMOBILSKIH 
VARNOSTNIH SEDEŽIH IN SE TUDI PRI NAJKRAJŠIH VOŽNJAH 
PREPRIČAJTE, DA SO VSI V AVTOMOBILU PRIPETI Z 
VARNOSTNIMI PASOVI.  
                          BODITE ZGLED ! 
PO ZAKONU O VARNOSTI CESTNEGA PROMETA SMETE 
OTROKE VOZITI V AVTOMOBILU LE, ČE SO STAROSTI 
PRIMERNO ZAVAROVANI V HOMOLOGIRANIH LEŽIŠČIH, 
OTROŠKIH VARNOSTNIH SEDEŽIH ALI S PRIPOMOČKI, KI 
OMOGOČAJO UPORABO V VOZILO VGRAJENIH VARNOSTNIH 
PASOV. 
 

OPOZORILO : 
SEDEŽI MORAJO IMETI MEDNARODNO OZNAKO 

ECE R 44.03, DA USTREZAJO PRAVILNIKU O 
HOMOLOGACIJI. 

 
OTROŠKI VARNOSTNI SEDEŽ, KI GA KUPIMO MORAMO 
PRILAGODITI STAROSTI IN TEŽI OTROKA. PRI TEM POZNAMO  
 
1.   Avtomobilski sedež za otroka,       
       starega do 9 mesecev oziroma 
       težke največ 10 kg. Sedež  
       mora biti nameščen tako, da je 
       otrok s hrbtom obrnjen v smeri  
       vožnje. Tak sedež je lahko na 
       sprednjem ali zadnjem sedežu. 
 
OTROKA NE SMETE VOZITI NA SPREDNJEM SEDEŽU, ČE 
IMA AVTOMOBIL VGRAJENO ZRAČNO BLAZINO (AIR BAG) 
ZA SOPOTNIKA. SPROŽITEV ZRAČNE BLAZINE LAHKO 
OTROKA HUDO POŠKODUJE. 
 
2.    Varnostni sedež za otroke, 
       stare od 9 mesecev do 4 let 
       oziroma ta otroke težke od  
       9 kg do 18 kg. Varnostni sedež 
       mora biti nameščen na  
       sedežu tako, da je otrok obrnjen 
       v smeri vožnje. 
 
3.    Posebne podstavke – JAHAČE, 
       ki so namenjeni otrokom, ki  
       tehtajo več kot 18 kg.  
       Jahač omogoča, da otroka  
       pripnemo z že vgrajenim varnostnim 
       pasom v osebnem avtomobilu.  
       Uporabljamo ga, dokler otrok ne 

zraste do višine 150 cm. 
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Festival Slovo Poletju 2015
Vikend poln zabave, glasbe, športa, kulinarike, ustvarjalnosti, do
brodelnosti in dobre družbe, se je od petka 28.8.2015 do nede
lje 30.8.2015 odvijal na parkirišču za Hotelom Opara in Pošto v 
Trebnjem. Organizatorju prireditve, KRAJEVNI SKUPNOSTI 
TREBNJE je uspelo povezati mnoge posameznike, društva in za
vode, ki so združili moči, iskreno voljo, energijo in znanje ter s 
svojimi kvalitetnimi vsebinami poskrbeli, da je bilo dogajanje res 
pestro in namenjeno obiskovalcem vseh okusov in starosti. Trije s 
pozitivno energijo nabiti dnevi so tako minili v znaku medsebojne 
povezanosti in ponosne pripadnosti kraju.

Kot vrhunec petkovega večera je vsekakor potrebno izpostaviti 
K1 OpenAir Fight Night  KICKBOKS borbe po pravilih K1r 
na prostem, ki ga je organiziral domači Klub borilnih veščin Fear
less Fighters. Kickboxing je borilni šport, v katerem je disciplina 
K1r najzahtevnejša, saj so dovoljeni udarci z rokami, nogami in s 
koleni. Ogledali smo si 10 borb, med njimi tudi dve ženski. Ome
njeni domači klub je pod vodstvom trenerja Alena Štritofa v ring 
poslal 5 tekmovalcev in vseh pet je v borbah zmagalo. Na glavnem 
odru je v petek za izjemno vzdušje poskrbel Vlado Kreslin z Ma
limi bogovi in Beltinško bando, najbolj vztrajne pa so pozno v 
noč zabavali in z vsestranskimi uspešnicami in yugo nostalgijo, na 
noge dvignili KOK band. 

Sobota je bila sladka! Skupaj s prireditvijo Slovo poletju je namreč 
v organizaciji Zavoda za trajnostni razvoj Temeniške in Mirnske 
doline, potekal tudi 3. Mednarodni Festival MARMELADA 
2015, ki je na prireditveni prostor prinesel kar 77 omamnih in 
slastnih marmelad in prav vse je bilo možno brezplačno degusti
rati. Od vseh prijavljenih marmelad, je tričlanska senzorična ko
misija pod vodstvom dr. Tomaža Požrla na ljubljanski Biotehniški 
fakulteti, kar devetim marmeladam podelila največje število mo
žnih točk in s tem laskavi naziv »popolna marmelada«. Športni del 
programa je v soboto predstavljal turnir v ulični košarki za veliko 
nagrado KS Trebnje. Med premori tekem smo videli tudi nastop 
Trebanjskih hip hoperk. Poskrbljeno pa je bilo tudi za poučne 
vsebine in sicer je bilo na stojnici Nanni možno nabirati znanje o 
kavi, na terasi pod trto Hotela Opara pa sta potekali predavanji 
»Priprava marmelad« doc. dr. Rajka Vidriha in »Vse o veganstvu« 
o katerem je predaval Dani Sušnik, predstavnik Slovenskega ve
ganskega društva. Slednji so imeli na svoji stojnici tudi dobrodelni 

veganski golaž. Dobrodelni pa so bili tudi člani društva Animal 
angels, katerih stojnica je bila namenjena zbiranju sredstev za 
bolne in brezdomne živali.  Vrhunec je seveda spet predstavljalo 
dogajanje na glavnem odru, ki je prineslo večer odličnih pesmi v 
izvedbi Klape Intrade & Tomislava Bralića, ki so trenutno ena 
najbolj priljubljenih klapskih zasedb pri nas in na sosednjem Hr
vaškem. Na odru smo videli tudi domačina Žana Ograjška, Nušo 
Derenda, za popolno vročico noči pa sta z divjimi ritmi navdušila 
DJ DUO Vanillaz. Med premori glasbenikov sta obiskovalcem 
s svojimi točkami sapo jemala akrobata, gimnastičarja, plesalca, 
žonglerja, plezalca, kaskaderja in adrenalinska odvisneža, Filip 
Kržišnik in Blaž Stanič, F&B ACROBATICS! 

Nedelja je bila namenjena tradicionalnemu nedeljskemu kosilu z 
govejo juho, govedino s hrenom ali pečenko, praženim krompir
jem in solato, za kar je poskrbel Hotel Opara, za pravo domačo 
glasbo pa Ansambel Grom in Čateški m›skvantarji s svojimi har
monikami. V nedeljo je potekal turnir v ulični košarki  krajanov 
Trebnjega – sosedov, prijateljev in znancev ulic, naselij Trebnjega. 
Da so bili res vključeni vsi krajani iz področja cele krajevne skup
nosti, je vsak od svetnikov KS Trebnje zbral in prijavil 1 ekipo, ki 
so jo sestavljali krajani/krajanke iz njegove volilne enote/okoliša. 
Zmagala je ekipa Maše Zarabec z ulicami: Goliev trg, Baragov 
trg, Gubčeva cesta, Kolodvorska ulica, Ob gozdu, Slakova ulica, 
Simončičeva ulica, Cankarjeva ulica, Rožna ulica in Temeniška 
pot. Pozno popoldne pa se je v Trebnjem sekljalo, kuhalnice so 
mešale, na štedilnikih je cvrčalo, vrelo in dišalo. Dobili smo 1. 
Trebanjskega masteršefa. Ta naziv je v boju s še štirimi tekmo
valci – predstavnikom Občinskega pihalnega orkestra, Gasilskega 
društva Trebnje, Mladinskega društva Ponikve in Krajevne skup
nosti Trebnje, po odločitvi sodniške trojke, ki jo je sestavljal tudi 
domačin Miha Hauptman, bivši tekmovalec šova Masterchef 
Slovenija, pripadal Žanu Ograjšku.pripadal Žanu Ograjšku! Ne
deljsko dogajanje se je zaključilo umirjeno – z letnim kinom pod 
zvezdami za vse generacije, v organizaciji JSKD in Občine Treb
nje. Najprej so se odvrtele »taprave risanke« za najmlajše, nato pa 
še mladinski celovečerni film Vloga za Emo. 

Vse tri dni so za kulinarično razvajanje skrbeli Hotel Opara, Go
stilna Javornik, na svojih stojnicah pa tudi Dobrote Dolenjske. 
Prav tako je bilo vse tri dni poskrbljeno, da je bila prireditev za
bavna, ustvarjalna in igriva tudi za najmlajše! Vsebine za otroke 
so pripravili Knjižnica Pavla Golie Trebnje in Društvo prijate
ljev mladine Jurček, za ure in ure kratkočasja pa so poskrbeli tudi 
trampolini!Cel čas prireditve so se obiskovalci lahko poizkusili 
tudi v footsnooku – igri kombinirani med nogometom in biljar
dom. Za animacijo, povezovanje programa, smeh in dobro voljo, 
je na prijeten in hudomušen način skrbela vedno odlična gleda
liška skupina P.L.I.N. Vse tri dni je tisoče obiskovalcev stiskalo 
pesti in se veselilo svežih novic o uspehih naših mažoret, ki so več 
kot odlično zastopale barve našega mesta na evropskem prvenstvi 
v Franciji.

S trudom, predanostjo in povezovanjem mnogih, ki so prispevali 
svoj košček v mozaiku celotnega in raznolikega programa, je KS 
Trebnje želela pokazati, da si naše mesto zasluži kvalitetno prire
ditev. Prireditev, ki nas povezuje, združuje in na katero smo lahko 
ponosni. 

Tekst: Mateja Kozlevčar
Foto: Studio Markelj
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Zgodovinski dosežki trebanjskih mažoret na evropskem 
mažoretnem prvenstvu v francoskem Albiju
V francoskem mestu Albi je zadnji vikend v avgustu potekalo evropsko prvenstvo mažoret, na katerega so se uvrstile tudi vse tri tre
banjske tekmovalne skupine. Tekmovanje se je začelo že v petek z otvoritvijo v starem delu mesta, kjer smo lahko občudovali mimohod 
več kot 1500 mažoret iz Francije, Španije, Avstrije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Črne Gore, Makedonije, Romunije, Češke 
in Slovenije. V sobotnem dopoldanskem nastopu sta navijače ogreli Nuša in Ana, popoldne pa so tekmovanje začele skupine s parado. 
V nedeljo se je odvil še drugi del tekmovanja z vajami na mestu. Zvečer je sledila slavnostna razglasitev rezultatov in podelitev medalj 
najboljšim. 

Naša dekleta so dosegle največje uspehe do sedaj, saj so domov prinesle prve skupinske evropske medalje. Najmlajše, kadetke, pod 
vodstvom Špele Doles in Špele Strmec, so postale evropske podprvakinje. Njihove malo starejše vrstnice iz skupine junior pod men
torstvom Maše Zarabec so prinesle bronaste kolajne. Uspeh pa so dopolnile še seniorke s četrtim mestom pod vodstvom Aleksandre 
Bobnar in Alje Vencelj. Trebnje pa je dobilo tudi prvi evropski prvakinji – Nuša Bedene in Ana Zarabec sta v kategoriji par junior 
premagali vso konkurenco. Treba je poudariti, da so dobro tekmovale tudi druge slovenske ekipe, saj smo večkrat ponosno vstali ob 
zvokih Zdravljice.  

Mažorete je med nastopi navduševal pogled 
na tribuno, ki jo je preplavila modra barva 
navijačev. Več kot sto nas je prepotovalo 
skoraj 1500 km dolgo pot, da bi spodbujali 
punce in na koncu smo se skupaj z njimi 
veselili uspehov. Tako kot že preteklih 20 
let gre tudi letos največja zahvala za orga
nizacijo in vodenje mažoret Darji Korelec. 

Ob prihodu domov je mažorete v športnem 
parku Trebnje pričakal svečan sprejem s 
trebanjsko godbo in ponosnimi občani. Na 
sprejemu nas je presenetil tudi obisk pred
sednika evropske mažoretne zveze Alena 
Šćurica, ki se je iz Francije vračal domov.

Tekst: Pia Bedene, Foto: Vini

Uspešna glasbena pot trebanjskega 
glasbenika Jana Gričarja
Mladi slovenski saksofonist Jan Gričar, doma iz Trebnjega, je nagrajenec številnih do
mačih in tujih tekmovanj ter redni gost različnih koncertnih odrov. Fbruarja letos je 
uspešno opravil zahteven sprejemni preizkus na slovitem Superiornem konservatoriju 
za glasbo in ples v Parizu (Conservatoire national supérieur de musique et de danse de 
Paris). Kot edini študent saksofona je bil sprejet na magistrski študij, ki bo trajal dve 
leti, začne pa se septembra. Jan je po Mihi Rogini šele drugi slovenski saksofonist, ki 
mu je uspelo opraviti zahtevne sprejemne preizkuse. Študij bo nadaljeval v enem najbolj 
uglednih saksofonskih razredov na svetu, kjer poučuje svetovno znani solist in profesor 
saksofona Claude Delangle. 

Jan je letos zaključil dvoletno izpopolnjevanje v Versaillesu, v razredu saksofonista Vin
centa Davida (smer študija: Perfectionnement), kjer je kot edini študent prejel najvišjo 
oceno s pohvalo žirije. Meseca julija pa je z najvišjo odliko ‚summa cum laude‘ prav 
tako zaključil študij na ljubljanski Akademiji za glasbo. Na Janovi novi spletni strani  
www.jangricar.com si lahko preberete in izveste več informacij o njegovi glasbeni poti. 
Trebanjci in Slovenci se lahko ob Janovih uspehih samo pohvalimo, da imamo v svoji 
bližini tako uspešnega glasbenega virtuoza.

Teks: Leon Lobe
Foto: osebni arhiv Jana Gričarja
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                                               Pričetek:  9.15   

                                                  z jutranjo telovadbo                                                         
                                           

 
Program:  
DOPOLDAN 
9.15 – 10.00 – pozdravni govor direktorice ter skupna jutranja telovadba 
10.00 – 10.30 – predstavitev Pomoči družini na domu  
ter dejavnosti Doma (Zelena dvorana) 
10.30 - 11.00 – voden ogled Doma 
11.00 - 12.00 – delavnica z otroki iz Vrtca Mavrica (Zelena dvorana) 
12.00 - 13.00 – pogostitev in sproščeno druženje (park pri vodnjaku) 
 
Predstavitvene stojnice: 
Hospic  
Simp's - medicinski pripomočki 
Merjenje krvnega sladkorja  
in krvnega tlaka  
 
POPOLDAN 
16.00 – 16.30 - predstavitev Pomoči družini  
na domu  ter dejavnosti Doma (Zelena dvorana) 
16.30 – 17.00 - voden ogled Doma 
17.00 - 18.00 - pogostitev in sproščeno druženje  
(park pri vodnjaku) 
 

Prisrčno  vabljeni,  
da spoznate življenje naših stanovalcev in  

uporabnikov pomoči na domu! 
 

                                                                                    Direktorica Mateja Ribič 
                                                                                    s sodelavci 
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VABILA / OGLASI

DAN ODPRTIH VRAT
Kdaj?  Torek 22.9.2015, Pričetek:  9.15 z jutranjo telovadbo

Program: 

DOPOLDAN
9.15 – 10.00 – pozdravni govor direktorice ter skupna jutranja telovadba

10.00 – 10.30 – predstavitev Pomoči družini na domu 
ter dejavnosti Doma (Zelena dvorana )

10.30 - 11.00 – voden ogled Doma
11.00 - 12.00 – delavnica z otroki iz Vrtca Mavrica (Zelena dvorana)
12.00 - 13.00 – pogostitev in sproščeno druženje (park pri vodnjaku)

Predstavitvene stojnice: Hospic, Simp's- medicinski pripomočki, Merjenje krvnega sladkorja in krvnega tlaka 

POPOLDAN
16.00 – 16.30 - predstavitev Pomoči družini  na domu  ter dejavnosti Doma (Zelena dvorana)

16.30 – 17.00 - voden ogled Doma
17.00 - 18.00 - pogostitev in sproščeno druženje  (park pri vodnjaku)

Prisrčno  vabljeni, da spoznate življenje naših stanovalcev in uporabnikov pomoči na domu!

Direktorica Mateja Ribič s sodelavci
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VABILA

Center za izobraževanje in kulturo Trebnje

Vpisi 
septembra 
in oktobra  

2015.

“VPIŠI 
 

  SE ZD
AJ”

 +386 7 348 2 100   info@ciktrebnje.si  www.ciktrebnje.si   CIK Trebnje

ZNANJE JE BOGASTVO.

CIK_oglas_Na dlani 128x83mm-08-2015.indd   1 18.8.2015   11:45:42

Svetovalni  
kotiček 
V svetovalnem središču nudimo 
brezplačne storitve informiranja 
in svetovanja na področju izobra
ževanja odraslih, tako za pros
ti čas (računalniški tečaji, jeziki, 
ustvarjanje …),  kot za pridobitev 
poklica. Obiščete nas lahko pred 
vključitvijo v izobraževanje (izbra
ti ustrezen izobraževalni program 
in organizacijo, ki izpeljuje ta pro
gram, spoznati vpisne pogoje, na
čin poteka izobraževanja idr.), med 
potekom (kako organizirati svoje 
učenje, kako odpravljati težave pri 
učenju idr.) in ob koncu izobraže
vanja (v čem se lahko še izobražu
jem idr.). Nudimo tudi pomoč pri 
pisanju vlog/ponudb za zaposlitev, 
življenjepisa, pri pripravi na razgo
vor ter pri iskanju oglasov za delo. 

Osebno v prostorih Knjižnice 
Pavla Golie Trebnje drugi pone
deljek v mesecu od 12.00 do 15.00: 
14. 9. 2015, 12. 10. 2015, 9. 11. 
2015 in 14. 12. 2015. 
Svetovalni telefon: 07 393 45 52 
ali 031 701 191. 
Svetovanje po e-pošti: 
svetovalno.sredisce@ricnm.si

Naša pomoč je brezplačna, ker nas 
sofinancira Ministrstvo za izobra
ževanje, znanost in šport. 

RIC Novo mesto

    Univerza za tretje življenjsko 
    obdobje Trebnje 
Vsako obdobje ima svoje posebnosti. Nekomu se zdi bolj srečno otroštvo, drugemu čas 
študija in zaposlitve, spet tretjim čas po upokojitvi. Tudi to obdobje je lahko prijetno in 
aktivno, če ga preživimo na Univerzi za tretje življenjsko obdobje, ki v Trebnjem že se
demnajsto jesen odpira svoja študijska vrata. Ta združuje več kot 200 članic in članov iz 
občin Trebnje, Mirna, Šentrupert in MokronogTrebelno, udeleženci pa prihajajo tudi iz 
drugih občin. Število članov narašča, prav tako  tudi različne aktivnosti, v katere se vklju
čujejo: predavanja, strokovne ekskurzije, krožki (tujih jezikov, računalništva, poznavanja 
zdravilnih zelišč, klekljanja, ustvarjalnosti, rekreacije, plesa …). Prvo srečanje v novem 
študijskem letu bo v torek, 6. oktobra 2015, ob 9.00 v OŠ dr. Pavla Lunačka v Šentruper
tu, že teden dni kasneje pa bo na CIKu Trebnje prva delavnica in razstava izdelkov, ki so 
jih ustvarili člani krožkov v minulem študijskem letu. Vabimo vas, da se nam pridružite.

Patricija Pavlič

KNJIŽNICA PAVLA GOLIE 
TREBNJE

v sodelovanju z 
DRUŠTVOM ZA ZDRAVJE 

IN SOŽITJE  
V DRUŽINAH TREBNJE 

vabi na predavanje 
ALENKE REBULA z naslovom 

GRADITI LJUBEZEN  
V DVOJE, 

ki bo v petek, 30. oktobra,  
od 18.00 do 19.30 

v Krajevni knjižnici Mirna. 

Lepo vabljeni. Vstop je prost. 
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NAŠE GASILKE IN GASILCI

Gasilska zveza Trebnje je 
svečano obeležila 60letnico 
delovanja
Gasilska zveza Trebnje v letošnjem letu zaokrožuje 60. obletnico 
delovanja. Z ustanovno skupščino Gasilske zveze LRS se je zače
lo ustanavljanje gasilskih zvez. Tudi na našem območju so kleni 
možje v gasilskih društvih in na drugih funkcijah kaj hitro ugoto
vili pomen gasilske zveze. In tako so v letu 1955 možje, ki niso bili 
le prvi med enakimi, temveč so bili s svojim družbenim ugledom 
in razmišljanjem korak pred mnogimi, nastopili ob pravem času 
in na pravem mestu ter tako pred 60 leti tlakovali pot današnji 
trebanjski gasilski zvezi.
Po šestdesetih leti ugotavljamo, da GZ Trebnje združuje preko 
3000 glavo množico z aktivnim delovanjem v 28 prostovoljnih 
gasilskih društvih in enem prostovoljnem industrijskem gasil
skem društvu, da je Gasilska zveza Trebnje ena od 120 gasilskih 
zvez v Sloveniji, povezana v eno od 17 regij – v Dolenjsko regijo, 
da je do leta 2012 pod svojo streho združevala 28 prostovoljnih 
gasilskih društev, v letu 2013 pa je pod streho sprejela še Prosto
voljno industrijsko gasilsko društvo Akripol Trebnje.  Leta 2006 
je prišlo do cepitve enovite občine na nove občine. Kljub cepitvi 
je prevladalo mnenje, da se gasilci ne bomo cepili, da ostanemo 
ena in močna ter homogena družina. Z novimi občinami so bila 
ustanovljena le občinska gasilska poveljstva: najprej Mokronog
Trebelno, Šentrupert in Trebnje, nato pa še Občinsko gasilsko 
poveljstvo Mirna.
Pomembno vlogo na operativnem področju lahko pripišemo že 
pokojnim poveljnikom gasilske zveze Trebnje in še posebno ži
večim bivšim poveljnikom od Ivana Repovža do Antona Bajca, 
Jožeta Mežana, Janeza Breganta in aktualnega poveljnika Janeza 
Uhana.
Na organizacijskem področju pa so moč in vlogo gasilske zveze 
krepili uspešni predsedniki od Pavla Japlja, Franja Bulca in Berta 
Škufce. Njen aktualni predsednik, tovariš Anton Strah, srčno in 
uspešno krmari trebanjsko gasilsko zvezo že od leta 1991.

Gasilski jubilej so proslavili v dveh delih:
21. avgusta 2015, v UKS Mokronog s svečano akademijo, ki so 
jo popestrile Pevke DPŽ Tavžentroža z zborovodkinjo Gabrijelo 
Cedilnik in harmonikarjem Primožem Cedilnikom. Na tej prire
ditvi so dali poudarek podelitvi spominskih plaket in medalj. Na 
ta način je zveza hotela dati skromen poudarek in zahvalo hkrati 
za vso pomoč in sodelovanje vsem, ki so v tem desetletju opazili 
delo zveze in ji izkazali pomoč in pripravljenost sodelovanja. 
V nedeljo, 29. avgusta 2015, je sledilo osrednje svečano prazno
vanje jubileja s svečanim mimohodom, s predstavitvijo opreme in 
tehnike od Gostilne Šeligo do Gasilskega doma Trebnje, kjer je 
potekala svečana prireditev. Slavnostno besedo je povzel poveljnik 
Gasilske zveze Slovenije, Franci Petek, v imenu kolegov županov 
pa je spregovoril domači župan, Alojzij Kastelic. Podelili so še 
nekaj plaket in medalj sosednjim gasilskim zvezam in društvom 
ter zvezam iz sosednje Hrvaške ter nekaterim zaslužnim posame
znikom. V kulturnem programu, kot pred 20leti, je zapel Oktet 
Lipa Trebnje, tokrat pod umetniškim vodstvom Gregorja Klanči
ča, v jubilejni šopek pa je vse skupaj povila Petra Krnc.  Za prijet
no druženje, ki se je nadaljevalo po osrednji proslavi,  so poskrbeli 
člani in članice PGD Trebnje ter Duo As.

Tekst in foto: JSKD OI Trebnje 
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Aktivne starejše gasilke 
PGD Trebnje
Lani je bila ob 130letnici PGD Trebnje sestavljena enota starej
ših gasilk za udeležbo na tekmovanju. Ker nas je bilo za sestavo 
tekmovalne enote premalo, smo pridobile nove članice, skupaj 
vadile in na tekmovanju zasedle 2. mesto. Letos smo z vajami 
za tekmovanje začele že v marcu. Na eni od vaj nas je opazo
val predsednik Gasilske zveze Trebnje, Anton Strah. Na njegov 
predlog smo se prijavile še na pokalno tekmovanje Dolenjske. 
Zasedle smo 1. mesto na tekmovanju GZT in 3. mesto na pokal
nem tekmovanju. Še bolj vneto smo vadile, na drugem pokalnem 
tekmovanju v Mokrem Polju smo zasedle 2. mesto in prav tako 
na tretjem tekmovanju v Škocjanu. V skupnem seštevku smo do
segle odlično 2. mesto. S tem pa se vaje še niso končale. Udeležile 
smo se še regijskega tekmovanje v Šentjerneju in zasedle 5. mes
to. Med vajami in tekmovanjem je pritisk naredil svoje, prišlo je 
do sporov med tekmovalkami, a smo zadevo zgladile in uspešno 
nadaljevale z delom. PGD Krka že vrsto let organizira tekmova
nje za starejše gasilce z ročno črpalko, izdelano pred letom 1940. 
Prijavile smo se kot prva ženska enota, takoj po naši prijavi pa so 
se organizirale še domače članice. Ker pa razpis dopušča prijavo 7 
ali 9 članic, smo bile me v slabšem položaju, saj nas je bilo samo 
7, kar se pozna pri črpanju – pri nas so črpale 4 tekmovalke, pri 
PGD Krka pa 6. Druga vaja je bila s staro brentačo, ki se potopi 
v posodo z vodo in ročno črpa kot pri starih vodnjakih in cilja 
v tarčo. Na koncu se razlika v številu članic ni nič upoštevala in 
zasedle smo 2. mesto. Članice PGD Krka so za nas organizirale 
brezplačen ogled Županove jame, že prej pa so nam njihovi člani 
pomagali pri pripravah na tekmovanje in seznanitvijo z vajami. 
Vse članice smo bile nad vajo navdušene in naslednje leto se bomo 
tekmovanja spet udeležile. 

Tekmovalno leto se je za nas končalo s petimi pokali. Ob tej pri
liki bi se rada zahvalila Dragotu Bizjaku in Janezu Hrenu za po
moč pri vajah, društvu za podporo, spodbudne besede in finančno 
pomoč.

Tekst: Joža Mišmaš, 
predsednica Komisije za članice 

PGD Trebnje
Foto: Borut Svetin, PGD Krka

PGD praznuje 80 let obstoja

V soboto, 22.8.2015, je potekalo praznovanje 80. obletnice obstoja 
Prostovoljnega gasilskega društva Občine. Slavnostne prireditve in 
domače vrtne gasilske veselice se je udeležilo preko 100 gasilk in 
gasilcev iz več kot 20 gasilskih društev iz vseh štirih občin, ki jih po
kriva Gasilska zveza Trebnje. Težo dogodku so zagotovo dali visoki 
gosti iz Gasilske zveze Slovenije, župana Občin Trebnje in Mokro
nogTrebelno ter ostali obiskovalci. Davnega leta 1935 so se trije po
budniki po imenih Alojz Primc, Ignac Korbar in Jože Lah odločili, 
da ustanovijo lastno gasilsko društvo. Začetki so bili težki, vendar 
jim z dobro voljo in zagnanostjo to uspelo. Že naslednje leto je bil 
zgrajen skromen gasilski dom, sledila je motorna brizgalna, gasilska 
oprema, itd. V času skozi 80 let delovanja je omenjeno društvo do
živelo 2. svetovno vojno in težke povojne čase, vendar se kljub temu 
domači gasilci niso dali in so zato lahko ponosni na svoje dosežke 
in dosedanja požrtvovalna dela. Ob visokem jubileju so domači ga
silci v celoti obnovili gasilski dom z okolico in izdali zbornik o svoji 
bogati zgodovini delovanja. Veliko zahvalnih besed bi bilo potrebno 
izreči, da bi se lahko vsem sodelujočim zahvalili za vsa dosedanja 
dela. Zagotovo bo prišel čas, ko se bomo lahko vsem oddolžili, do 
takrat pa kličemo vsem z gasilskim pozdravom „Na pomoč“.

Tekst: Leon Lobe, PGD Občine
Foto: Samo Kobal

Iščem topel dom
Sem psička, nemška ovčar
ka,  po imenu Gina. Stara 
sem približno dve leti. Na 
podlagi veterinarske od
ločbe sem bila odpeljana iz 
romskega naselja Vejar. Sem 
čipirana,  cepljena in vete
rinarsko pregledana. Moj 
novi lastnik bo dobil zelo 
prijazno psičko, nežne na
rave, umirjeno in tako, ki se 
super razume z drugimi psi. 
Nahajam se v Zavetišču Meli center na Repčah. Za več infor
macij pokličite v času uradnih ur (10:0014:00 od ponedeljka 
do petka in v soboto 8:0012:00) na 041 779 884 (Dušan) 
ali 031 331 336 (oskrbnik) oziroma kontaktirajte na elektr. 
naslov: meli.center.repce@gmail.com.                           M.K.
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8. Žefranov pohod na 
Primskovo
8. Žefranovega pohoda na Dolenjski razglednik (592 m), kot 
včasih imenujejo goro Primskovo, se je letos udeležilo rekordno 
število pohodnikov. Bilo jih je okoli 130.  Na pohod, ki se ga v 
večini udeležujejo prebivalci zahodnega dela naše občine, prihaja 
čedalje več pohodnikov tudi iz Trebnjega pa tudi drugih krajev. 
Pot je zelo lepo označena in je s postanki vred dolga dobri dve uri 
ter predstavlja pravo poživitev (običajno vroče) prve avgustovske 
nedelje. Pohod je za sedaj izključno v ljubiteljskih rokah, ne glede 
na to pa sodi med najbolje organizirane daleč naokrog.

Tekst in foto: bp

20. tradicionalni pohod po 
Baragovi poti
 
Občinski odbor Slovenske ljudske stranke je na sončno in vročo, 
zadnjo počitniško nedeljo v mesecu avgustu organiziral že 20. tra
dicionalni pohod po Baragovi poti. S tem obeležjem se spominja
mo našega velikega rojaka in prvega slovenskega škofa v Severni 
Ameriki Friderika Ireneja Barage. V Trebnjem se je zbrala skupi
na pohodnikov, ki je pohod pričela izpred kipa nadškofa Alojzija 
Šuštarja in se nato napotila proti Vrhtrebnjemu. Med potjo so si 
lahko pohodniki ogledali tudi krajevne znamenitosti naše občine. 
Med pohodom so jih na različnih postankih in ogledih pogostili 
prijazni domačini, ki jim ni bilo težko si vzeti nekaj minut za 
pohodnike. Pri Baragovi rojstni hiši v Mali vasi je vse letošnje 
pohodnike tako kot vsako leto pričakala domačinka in upravi
teljica Baragove sobe, ga. Martina Lah. Za kulturni program so 
poskrbeli otroci iz okoliških vasi pod taktirko učitelja in kultur
nega delavca, g. Uroša Primca. To je bil že drugi poletni dogodek 
v organizaciji OO SLS Trebnje, saj je pred tem organiziral tudi 
– tako kot vsako leto –  rafting spust po Kolpi.
 

Tekst in foto: Leon Lobe
 
 
 

Planinski tabor v Bolgariji
Planinsko društvo Trebnje je tudi letos organiziralo planinski ta
bor, tokrat v Bolgarijo. Glavna organizatorja in vodnika sta bila 
Marjan Pajk in Ciril Doles, za varno vožnjo pa sta poskrbela 
šoferja Avtobusnega prevoza Kastigar, Rado in Milan. Tabor je 
potekal od 4. do 11. julija, udeležilo se nas je 43 pohodnikov. Pro
gram tabora je bil zelo pester in po zaslugi dobre organizacije, 
vodenja in upoštevanja dogovorov in dobre kondicije pohodnikov 
v celoti izpeljan. Tudi vreme nam je bilo zelo naklonjeno. Ogledali 
smo si center glavnega mesta Sofije, posebno doživetje je bil ogled 
parlamenta in predsedniške palače, kjer smo spremljali menjavo 
častne straže. Seveda smo se vsi najbolj veselili vzpona na najvišji 
vrh Bolgarije in Balkana, Musalo z višino 2925 m. Nanj smo se 
povzpeli najprej z gondolo, nato pa premagali še približno 800 m 
višinske razlike. Glede na višino vrha je pot nezatevna, s poti pa je 
čudovit pogled na Ledeno jezero, na vrhu gore pa je tudi planin
ska koča, pri kateri sta vodnika »krstila« vse pohodnike, ki smo bili 
prvič na taki višini. S sedežnico smo se peljali tudi v osrčje Naci

onalnega parka Rila, se sprehodili med sedmerimi rilskimi jezeri 
in se povzpeli na 2465 m visok vrh. Najzahtevnejši pa je bil vzpon 
na najvišji vrh Pirinskega pogorja, Vihren – 2914m.  Poleg plani
narjenja in ogleda številnih naravnih znamenitosti smo si ogledali 
tudi bogato kulturno dediščino, ki je zaščitena tudi pod okriljem 
Unesca – samostana Rila in Rožen, naravni park Vitoša in Zlatne 
mostove oz. Kamnito reko. Bolgarija je dežela, bogata z gorami, 
številnimi naravnimi lepotami in kulturno dediščino. Domov smo 
se vrnili polni lepih vtisov in doživetij, seveda pa brez Marjana 
in Cirila tega ne bi bilo. Hvala vama za ves trud in čas, ki sta ga 
vložila v pripravo programa, organizacijo in vodenje. 

Tekst: Marija Mežnaršič
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Škof Andrej Glavan blagoslovil 
obnovljeno cerkev Sv. Jerneja na 
Gombišču
Podružnica sv. Jerneja spada pod župnijo Veliki Gaber, prvič pa se 
omenja davnega leta 1508.. Na žalost je cerkev zaradi vlage in slabe 
strešne kritine propadala, zato smo se krajani Gombišča ter Ma
lih in Velikih Dol odločili, da jo začnemo obnavljati z namenom, 
da se ohrani, kar so naši predniki zgradili. Leta 2006 smo prekrili 
streho, vgradili žlebove, nato pa leta 2007 začeli obnovo notranjo
sti cerkve. Zaradi vlage smo odstranili ves omet, razbili tlake, nato 
pa vgradili izolacijo, napeljali elektriko, prepleskali, zamenjali strop, 
naredili nov kor in stopnice za na kor in v zvonik, postavljen je bil 
nov križev pot, obnovljena glavna in stranska vrata. Leta 2008 se 
je elektrificiralo zvonove, leta 2009 prebarvalo streho na zvoniku. 

Leta 2014 smo uredili odvonjavanje meteorne vode v ponikalnice, 
uredili drenažo okrog cerkve in s tem sanirali vlago v zidu, postavili 
robnike in še isto leto obnovili fasado na cerkvi in zvoniku. Leta 
2015 smo položili tlakovce od portala do glavnih in stranskih vrat. 

V devetih letih obnove je bilo opravljenih veliko prostovoljnih ur 
fizičnega dela, finančni vložek pa znaša cca. 31.000 €, zato zahvala 
krajanom Gombišča, Malih in Velikih Dol – brez prispevkov ne 
bi vsega obnovili. Na žegnanjsko nedeljo, 30. 8. 2015, pa je škof 
Andrej Glavan blagoslovil vsa ta dela za kar tudi njemu iskrena 
hvala. 

Tekst in foto: Martin Pekolj 

Folklorna skupina Nasmeh
v Črni na Koroškem
Članice folklorne skupine Nasmeh z instrumentalisti  in vodjo 
Branko Moškon imajo v svoji karieri izjemno veliko nastopov. 
Tudi med letošnjimi počitnicami so bile aktivne in se udeležile 
tradicionalnega velikega dogodka v Črni na Koroškem. Sodelovale 
so na nedeljski povorki po mestu in na zaključni prireditvi Na 
gaudi se dobimo v tamkajšnjem kulturnem domu. Z nastopom in 
nošami, so navdušile številno množico. 

Tekst in foto: JSKD OI Trebnje

Hrošči starodobniki tudi na 
vinogradniški gorici »Lisec«
Karavana »ljudskih 
vozil« se je pripeljala 
tudi na vinogradni
ško gorico Lisec. Do 
tu jih je po Občini 
Trebnje spremljal 
župan Alojzij Kaste
lic. Krajši postanek 
s pokušino doma
čega soka in glavno 
sestavino cvička, 
modro frankinjo, so 
opravili v zidanici 
»Pod piramido«, kjer 
so se okrepčali in 
malo ohladili. Ena 
izmed organizatoric 
panoramske vožnje, 
Majda Gazvoda, je gostom predstavila zidanico, ki je vključena v 
konzorcij Turizma v zidanicah, hkrati pa tudi Društvo vinograd
nikov »Lisec« Dobrnič, ki deluje na tem območju. Nato so gostje 
s svojimi »starodobnimi hrošči« nadaljevali pot proti Žužemberku 
in Dvoru do Dolenjskih Toplic. Župan Občine Trebnje pa je ostal 
na Liscu, kjer je z Liščani nadaljeval pogovor o možnostih razvoja 
vinogradniške gorice.

Tekst: Anica Maraž
Foto: Dragica Stopar

Naši folklorniki v Beltincih
Folklorna dejavnost ima v Beltincih izjemno tradicijo. Letošnji 
tradicionalni prireditvi , kot že nekaj let, so dodali še prvi del dr
žavnega srečanja izbranih folklornih skupin. Tudi v našem ob
močju imamo prizadevni folklorni skupini Nasmeh Trebnje in 
Večerna zarja Veliki Gaber. Zanje je OI JSKD Trebnje zadnjo 
nedeljo v letošnjem juliju organizirali ogled tega dogodka, kjer so 
imeli priložnost videti cvetober letošnjih folklornih srečanj.  

Tekst: JSKD OI Trebnje
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Mladi golfisti na enotedenskem 
golf kampu na igrišču Blato
V avgustu smo za mlade ljubitelje golfa ponovno pripravili po
letni tabor. Tabor je bil postavljen za obdobje 14 dni. Prvi teden 
smo imeli na gostovanju na pripravah ekipo tekmovalcev Racman 
golf šole. Med vikendom je bil program pripravljen za družine, v 
drugem tednu pa smo za naše otroke pripravili golf kamp s pe
strim programom.  Našega golf kampa za otroke se je udeležilo 13 
otrok, ki so bili stari od 5 do 12 let. Prvi in drugi dan je program 
potekal od 8. do 16. ure. Tretji in četrti dan pa so v kampu tudi 
prespali. Poleg različnih iger za razvijanje motorike in osnovnih 
spretnosti, so se otroci ali prvič seznanili z osnovami udarcev in 
igranja golfa ali pa so svoje znanje izpopolnili. V sklopu kampa 
smo si ogledali vzrejo divjih jelenov, obiskali smo kmetijo Marn 
na Hudejah, kjer so se otroci preizkusili v jahanju. Nekaj časa smo 
preživeli še na ranču Aladin in si poleg ogleda živali privoščili 
pravo otroško igro na igralih. Zadnji večer smo popestrili z dru
ženjem s straši ob tabornem ognju in si spekli koruzo ter krompir. 
Zadnji dan smo izpeljali še posamično tekmo, ki je potekala v 
pravem športnem duhu. 
Več o poteku golf kampa lahko najdene na naši spletni strani 
www.gcctrebnje.si ali na FB strani www.facebook.com/solagol

fatrebnje mi pa že pripravljamo program tudi za naslednje leto.
Naj vas povabimo tudi k drugim aktivnostim v jeseni, ki jih bomo 
izvajali za vse ljubitelje golfa in sicer: ob četrtkih bo potekala 
klubska vadba za otroke od 15. do 17. ure, od 17. do 18. ure mala 
šola golfa, v septembru pripravljamo ponovno tečaj golfa za odra
sle, na šolah pa se bomo ponovno vključili z izvenšolskimi dejav
nostmi in krožki.

Tekst in foto: G&CC Trebnje

Prosenik konec julija kljub 
zapletom dober na dirki 8 ur 
Suzuke, vendar konec avgusta 
odličen 9. v Oscherslebnu
Zadnji vikend v juliju se je na Japonskem odvijala 2. dirka za Sve
tovno prvenstvo v vzdržljivostnem motociklizmu, 8ur Suzuke. 
Kot edini Slovenec je na eni najbolj prestižnih dirk  v koledarju 
nastopil Janez Prosenik (AMD Trebnje) s francosko ekipo Team 
Flembbo, pod številko 46. Na dirki so sodelovali tudi znameni
ti Casey Stoner (MuSHASi), Pol Espargaro in Bradly Smith 
(Yamaha Factory Racing Team), Dominique Aegerter (F.C.C. 
TSR Honda), izmed zvezdnikov pa Keanu Reeves, ki je na dirki 
predstavil svoj novi motor. Kljub vmesnemu dežju in nesreči med 

dirko je ekipa Team Flembbo dirko končala na še vedno odličnem 
42. mestu. Celotno poročilo iz dirke na Japonskem: 
https://slsi.facebook.com/obcina.trebnje/posts/484605165039948.

Od 20. do 22. avgusta pa se je na nemškem dirkališču Oschersle
ben odvijala že 3. dirka za World Endurance Championship 
oziroma Svetovno prvenstvo v vzdržljivostnem motociklizmu.  
Prosenik je tudi tokrat vozil s francosko ekipo Team Flembbo na 
Kawasakiju. Ekipa, ki je imela letos že kar precej smole, je končno 
prišla na zeleno vejo. Po dirki na Japonskem so v ekipi zamenjali 
sovoznika in očitno je bil to potrebni prelom za končno dobro 
uvrstitev. Na kvalifikacijah se ekipa sicer še ni izkazala najbolje 
in tako štartala iz 23. pozicije. Osemurno dirko je v soboto ob 12. 
uri začel Francoz Maxime Cudeville, nadaljeval Italijan Emiliano 
Belluci, za njim pa Janez Prosenik, ki je zelo veliko pripomogel h 
končni uvrstitvi, saj je vsak krog odvozil po 2 sekundi hitreje kot 
njegova sovoznika, in se tako spogledoval z najhitrejšimi vozniki 
na dirki. Ekipa med dirko ni imela težav, menjave so potekale 
hitro in tako na koncu zaključila na 9. mestu v kategoriji EWC in 
na 13. skupno.Zmagala je francoska ekipa GMT Yamaha, druga 
je bila SERT Suzuki z zaostankom komaj 20 sekund in tretja 
avstrijska ekipa YART Yamaha.

Naslednja in hkrati zadnja dirka za World Endurance Champi
onship bo potekala na jugu Francije na dirkališču Le Casteile. 
Pesti za Prosenika in njegovo ekipo pa bomo lahko držali kar 24 
ur, saj se bo naporna dirka pričela v soboto, 19. 9. 2015, ob 15. uri, 
in končala v nedeljo, 20. 9. 2015, prav tako ob 15. uri.  

Tekst in foto: povzeto po poročilih 
Tine Katrašnik iz spremljevalne 

ekipe Janeza Prosenika
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KARATE KLUB TREBNJE vabi k vpisu novih članov vseh 
starostnih skupin od 8. leta starosti dalje. Vpis poteka v telovad
nici CIKa Trebnje (Kidričeva ulica 2, Trebnje), ob torkih in pet
kih med 17.00 in 18.00 uro. Prvi trening začetnikov bo 29.9.2015. 
Več informacij na 040 983 353, www.karateklubtrebnje.si.

Vabilo k vpisu v vadbo 
nogometa

Vabimo vse otroke, od 1. razreda pa do vključno 9. razreda, k vpi
su v vadbo nogometa v Nogometni klub Bartog Trebnje. Vpis v 
vadbo bo potekal cel mesec september 2015.  Vadba nogometa 
bo potekala v vseh selekcijah in sicer za letnika 2009, 2008 v U8 
selekciji, letnika 2006 in 2007 v U10 selekciji, letnika 2004 in 
2005 v U12 selekciji, letnika 2003 v U13 selekciji in letnika 
2002 in 2001 v U15 selekciji. Vadbo bo imela vsaka selekcija 
predvidoma dvakrat do trikrat tedensko v popoldanskih terminih. 
V jesenskem času bo vadba nogometa potekala na igrišču z ume
tno ali naravno travo v Trebnjem, v zimskem času pa v telovadnici 
v Trebnjem ali na Podružnični šoli Dolenja Nemška vas. 

Dodatne informacije dobite vsak delovni dan po 16.00 uri na te
lefonski številki 041/333009, na spletni strani www.nktrebnje.si 
ali na elektronskem naslovu kluba nk.trebnje@gmail.com.

Prav tako tudi letos poteka Mala šola nogometa v Vrtcu Mavrica 
Trebnje. Več informacij o tem dobite pri vzgojitelju in vaditelju 
nogometa g. Mladenu Šiški ali na spletni strani kluba.

Športni pozdrav!
Nogometni klub Bartog Trebnje

Trebanjski strelci 
vabijo k vpisu v 
svoje vrste
Strelsko društvo Trebnje tudi letos vabi 
vso zainteresirano mladino in odrasle 
v svoje strelske vrste. Vpis v društvo bo 
potekal v mesecu septembru vsak torek 
od 16.30 do 17.30. Strelski treningi pa 
se bodo izvajali vsak torek in petek po
poldne. Dolgoletna tradicija, izkušeni 
trenerji, vrhunski rezultati in dobro ime 
društva so garancije za vaše kvalitetno udejstvovanje v tej športni 
panogi. Dodatne informacije dobite na 041/850558 ali na elek
tronskem naslovu franc.cugelj@gmail.com. 

Strelski pozdrav!
za Strelsko društvo Trebnje

Leon Lobe

Dejavnost 
ŠD Trimko 
v sezoni 2015/16
Športno društvo je tudi letos 
začelo z vadbo najmlajših. 
Danes ŠD Trimko deluje deveto 
leto zapored in s ponosom povemo, 
da je zanimanje čedalje večje, kar nam daje še dodatno vzpodbudo, 
da delamo naprej in pridobimo na kvaliteti dela. Tako imamo dve 
skupini v Trebnjem in eno v Ivančni Gorici.
Vemo, da je zdravje največje bogastvo, zato ima Trimkova ekipa 
pomembno in odgovorno nalogo, in sicer da otrokom  predstavi 
šport v najlepši možni obliki. Za otroke storimo veliko, če jim 
omogočimo, da se spoznajo in ukvarjajo s športom tako, da bodo 
radi segali po njem v vseh življenskih obdobjih. Tu gre za kvaliteto 
življenja. Odgovornost za takšno vzgojo otrok pa na prvem mestu 
nosijo starši, ki se čedalje bolj zavedajo pomena športa, vendar v 
večini premalokrat dokazujejo z lastnim vzgledom.
V naglici današnjega časa je dragocena vsaka minuta, zato imajo 
starši zelo zahtevno nalogo, razporediti otrokov čas. Težka je od
ločitev ali je vsaka izven šolska dejavnost otroku v prid oziroma, 
katera je boljša in katera slabša. Šport danes postaja nuja. Ljudje 
se čedalje manj gibajo in športna aktivnost z leti upada. Prav zato 
se pri ŠD Trimko dobro zavedamo, da je treba ukrepati na začet
ku, torej pri najmlajših.
V mesecu septembru in oktobru bomo v ŠD Trimko izvajali vad
bo atletike, gimnastike in se spoznavali z raznimi igrami z žogo. 
Nadalje bomo tudi letos izvedli tečaj rolanja. V zimskem času pa 
nameravamo organizirati tudi tečaj smučanja. 
Organiziramo Trimkove rojstnodnevne zabave, ki so pravi hit, v 
zimskem času pa obdarujemo otroke in se skupaj poveselimo. V 
lasti imamo tudi napihljiv Trimkov skakač s toboganom. 
Več informacij lahko prebrskate na naši spletni strani 
www.trimko.si pod kategorijo novice.

Urnik vadbe je sledeč:
a) CIK Trebnje (Vrtec Kekec): ponedeljek in sreda 15h – 16h
b) Vrtec Mavrica: torek in četrtek 15h – 16h

Z vadno pričnemo: 
Vrtec Kekec: 14. oz. 15.9.2015, Vrtec Mavrica: 15.9.2015.

Športni pozdrav,
ŠD Trimko

Marko Tomić in Roman Šavrič
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Levček vabi k 
vpisu v 18. sezono   
otroškega abonmaja 
v sezoni 2015/16. 
Dobili se bomo vsak drugi četrtek v mesecu ob 17. uri v Kultur
nem domu Trebnje.  Od oktobra do marca si bomo ogledali 6 
različnih predstav za otroke od 3. leta dalje. 
Vpis bo potekal od 28. septembra do 8. oktobra 2015. 
INFO: ZKD Trebnje in JSKD OI Trebnje; 07 348 12 50; 
031 472 919;  epošta: oi.trebnje@jskd.si.

Sobotno galerijsko 
dopoldne vabi
Z novim šolskim letom vas JSKD OI Trebnje in Galerija likovnih 
samorastnikov Trebnje ter CIK Trebnje vabijo na sobotne ustvarjalne 
delavnice. Delavnice bodo potekale v Galeriji vsako prvo soboto v 
mesecu med 10.00 in 12.00. K ustvarjanju pod mentorstvom lokalnih 
umetnikov vabimo predvsem otroke stare od 6 let dalje, dobrodošli pa 
tudi mlajši v spremstvu staršev in vsi ostali, ki vas zanima ustvarjanje. 
Cena posamezne delavnice je 2 eur na osebo. 
PROGRAM:
OKTOBER: ŠKRATOVILE OŽIVIJO 
3. oktobra boste prisluhnili pravljici Škratovile in pasje srce, ki jo 
je napisala Desa Muck. V vaši družbi bo ilustratorka Eva Nina 
Cajnko, s katero boste narisali čarobni svet škratovil. 
NOVEMBER: KAKO NASTANE ZGRADBA
7. novembra bo arhitektka Polonca Kastelic Sosnowska spregovo
rila o svojem poklicu in predstavila različne načine gradnje ter za
nimive stavbe po Trebnjem in v svetu. Skupaj z njo boste ustvarjali 
modele stavb. 
  DECEMBER: OSTANKI SO LAHKO 
  TUDI OKRAS
      5. decembra boste v družbi z Aleksandro 
           Šepec, modno oblikovalko in lastnico 
                         blagovne znamke Lepe obleke, prisluhnili 
           temu, kaj je moda, spoznali materiale iz 
           katerih so naša oblačila in še mnogo več. 
       Iz kosov blaga boste oblikovali 
       okraske za jelko. 

          Info in prijave
            preko epošte: 
              oi.trebnje@jskd.si  
                   in na tel. 07 348 12 50. 

JSKD OI TREBNJE
Ilustracija: Eva Nina Cajnko

TD Trebnje vabi na »Sprehod 
z levčkom po Trebnjem«
Seznanite se z zgodovino Trebnjega 
skozi otroške oči. Turistično vodenje z 
levčkom poteka peš, vključuje pa ogled 
mestnega jedra z vsemi večjimi zname
nitostmi. Brezplačno.
Termin: 22.9. 2015, torek ob 9:00
26.9. 2015, sobota ob 9:00
Zbor: mestni park Trebnje 
Trajanje: 2 uri
Primerno za: otroke, babice, dedke, ma
mice, očete, tete, strice ...
Mladi udeleženci prejmejo levčkov spo
minek.
Organizator: Turistično društvo Trebnje ob evropskem tednu 
mobilnosti in svetovnem dnevu turizma. V primeru dežja spre
hod odpade.
Info: 031 845 643, info@tdtrebnje.si.

Kostanjev piknik 2015
Društvo prijateljev mladine (DPM) Jurček že osmo leto zapored 
prireja KOSTANJEV PIKNIK, namenjen predvsem predšolskim 
in osnovnošolskim otrokom. Kot vsako leto bo potekal v Tednu 
otroka, in sicer v obliki dveh prireditev, ki bosta potekali na Mirni 
(10.10.) in v Trebnjem (11.10.) v popoldanskem času z začetkom 
ob 15.00 uri. V soboto bo prireditev potekala na Mirni pred do
mom Partizan, v nedeljo pa v trebanjskem mestnem parku. Z doga
janjem želimo otrokom in staršem popestriti sobotno in nedeljsko 
popoldne in jim omogočiti kakovostno in aktivno preživljanje pro
stega časa v lokalni skupnosti. Poleg peke kostanja bomo prosto
voljci DPM Jurček poskrbeli za zanimiv spremljevalni program v 
obliki ustvarjalnih delavnic, družabnih skupinskih iger ter iger na 
prostem. Glavna popestritev dogajanja bo obisk čarodeja, klovna ali 
lutkovna predstava. Ob vsem tem pestrem dogajanju pa bodo imeli 
otroci tudi možnost druženja z  vrstniki. Prireditev bodo organizi
rali člani DPM Jurček povsem prostovoljno, program pa bo pokrit 
s sredstvi Občine Trebnje, Občine Mirna in donacijami društvu. 
Otroke in starše vabimo na igrivo druženje, na katerem se boste 
lahko posladkali s pečenim kostanjem. Vstopnine ni!

DPM Jurček

Demanti »Izjave ob prevzemu 
funkcije podžupana« 
(Glasilo občanov št. 107, str. 27) 
Kot vodja svetniške skupine DSD zavračam navedbo 
g. dr. Korbarja, da naj bi mu izrazil podporo ob njegovem pre
vzemu podžupanskega mandata. Podpore mu nisem izrekel ne v 
imenu stranke, ne svetniške skupine niti osebno. Zlasti ne zato, 
ker podžupan ni podprl vzorčenje voda in subvencioniranje adi
tiva za gnojnico na kmetijah. Slednje bi finančno pomagalo kme
tovalcem, koristi od tega pa bi imeli vsi  reka Temenica, občani 
itd. Tudi opozorila glede vrtca in potreb v zvezi s tem rad presliši. 
Ne morem pa niti mimo dejstva, da je njegova stranka že v 
prejšnjem mandatu jasno izrazila mnenje o podpori pravnomoč
no obsojenemu županu ter jim, tudi njemu, naložila, da se dis
tancirajo od sleherne podpore. Še bi lahko našteval. Sodite sami!

Vodja svetniške skupine DSD
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Spremenimo definicijo minimalne plače!
V DSD podpiramo spremembo Zakona o minimalni plači. Sedanja 
definicija minimalne plače je krivična, saj zaradi tega prejmejo zapos
leni za delo ponoči, ob nedeljah in praznikih ter dela proste dneve po 
zakonu enako plačilo kot tisti, ki v teh pogojih ne delajo. Za vse je na
mreč izplačilo enako, torej 790,73 EUR bruto oziroma 604,00 EUR 
neto. To krivico je potrebno odpraviti! S spremembo Zakona o mi
nimalni plači bodo delavci dobili dodatke dejansko plačane. Če bodo 
poslanci v DZ potrdili predlog spremembe, se bo Slovenija približala 
ureditvi mnogih evropskih držav, ki te dodatke iz minimalne plače 
izvzemajo. Pozivamo vas, da svoj podpis prispevate tudi Vi, vsak šteje!

OO DSD Trebnje

V dopustniškem obdobju smo si člani in simpatizerji SLS vzeli tudi 
nekaj časa za druženje in se zbrali najprej na dobro obiskanem izletu 
na Kolpo in nato še na pohodu po Baragovi poti. Obe priložnosti smo 
izrabili tudi za izmenjavo stališč o aktualnih temah v občini in za po
govore o razmerah v Slovenji, pa tudi o vplivih, ki jih imajo dogodki 
v Evropi in po svetu na naše življenje.
Zaradi nastopa službe na stalni slovenski misiji v Bruslju je svetnik 
Matija Miklič odstopil, v občinskem svetu pa bo prišlo do zamenjave 
v skladu z volilnim rezultatom. V novi sestavi svetniške skupine SLS 
bomo nadaljevali s konstruktivno politiko in uresničevanjem volilne
ga programom, še posebej pa se bomo posvetili temam, pomembnim 
za podeželje in za najbolj ranljive skupine.

OO SLS Trebnje

  Občinski odbor SDS  
  Trebnje na športnih igrah 
  SDS v Lepeni

Občinski odbor SDS Trebnje se je udeležil tradicionalnih športnih 
iger in srečanja SDS v Lepeni. Že teden pred nastopom smo pridno 
vadili odbojko na mivki na novem trebanjskem igrišču. V Lepeno 
smo se podali z avtobusom polnim veselih ljudi dobre volje. Vreme 
nam ni bilo naklonjeno, vendar smo v dežju odigrali vse tekme od
bojke na mivki. Prikazali smo pošteno igro in navdušili navijače. Za 
uvrstitev sicer nismo zbrali dovolj točk, vendar smo že s samim nasto
pom zelo zadovoljni. Sodelovali smo tudi na nogometu. Po športnih 
igrah je sledilo srečanje članov SDS iz vse Slovenije. Lepo je srečati 
stare znance in spoznati še koga na novo. V poznih večernih urah smo 
se zadovoljni vrnili domov.

OO SDS Trebnje

Poletje hitro mineva, minil je čas za glavni dopust, oddih, sprostitev 
in odkrivanje novih krajev in novih doživetij. Na dopustu pa nehote 
mislimo na domači kraj in tudi na to, kaj bi lahko v domačem kraju 
ponudili turistom in kako bi jih sploh privabili ter kako bi od njih imeli 
kaj dobrega tudi naši krajani.
Imamo lepo pokrajino, veliko ustvarjenih danosti, veliko stvari, ki jih 
ne znamo pokazati kot zanimive, privlačne, mogoče z dodano zgodbo, 
ki bi marsikoga zanimala.
Ena naših poglavitnih nalog v bližnji prihodnosti bo tudi razvoj tu
rizma, panoge, ki je zelo zanimiva v tem času in od katere se da tudi 
preživeti z ustvarjenimi novimi delovnimi mesti.
Razvoj infrastrukture, ureditev cest, kolesarskih poti, pešpoti … so 
ključnega pomena za razvoj turizma, česar se naša stranka dobro zave
da in ves čas podpira. V bodoče pa bomo poskušali več narediti tudi na 
konkretni turistični ponudbi.
Vsem želimo lepo jesen, uživanje ob shranjevanju pridelkov in dobri 
trgatvi!  

Novo šolsko in študijsko leto

Zopet je konec počitnic, učenci iz osnovnih in srednjih šol so že 
zasedli šolske klopi, kaj kmalu pa bodo novo študijsko leto pričeli 
tudi študenti. Znanje je velika vrednota, za katero se je seveda 
potrebno potruditi. Znanje je tisto, česar vam nihče ne more vze
ti ali kot pravi kitajski pregovor: »Znanje je zaklad, ki venomer 
spremlja svojega lastnika«. Z novim šolskim letom tako pridejo 
tudi nova znanja, nove vsebine, ki čakajo na svojega »lastnika«. 
Vsem učencem, dijakom in študentom želimo veliko uspeha in 
dobrega počutja v novem šolskem letu!

Odpis dolgov

Nedavno aktualna tema je bila odpis dolga najranljivejšim, torej tistim, ki 
dolga ne morejo poravnati sami. Trebanjski socialni demokrati menimo, da 
morata plačilo za opravljeno delo in pokojnina zadoščati, ne samo za preži
vetje, temveč tudi za nakup potrebnih dobrin in storitev za normalno živ
ljenje. Le tako bo mogoče zagotoviti uspešnejše poslovanje malih in srednje 
velikih podjetij, ki dajejo največ delovnih mest. Ko plača zadošča samo za 
golo preživetje, je to prednost za izvoznike in ponudnike najcenejših izdel
kov za preživetje. Najcenejših izdelkov praviloma ne delamo v Sloveniji. V 
tem smislu razumemo poziv k pristopu odpisa dolgov kot pozitiven enkra
ten ukrep in pozivamo pristojne, da k odpisu pristopijo smiselno.
Dolgoročno pričakujemo, da bodo delavci in upokojenci prejeli za svoje delo 
oziroma minulo delo ustrezno plačilo in odpisi dolgov ne bodo potrebni. 

OO SD Trebnje
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ZAHVALE

Mirno v jutro za vedno si zaspala,
med zvezde v nebeški raj si se podala
in enkrat na snidenje tam nas boš počakala.

  ZAHVALA

V 93. letu starosti nas je za vedno zapustila naša draga mama 
FRANČIŠKA KOŽELJ s Krušnega Vrha pri Dobrniču.

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in 
znancem za izrečeno sožalje, podarjene svete maše, sveče in cvetje 
in vsem ki ste pokojno pospremili na njeni zadnji poti. 
Posebej se zahvaljujemo župniku Florijanu Božnarju za vse obi
ske na domu, za lepo izbrane besede in opravljen obred. Hvala 
tudi pevcem in trobentaču iz Dobrniča ter pogrebni službi Marije 
Novak. 

Vsi njeni

Vsaka mama je prava mama,
dana za srečo in na veselje.
Prava. In ena sama.
Za vse življenje.
(T. Pavček)

  ZAHVALA
V 95. letu starosti nas je zapustila naša draga 
FRANCKA ILC Iz Velike Loke 42.
Ob izgubi naše mame se iskreno zahvaljujemo negovalnemu oseb
ju oddelka C1 v DSO Trebnje za lajšanje tegob ob zadnjih urah 
življenja. Posebej se zahvaljujemo gasilcem PGD Velika Loka in 
sosednjih društev za lepo opravljeno pogrebno svečanost, prapor
ščakom, govornikoma Tonetu Strahu in Marjanu Rozmanu za oris 
njene življenjske poti, hvala g. župniku za lepo opravljen obred, 
pevcem za prečudovito petje ter pogrebni službi Marije Novak za 
organizacijo pogreba. 
Iskrena zahvala je namenjena tudi sosedom, sorodnikom, sodelav
cem Biotehniške fakultete in znancem za izrečena sožalja, za vse 
iskrene besede v tolažbo, za poklonjene sveče, cvetje in svete maše.

Hčerka Cvetka z družino

Nikar ne trgaj rož za mene,
kjer rastejo – tam naj cveto,
ko vidiš jih, spomni se name,
lep spomin na mene bo.

  ZAHVALA

V 96. letu starosti nas je iznenada zapustila naša draga mama, 
tašča, stara mama, prababica in teta JOŽEFA ČRČEK, 11. 10. 
1919 – 25. 2. 2015, Andrejčeva mama iz Malih Dol.

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, sodelavcem, prijateljem 
in znancem. Iskreno se zahvaljujemo tudi osebni zdravnici dr. Steli 
Munk in patronažni sestri ge. Mateji Zajc, gospodu župniku Jane
zu Jeromnu ter pogrebnemu zavodu Marije Novak. Hvala vsem, 
ki ste jo v tako velikem številu pospremili k večnem počitku, nam 
izrekli sožalje, darovali cvetje in sveče, svete maše ali za dober na
men. Pogrešali jo bomo.

Žalujoči: sinovi z družinami

Ni besed več tvojih, 
ni več stiska tvojih rok, 
ostal le spomin nate je, 
ki kaže nam življenja pot.

  ZAHVALA

18. julija nas je v 57. letu starosti za vedno zapustila naša 
draga mami in žena MIRA POLJANC, rojena Strajnar, iz 
Dečje vasi.
Ob nenadni boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem 
sorodnikom, sosedom, znancem in prijateljem, ki ste jo 
pospremili na njeni zadnji poti, nam izrekli sožalje, darovali 
sveče, cvetje, maše in pomagali v težkih trenutkih.

Ohranite jo v lepem spominu.
Njena družina

Hvala mama za življenje,
hvala ti za vsak dan,
prazna zdaj bo hiša naša,
ker te več ne bo nazaj.

  ZAHVALA

V 95. letu starosti nas je 9. 7. 2015 zapustila naša draga 
mama, stara mama in prababi MARIJA NOVAK  iz Mar
tinje vasi  pri Šentlovrencu. 

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, 
vaščanom in znancem za izrečena sožalja, darovane sveče, 
svete maše ter ostalo pomoč. Iskrena hvala duhovnikoma 
in pevskemu zboru ter vsem, ki ste jo pospremili na njeni 
zadnji poti.   

Vsi njeni

Tiho teče našega življenja reka, 
tiho teče solza lepega spomina,
umre srce, a ostane bolečina.
Za dobro tvojih rok
ostala je beseda HVALA,
ki v srcih naših za vedno bo ostala!

  ZAHVALA

V 88. letu starosti se je od nas poslovila naša draga mama, stara mama in 
prababica STANISLAVA ŠUŠTAR iz Vrhtrebnjega 11 pri Trebnjem.
V bolečini in žalosti se zahvaljujemo vsem, ki ste našo mami tretjega 
julija v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti. Iskrena 
hvala gospodu župniku Milošu Koširju ter našemu sosedu Romanu 
Globokarju za lepo opravljen obred. Hvala vsem sorodnikom, vašča
nom, prijateljem in znancem za podarjene sveče, cvetje, svete maše in 
izrečena sožalja. Hvala tudi pogrebni službi Novak iz Žužemberka ter 
pevcem za zapete pesmi ob slovesu. Posebno zahvalo bi radi izrekli 
tudi DSO Trebnje za skrbno nego in prijaznost v času njene bolezni in 
njenega bivanja pri vas. Iskrena hvala vsem.

Žalujoči: vsi njeni
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ZAHVALE / VABILA

Tako kot reka v daljavo se zgubi,
odšel si tiho, brez slovesa,
za seboj pustil si spomin 
na naša skupna leta.
Le srce in duša ve,
kako boli, ko te več ni …

  ZAHVALA

V 39. letu starosti nas je mnogo prezgodaj in nepričakova
no zapustil naš dragi sin, brat, stric, svak in dobri prijatelj 
ALOJZ PEKOLJ ml. iz Dobrniča 12.
Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
sosedom, prijateljem in znancem, ki ste nam v težkih tre
nutkih stali ob strani, izrazili sožalje, podarili cvetje, sveče 
in darovali za svete maše. Še posebej se zahvaljujemo njego
vim prijateljem, sodelavcem podjetja ŠOKO d.d., gasilcem 
PGD Dobrnič in Drenov Grič ter govorniku Silvu Prparju. 
Iskrena hvala tudi župniku za lepo opravljen obred, Pogreb
ni službi Novak in pevcem ter vsem, ki ste ga v tako velikem 
številu pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: mama Marija, oče Lojze in sestra Marta z družino

Bremena v življenju te niso zlomila, 
pod zadnjim bremenom pa si omahnil.
Bolezen iz tebe vso moč je izpila-
za tabo ostala je velika praznina.

  ZAHVALA

Po devetih letih in pol boja s hudo boleznijo, 
nas je mnogo prezgodaj, le dan po svojem 
53. rojstnem dnevu za vedno zapustil dragi 
mož in oče ALOJZ STARIČ iz Obrtniške ulice 10, Trebnje.
Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo VSEM in vsakemu posebej za 
izrečena pisna in ustna sožalja, sočuten stisk roke, tolažilne besede ter za 
darovane sveče, cvetje, svete maše in denarno pomoč. Za večletno pomoč, 
skrb in nego ob njegovem zdravljenju, se iskreno zahvaljujemo ZD Treb
nje, še posebno dr. Petkovi, dr. Žlajpahovi, patronažnima sestrama Branki 
Glivar in Mateji Zajc ter vsem reševalcem NMP Trebnje. Hvala tudi On
kološkemu inštitutu v Ljubljani in Splošni bolnišnici Novo mesto.
Zahvala je namenjena tudi pogrebni službi Saša Novaka za organizacijo 
in izvedbo pogrebne slovesnosti, Komunali Trebnje, praporščakoma ter g. 
Slavku za lepo opravljen obred. 
HVALA zlatim sosedom in prijateljem, ki so mu ves čas bolezni stali ob 
strani in mu pomagali, zdaj pa pomagajo in tolažijo nas, ko nam je najtežje.
Posebna zahvala Barbari za zapeto pesem ob slovesu ter Roku za izbrane in 
ganljive besede slovesa. Hvala tudi Franciju in Mateju.
Vsem, ki ste nam v teh težkih trenutkih stali ob strani in ga pospremili na 
zadnji večni počitek, še enkrat iskrena hvala!

Žalujoči: žena Karmen, hčerka Ula in sin Žiga z Urško
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GEODETSKE STORITVE

INŽENIRSKA GEODEZIJA
zakoličenje objektov * zakoličenje komunalnih vodov * izdelava geodetskih načrtov 
* geodetski nadzor in spremljanje gradnje objektov * posnetki obstoječega stanja objekta

KATASTER STAVB  REGISTER PROSTORSKIH ENOT 
vpis stavbe v kataster stavb določitev hišne številke  

GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA (GJI)
vpis GJI v zbirni kataster GJI (izvedba meritev, vpis) * vpis spremembe podatkov GJI v katastru GJI

ZEMLJIŠKI KATASTER
ureditev meje * izravnava meje * parcelacija – združitev ali delitev parcele * označitev (obnova) 
meje v naravi * sprememba bonitete zemljišč

PROJEKTANTSKE STORITVE

IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
načrti za pridobitev gradbenega dovoljenja za vse vrste 
objektov, npr.: garaže, drvarnice, nadstreške, podporne zi-
dove, ograje, kozolce, kmečke lope, kašče, silose, obore, sta-
novanjske hiše, delavnice, proizvodnje hale … * legalizacija 
črnih gradenj

IZDELAVA ENERGETSKIH IZKAZNIC
Storitev za vas opravimo celostno, na podlagi 15-letnih 
izkušenj. Za vas poleg izdelave projekta speljemo celoten 
upravni postopek, vključno s pridobivanjem soglasij in pri-
dobitvijo gradbenega dovoljenja.

Ribnik Blato, foto: Arhiv Občine Trebnje
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RAZVEDRILO

Tokratni sponzor križanke je Trgovina Pluton, poslovna enota Meli centra 
Repče d.o.o., Gubčeva cesta 19, 8210 Trebnje, tel. 07 30 45 816.  Za vas pa 
so pripravili nagrade, ki si jih boste lahko za vaše ljubljenčke izbrali v njihovi 
prodajalni, in sicer 1. nagrajeni v vrednosti 25 €, 2. nagrajeni v vrednosti 15 € 
in 3. nagrajeni v vrednosti 10 €.
V Trgovini Pluton vam ponujajo širok izbor izdelkov za vaše hišne ljubljenč
ke od hrane, vitaminov, opreme znanih slovenskih in svetovnih proizvajalcev. 
Glede na dolgoletno tradicijo znajo prisluhniti potrebam njihovih kupcev, tako 
da poskušajo zadovoljiti še tako velike zahteve na področju prehrane in oskrbe 
vaših ljubljenčkov. Omogočite svojim ljubljenčkom dolgo in zdravo življenje!
Geslo križanke in svoj naslov pošljite na naslov Glasilo občanov, Goliev trg 4, 
8210 Trebnje ali na elektronski naslov: glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com 
najkasneje do četrtka, 1. 10. 2015. Gesel prejetih po tem datumu ne bomo 
mogli upoštevati.

Pravilno geslo križanke v julij
ski/avgustovski številki, ki se glasi 
OKUSITE NAJBOLJŠE KAVE 
SVETA, nam je po klasični in ele

ktronski pošti posredovalo 21 reševalcev. Na 7. 
seji Uredniškega sveta Glasila občanov smo iz
žrebali: 
1. nagrado – 6mesečno kavno potovanje s kafe
tiero Bialetti, v vrednosti 29 €, prejeme CVET
KA ANŽUR, Grmada 3, 8210 Trebnje; 2. nag-
rado – 3mesečno kavno potovanje, v vrednosti 
15 €, prejme LUCIJA REŠČIČ, Gubčeva 43, 
810 Trebnje; 3. nagrado – 1mesečno kavno po
tovanje, v vrednosti 10 €, prejme ANICA PLA
NINŠEK, Odrga 4, 8210 Trebnje.
Nagrade vas čakajo v Gostilni Opara Trebnje.
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*točne ure bodo objavljene na spletni strani Nogometnega kluba Trebnje.

Prireditelji si pridržujejo pravico do sprememb.
Za prejemanje podrobnejših informacij o prireditvah v obliki tedenskega Napovednika dogodkov v občini Trebnje pošljite email: 
OBVEŠČANJE na tic@trebnje.si ali pokličite na 07 34 81 128 (TIC Trebnje).

Datum Ura Prireditev Lokacija

14. 9. 2015 12.00−15.00 Zaposlitveni kotiček Knjižnica Pavla Golie Trebnje

18. 9. 2015 16.30
Dan odprtih vrat Judo kluba Olimpija – Krmelj 
oz. predstavitveni judo trening za otroke in 
mladino

Fitnes center Klepec, Trebnje

18. 9. 2015 16.00
Predavanje o trajnostni mobilnosti in prometnih 
predpisih s poudarkom na varnosti kolesarjev in 
pešcev

AMD Trebnje

19. 9. 2015 8.0012.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje
22. 9. 2015 9.00−16.00 Dogodki v sklopu Evropskega tedna mobilnosti Goliev trg, na delu zaprte ceste

22. 9. 2015 9.15 Dan odprtih vrat – dom starejših občanov Treb
nje DSO Trebnje

22. 9. 2015 9.00 Sprehod z levčkom po Trebnjem Mestni park Trebnje

24. 9. 2015 18.00 Vodenje po razstavi Antona Repnika: 
Veliki žalostni veseljak

Galerija likovnih 
samorastnikov

25. 9. 2015 15.00 Praznik korenja Igrišče pri OŠ Veliki Gaber
25. 9. 2015 15.00 Ustvarjalne delavnice za otroke – Jurček ustvarja Igrišče pri OŠ Veliki Gaber
26. 9. 2015 8.0012.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje
26. 9. 2015 9.00 4. Korenčkov maraton Igrišče pri OŠ Veliki Gaber
26. 9. 2015 19.00 1. dobrodelni Korenčkov pohod z baklami Igrišče pri OŠ Veliki Gaber
26. 9. 2015 9.00 Sprehod z levčkom po Trebnjem Mestni park Trebnje

26. 9. 2015 * Nogomet U10 
NK Bartog Trebnje : NK Brinje Grosuplje Športni park Trebnje

27. 9. 2015 * Nogomet U15 
NK Bartog Trebnje : NK Termit Moravče Nogometni stadion Cviblje

27. 9. 2015 * Nogomet U13 NK Bartog Trebnje : NK Ihan Nogometni stadion Cviblje

27. 9. 2015 * Nogomet U12 
NK Bartog Trebnje : NK Olimpija Ljubljana Nogometni stadion Cviblje

3. 10. 2015 8.0012.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje

3. 10. 2015 10.00−12.00 Delavnica za otroke: ŠKRATOVILE OŽIVIJO Galerija likovnih 
samorastnikov

5. 10. 2015 19.00 Predavanje Ksenije Krevs, Darje Ratoš – 
Zamolčane skrivnosti knjige Skrivnost Knjižnica Pavla Golie Trebnje

10. 10. 2015 * Nogomet U15 
NK Bartog Trebnje : NK Dolomiti Dragomer Nogometni stadion Cviblje

10. 10. 2015 * Nogomet U10 
NK Bartog Trebnje : NK Mengo 28 Športni park Trebnje

10. 10. 2015 8.0012.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje

11. 10. 2015 * Nogomet U13 
NK Bartog Trebnje : NK Dlan Logatec Nogometni stadion Cviblje

11. 10. 2015 * Nogomet U12 
NK Bartog Trebnje : NK Arne Tabor 69 Nogometni stadion Cviblje

12. 10. 2015 12.00−15.00 Zaposlitveni kotiček Knjižnica Pavla Golie Trebnje
13. 10. 2015 17.1018.10 Potujoča knjižnica Dobrnič
13. 10. 2015 9.00 Pravilno ločevanje odpadkov Predavalnica CIK Trebnje

13.−20. 10. 2015 8.30−15.30 Razstava izdelkov ustvarjalnih krožkov 
UTŽO Trebnje Pritličje CIK Trebnje

Napovednik dogodkov v občini Trebnje v septembru in oktobru 2015

NAPOVEDNIK


