
KANDIDATI ZA ŽUPANA OBČINE TREBNJE

Mažorete zopet dokazale svojo »Evropsko« formo.
2., 3.,4 in 8. mesto v Evropi. Čestitke! 
Več o njih v prihodnji številki

POslANEc ZVONKO lAh DRŽAl OBlJUBO

3. KORENČKOV PRAZNIK V VElIKEM GABRU

OBČINA PREJElA cERTIfIKAT 
MlADIM PRIJAZNA OBČINA
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Spoštovane občanke in občani, dragi volivci 

Za župana občine Trebnje kandidiram, ker so me v 
zadnjem trenutku v to prepričali sokrajani, ki si želijo 
sprememb in ki menijo, da Trebnje potrebuje »svež 
veter in nov zagon v občinska jadra«.

Vse od leta 1990 sem vpet v politiko, tako na 
lokalni kot tudi na državni ravni. Izkušnje, ki sem 
jih pridobil pri svojem dosedanjem delovanju, mi 
bodo zagotovo pomagale učinkoviteje voditi občino 
in hitreje reševati konkretne težave, s katerimi se 
srečujemo občani.

Imam vizijo moderne občine, ki bo ljudem nudila 
vse, kar potrebujejo za kakovostno življenje. To lahko 
dosežemo s trdim delom, konkretnimi programi in 
s sodelovanjem vseh občanov. V tem kriznem času 
je za realizacijo novih projektov zelo pomembno 
pridobiti sredstva iz Evropske Unije. Vesel sem, da 
lahko računam na pomoč evropskega poslanca 
Lojzeta Peterleta, ki mu – tako kot meni – ni vseeno, 
kako se bo razvijala občina Trebnje v prihodnje. 

Blaž Pavlin, kandidat za župana

Silvester Prpar Blaž Pavlin Špela Smuk Alojzij Kastelic

Kandidatka za županjo

Špela Smuk

Drage občanke, dragi občani!

Dobro sodelovanje je temelj uspeha v današnjem času. Tudi na tokratne 
lokalne volitve se kot kandidatka za županjo podajam z ekipo, v katero 
verjamem in prepričana sem, da lahko skupaj storimo veliko več in bolje. 
Mnogi opažate, da DROT dela, sodeluje in ima rezultate. 

Imamo jasno vizijo za inovativni in trajnostni razvoj naše občine, vidimo 
številne neizkoriščene razvojne potenciale, vidimo pot in način do njihove 
realizacije, katera zagotavlja nova delovna mesta in dvig blaginje za vse 
nas. Za to imamo jasno postavljene konkretne kratkoročne in srednjeročne 
cilje.

Minila so dobra tri leta od zadnjih lokalnih volitev. Menim, da smo se v tem 
času vsi česa naučili in spoznali, da se ne da živeti od obljub. V preteklih treh 
letih se nisem veliko oglašala, ampak sem se skupaj z ekipo raje intenzivno 
posvetila delu za naše skupno dobro. Kot nosilec smo uspešno izvedli 3 
evropske projekte za razvoj podeželja, kjer je bil slednji Dobrote Dolenjske 
prepoznan kot eden najinovativnejših in najboljših v državi, organizirali 
mednarodni festival marmelad, povezali ponudnike in proizvajalce, dvigov-
ali prepoznavnost naše občine, organizirali številne predstave, koncerte, 
delavnice, organiziramo Šolo klasičnega baleta v Trebnje, Svetovalnico 
Srečanje za pomoč odvisnikom in njihovim svojcem, kmečko in rokodelsko 
tržnico v Trebnjem, vzpostavili smo družbeno trgovino Zastonj, organizirali 
izlete za socialno ranljive otroke, tvorno sodelovali z društvi in zavodi in še 
in še…

Kot županja želim v naše lokalno okolje vnesti pozitivizem, dvigniti 
kakovost bivanja na višjo raven ter hkrati spodbujati medsebojno povezo-
vanje in iskreno sodelovanje. Želim, da nas neha razdvajati strankarska 
opredelitev, temveč nas lokalnem nivoju združujejo ideje za skupno dobro. 
Želim, da izkoristimo vse speče potenciale, s katerimi je občina Trebnje tako 
bogato obdarjena. Delovati moramo trajnostno, ne od danes na jutri, temveč 
z veliko odgovornostjo, ob spoštovanju ljudi in narave imeti jasno vizijo in v 
kakšnem okolju in kako želimo v prihodnosti živeti. 

Včasih se premalo zavedate, kako pomemben člen ste pri oblikovanju naše 
prihodnosti. Vsak vaš glas, ki ga prispevate na volitvah, je delček v mozaiku, 
ki ga sestavljate samo vi in nihče drug. Zato je zelo pomembno, da se volitev 
udeležite, da bomo lahko skupaj odgovorno soustvarjali našo prihodnost.
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Uredništvo: Glasilo občanov občine Trebnje, Goliev trg 4, 
8210 Trebnje
Ustanovitelj in izdajatelj: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 
Trebnje
Odgovorna urednica: Mojca Smolič
Uredniški svet: Jože Grozde, Vida Hočevar, Štefan Kamin, 
Leon Lobe, Gorazd Marinček, Mojca Smolič, Majda Šale-
har, Ivanka Višček, Nino Zajc

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

minskih objav ob obletnicah smrti se ne objavlja. Poslanih 
slik za objavo ne vračamo! V Glasilu občanov se proti pla-
čilu v skladu s sprejetim cenikom objavljajo tudi oglasi, ki so 
pripravljeni za tisk, torej oblikovani in v primernih formatih: 
PDF v kakovosti za tisk in CMYK-formatu. Če kakovost ni 
ustrezna, se objava oglasa zavrne. Naročnik oglasa je dolžan 
spoštovati avtorske pravice glede uporabe fotografij in teks-
tov v oglasnih sporočilih. Oglasi niso lektorirani.
Prispevke lahko pošljete po elektronski pošti na naslov: 
glasilo.obcanov@trebnje.si ali jih v elektronski obliki (CD, 
DVD, USB) oddate v poštni nabiralnik uredništva na naslo-
vu: Glasilo občanov, Goliev trg 4, 8210 Trebnje (prvi vhod 
desno, za občinsko stavbo).
Rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko je četrtek,  9. 
10. 2014, izid je petek 17. 10. 2014. Prispevki, ki bodo pris-
peli po tem datumu, bodo objavljeni v naslednji številki, če 
bodo še aktualni.

AKTUALNO / OBVESTILA
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Javno naznanilo
O javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka 
Občinskega podrobnega prostorskega načrta za »stanovanjsko so-
sesko v vasi Dobrava (DOB-015 SS)«, ki bo 

od 29 septembra do 3 novembra 2014

V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava gradiva, ki 
bo v ponedeljek, 29 septembra ob 16.00 uri v Kulturnem domu v 
Dobrniču.

Pripombe, mnenja in predlogi  se lahko do konca javne razgrnitve 
podajo na naslednji način:

- pošljejo na naslov  Občina Trebnje, Goliev trg 5,8210 Trebnje,  
- na elektronski  naslov obcina.trebnje@trebnje.si,  pri čemer se v 
rubriki  »zadeva« navedejo ključne  besede »Pripomba  na javno 
razgrnitev OPPN za stanovanjsko sosesko v vasi Dobrava (DOB-
015 SS)«,
- podajo pisno na mestih javne razgrnitve kot zapis na obrazec, ki 
je dosegljiv na mestih javne razgrnitve in na elektronskem naslovu 
http://www.trebnje.si/ 
- ustno na javni obravnavi.

Če pripombe in predloge poda lastnik  nepremičnine, mora poleg 
podatkov  o nepremičnini navesti  še svoje ime in priimek  ter naslov.

Občina Trebnje bo proučila pripombe in predloge javnosti  in do 
njih zavzela stališče,  ki ga bo objavila na spletni strani Občine 
Trebnje  http://www.trebnje.si/  in posredovala  KS Dobrnič.

Gradivo dopolnjenega osnutka prostorskega akta si lahko ogledate 
od 29. 9. 2014 dalje:
- v prostorih Občine Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje (v poslov-
nem času),
- v digitalni obliki na spletnih straneh Občine Trebnje 
http://www.trebnje.si/.

Alojzij Kastelic
ZUPAN

Koledar Občine Trebnje
za leto 2014
Drage občanke in občani Občine Trebnje, s temi vrsticami vas želimo 
spomniti na motivacijski koledar, ki so ga prejela vsa gospodinjstva v 
Občini Trebnje decembra lani. Mogoče ste ga obesili na steno, kjer 
sedaj visi in vas opominja na rojstne dneve vaših bližnjih, na to, kdaj 
ste naročeni pri zobozdravniku, kdaj imate frizerja in kdaj vaši otroci 
nogometno tekmo … Mogoče ste ga pospravili v predal, kjer se na 
njem nabira prah, čas pa vseeno beži … 

Naj pa vas opomnimo, da ta koledar ni navaden koledar, ni samo 
pripomoček, s katerim odštevamo dneve. Ta koledar je zbirka misli, je 
učilo, je knjiga in je vodilo – je abeceda odličnosti, mojstrstva in etike. 
In na to, cenjene občanke in občani, bi vas radi spomnili. Vzemite 
koledar v roke, preberite spremno besedo na začetku, dodajte na kole-
dar vsak teden po eno ali dve vrednoti, značilnosti ali lastnosti črk, ki 
sta vam na voljo v miselnih vzorcih. 

Mesec september je mesec črk P kot poštenje, pozitivnost in pogum, 
ter R kot razmišljanje, radovednost, rast. Kateri besedi, ki se začneta 
na ti črki, izražata vaše vrednote, misli in vodila? S katerima dvema 
besedama, ki se začneta na ti dve črki, bi vi izboljšali svet zase, za vaše 
otroke, sokrajane in sokrajanke? 

Tudi misli, ki se nahajajo pod miselnimi vzorci, nas želijo spodbu-
diti k razmišljanju. Ker se bliža 23. september in z njim enakonočje 
ter začetek jeseni, vas želimo pozvati, da si v tem času, ko se večeri 
daljšajo, vzamete čas, razmislite o mislih na koledarju in jih pono-
tranjite. Septembrska misel pravi: »Motiti se je človeško, odpuščati 
božansko.« (Alexander Pope). Pomislimo na ljudi, s katerimi smo v 
sporu, poskusimo jim odpustiti ali dati novo priložnost. Postanimo 
boljši ljudje in doprinesimo k prijetnejšemu sobivanju. 

Zato da bo naše sobivanje lepše in bolj složno, vas pozivamo: »Začni. S 
tem je pol dela že opravljenega.« (latinska modrost). Berite misli na kole-
darju, vzemite jih za svoje. Dodajajte besede na miselne vzorce ter z 
vsako, korak za korakom, doprinesite k bolj pozitivnemu razmišljanju 
in pogledu na svet.   
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Brezplačno pravno svetovanje 
za občane občine Trebnje
V občini Trebnje bo konec leta 2014 uvedeno brezplačno sve-
tovanje v obliki prvega pravnega nasveta. Osnovni namen projekta, 
ki ga financira Občina Trebnje, je nudenje pravne pomoči občanom 
v občini Trebnje, in sicer s ciljem odprave socialnih stisk, urejanja 
najpomembnejših življenjskih situacij in preprečevanja poglabljanja 
težav s pravočasnim zavarovanjem pravic.
Svetovanje bo potekalo enkrat mesečno in bo brezplačno za vse 
občane. Svetovanje glede določenega pravnega problema bo načeloma 
trajalo do pol ure in bo obsegalo svetovalni razgovor in podajanje os-
novnih informacij o pravnem položaju (kakšna pravna sredstva ima 
občan na voljo, kako potekajo določeni postopki, možnosti izven-
sodnega reševanja sporov in pridobivanja brezplačne pravne pomoči 
...). Projekt je zastavljen kot prvi pravni nasvet občanom s področij 
pravdnih in nepravdnih postopkov, področja družinskega prava, de-
dovanja, upravnih zadev, stvarnega prava, stanovanjske problematike, 
delovnega prava, pravic iz invalidskega in pokojninskega zavarovanja, 
socialnih pravic in obligacijskega prava.
Pravno svetovanje bo izvajal Pravno-informacijski center nevladnih 
organizacij – PIC, pravni center za varstvo človekovih pravic in okol-
ja, ki je nevladna, neprofitna organizacija, ki pomaga posameznikom 
in ranljivim skupinam (invalidom, žrtvam družinskega nasilja, 
žrtvam trgovine z ljudmi, starejšim …) pri varstvu in uresničevanju 
temeljnih pravic skozi pravno svetovanje, informiranje, zagovorništvo, 
izobraževanje, sestavo pravnih mnenj in analiz ter skozi javno partici-
pacijo vpliva na procese odločanja v državi. Svetovanje bo konec leta 
2014 potekalo dvakrat in bo trajalo po 5 ur. Posamezna stranka bo 
načeloma imela ½ ure za osebni razgovor, možno je tudi, da se sve-
tovanje podaljša v primeru kompleksnejših zadev. Na svetovanje 
se je potrebno predhodno naročiti. Kontaktne telefonske številke 
za naročanje in datumi svetovanja bodo objavljeni v naslednji 
številki.

Sanja Jablanovic,  univ. dipl. prav.,
strokovna sodelavka                                                                  

OBVESTILA

Občina Trebnje - 
mladim prijazna 
občina
Občina Trebnje je bila izbrana kot ena izmedprejemnic certifikata 
Mladim prijazna občina. Slavnostna podelitev certifikatov bo po-
tekala 25. septembra v Mestnem muzeju Ljubljana.
Certifikat Mladim prijazna občina se podeljuje lokalnim skupnos-
tim, ki jih strokovna komisija na podlagi prijave na poziv prepozna 
kot mladim prijazne, ker so v minulih letih uspešno izvajale ukrepe 
s področja lokalnih mladinskih politik. Certifikat se podeljuje letno, 
s štiriletno veljavnostjo, s pridobitvijo certifikata pa se občina zaveže, 
da bo področje mladih še naprej uspešno sistematsko urejala in v 
naslednjem štiriletnem obdobju nivo učinkovitosti ohranila oziroma 
dvignila.  
Kot nam je v spremnem pismu napisala Rozana Mužica, direktorica 
Inštituta za mladinsko politiko, je že naša prijava na poziv dokaz, da 
nam področje mladih v naši občini ni stranskega pomena, ampak da 
se trudimo mladim zagotoviti ustrezen prostor za življenje in razvoj.
Sicer se zavedamo, da je pred nami še veliko dela, vseeno pa nam 
certifikat predstavlja dobro spodbudo za naprej. 
Zahvaljujemo se Trebanjskemu mladinskemu svetu (TREMS-u) za 
podpisano pismo podpore in tudi v prihodnje upamo na dobro in še 
boljše sodelovanje. 

Obcina Trebnje
Oddelek za druzbene in gospodarske dejavnosti

Akcija nadzora nad odlaganjem 
odpadkov končana
Medobčinski inšpektorat je v sodelovanju s Komunalo Trebnje d.o.o. 
izvedel akcijo nadzora nad odlaganjem komunalnih odpadkov v 
zabojnike pri večstanovanjskih stavbah. Pri inšpekcijskem pregledu 
so se ugotovile nepravilnosti glede ločevanja posameznih frakcij ko-
munalnih odpadkov.  Tako so bili v zabojnikih za odpadno embalažo 
največkrat odloženi papir, plenice ter v manjši meri tudi hrana. V 
zabojnikih za preostanek komunalnih odpadkov pa je bil največkrat 
prisoten papir ter vrtni zeleni odpad. Inšpektorat je lastnike oziroma 
stanovalce večstanovanjskih stavb o ugotovitvah pregleda seznanil 
preko upravnika. Med skrbnim pregledom odpadkov so bili najdeni 
tudi dokazi, ki omogočajo identifikacijo oseb v zvezi suma storitve 
prekrška, zoper katere bo inšpektorat izrekel ukrepe. 

V tokratni akciji je bil cilj inšpekcijskega nadzora preveriti, ali in v 
kolikšni meri uporabniki v večstanovanjskih objektih upoštevajo 
določila glede ločenega zbiranja in odlaganja posameznih frak-
cij komunalnih odpadkov ter s tem tudi prispevati k   drugačnemu 
razmišljanju tistih, ki še vedno nepravilno odlagajo odpadke.
Inšpektorat bo tudi v prihodnje nadziral pravilnost ločevanja komu-
nalnih odpadkov ter zoper kršitelje tudi ukrepal.

Medobcinski inšpektorat
 

Prometna ureditev parkirišča 
pred občinsko stavbo
Z željo, da čim večjemu številu obiskovalcev centra mesta Trebnje 
ter koristnikom storitev javnih služb omogočimo večjo frekvenco pri 
zagotavljanju nemotenega parkiranja, se je na centralnem parkirišču 
pred občinsko stavbo uvedel režim kratkotrajnega parkiranja, t. i. mo-
dra cona, kjer lahko vozniki nemoteno parkirajo svoje vozilo do ene 
ure, 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. Nadzor nad upoštevanjem 
pravil pri parkiranju bo opravljalo medobčinsko  redarstvo.

Medobcinski inšpektorat in redarstvo

foto: Mojca Smolič 
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DOGODKI

Obvestilo o javnem 
razpisu za dodelitev 
štipendij Občine 
Trebnje za dijake in 
študente za šolsko 
oziroma študijsko 
leto 2014/2015
Občina Trebnje je 27. 8. 2014 na svoji spletni 
strani http://www.trebnje.si/ objavila Javni 
razpis za dodelitev štipendij Občine Treb-
nje za dijake in študente za šolsko oziroma 
študijsko leto 2014/2015. Rok za oddajo 
vloge je 13. 10. 2014.
Obrazec vloge za prijavo je na voljo na 
spletni strani Občine Trebnje in v sprejemni 
pisarni Občine Trebnje na Golievem trgu 
5. Dodatne informacije pa lahko kandidati 
dobijo na Oddelku za družbene in gospodar-
ske dejavnosti Občine Trebnje.   

Obcinska uprava Obcine Trebnje,
Oddelek za druzbene in gospodarske dejavnosti

Psi so lahko na 
cestah samo pod 
nadzorom
Pričenja se šolsko leto in s tem skrb vseh 
nas za večjo varnost naših šolarjev v cestnem 
prometu. V zadnjem času smo prejeli kar ne-
kaj klicev občanov, ki so opazili prosto spre-
hajanje psov po cesti brez nadzora lastnikov. 
Psi, ki prosto tekajo po cesti, ovirajo promet 
in ogrožajo udeležence v cestnem prometu 
ter mnogokrat povzročijo občutek strahu, 
zlasti pri mlajših otrocih. 
V skladu z Zakonom o zaščiti živali je last-
nik tisti, ki je odgovoren za zaščito, skrb in 
varovanje domače živali. Na cesti so lahko 
psi le v prisotnosti osebe, ki jih varno vodi 
na povodcu. Lastnika, ki pušča, da se domača 
žival giblje nenadzorovano po cestah, se la-
hko kaznuje z globo 40 evrov. Z globo 200 
evrov pa lastnika psa, ki ne zagotovi, da je pes 
na javnem mestu na povodcu. 
Vse lastnike psov pozivamo, da spoštujejo 
pravila glede gibanja psov na cesti in ostalih 
javnih površinah ter s tem prispevajo k zago-
tavljanju večje prometne varnosti.   
 

Medobcinski inšpektorat in redarstvo

V deželi glasbe 
muziciramo 
že peto leto
Pred štirimi leti sem prvič povabila učence v 
svoj Atelje za glasbeno izobraževanje otrok 
na Vrhovo pri Šentlovrencu, ki sem ga po-
imenovala Dežela glasbe. Z zasebno glasbe-
no šolo na podeželju sem otrokom ponudila 
možnost, da si že v otroštvu, s strokovno 
vodenimi glasbenimi dejavnostmi, razvijajo 
spretnosti in glasbene veščine.  

Že leta 2010 sem imela za Deželo glasbe iz-
delan koncept poučevanja glasbenih veščin. 
Kot glasbena pedagoginja sem že 25-let 
delovala v javnem šolstvu, kjer sem s celost-
nim glasbenim razvojem začela v uvajalnem 
programu v skupinicah s 4-letnimi otroki. 
Tu otroci pridobijo prve zvočne, pevske in 
glasbeno-gibalne izkušnje prek igre, z ma-
limi instrumenti in glasbenimi pravljicami. 
Te veščine jim koristijo na mnogih področjih 
v življenju.  
V Deželi glasbe posvečamo posebno skrb 
oblikovanju otrokovega glasu in razvijanju 
posluha, zato so vsi učenci deležni pouka 
petja in ne le pouka svojega izbranega in-
strumenta. 
V preteklih letih so z različnimi glasbenimi 
dejavnostmi popestrili mnoge kulturne pri-
reditve v različnih krajih, v prednovoletnem 
času, ob materinskem dnevu, kot otroški pe-
vski zbor se vsako leto pridružimo Pomladni 
ladji in se s petjem uspešno predstavimo na 
območni reviji, ki jo prireja JSKD, OE Treb-
nje. Posamezni učenci Dežele glasbe radi 
nastopajo na prireditvah na svojih osnovnih 
šolah.
Mnogi učenci stopajo v peto leto glasbenega 
šolanja in so že oblikovani mladi glasbeniki, 
ki svoj prosti čas zapolnjujejo z muziciran-
jem. 
»Vesela sem, ko vidim, kako igra in poje za 
svojo dušo!« je misel navdušene mame enega 
izmed učencev Dežele glasbe. To tudi mene 
navdušuje z mislijo, da delim pomembne tre-
nutke z učenci, kar me napolnjuje z energijo 
za glasbeno delovanje naprej. 

Vodja Dezele glasbe: Marta Steklasa, prof. glasbe

Udeleženci 
mednarodnega 
pilotnega 
usposabljanja 
EXP-ROM 
obiskali romsko 
naselje Vejar
Med 2. in 5. julijem 2014 je v okviru medn-
arodnega projekta EXP-ROM na CIK 
Trebnje potekalo pilotno usposabljanje stro-
kovnjakov, ki se poklicno srečujejo z Romi z 
motnjami v duševnem razvoju. Usposabljanja 
se je udeležilo 19 strokovnjakov iz Slovenije, 
Grčije, Litve, Madžarske in Slovaške, ki so 
v sklopu praktičnega dela obiskali tudi rom-
sko naselje Vejar. Goste sta v naselju sprejela 
podžupan občine Silvester Prpar in romski 
svetnik Matija Hočevar. 

V okviru projekta EXP-ROM, ki ga sofi-
nancira EU znotraj Programa vseživljenjsko 
učenje, so bili poleg 50-urnega programa us-
posabljanja razviti tudi priročnik za učitelje, 
učbenik za udeležence in DVD kot učni 
pripomoček, ki omogočajo celovito podporo 
razvitemu izobraževalnemu programu. Sled-
nji bo skupaj z ostalimi projektnimi rezultati 
predstavljen na zaključni konferenci, ki bo 
potekala 16. oktobra 2014 v Ljubljani.

Barbara Jerovšek
CIK Trebnje

KORK Veliki Gaber 
vljudno vabi vse krajane 
na meritve holesterola, 

pritiska in 
krvnega sladkorja.

Meritve bodo 
5.10.2014 
v stavbi 

Ks Veliki Gaber



obcanov obcine Trebnje

št. 97 / september 2014 5

DOGODKI

Sprejem zlatih rokometašev, 
Trebanjcev Žige Urbiča in 
Matica Kotarja
Rokometaša Žiga Urbiča in Matica Kotarja, člana RK Tri-
mo Trebnje, ki sta na olimpijskih igrah mladih v kitajskem 
Nandžingu z reprezentanco osvojila zlato medaljo, je ob vrnitvi 
na Brniku pričakala zelo velika množica ljudi. 
Žiga in Matic sta dijaka 3. letnika Srednje elektrošole in tehniške 
gimnazije Šolskega centra Novo mesto, pred njima pa je gotovo 
še blesteča rokometna kariera. Poleg številnih drugih jima je na 
Brnik prišel čestitat tudi župan Občine Trebnje g. Alojzij Kaste-
lic (na sliki spodaj).
Žiga in Matic, tudi Občinska uprava Občine Trebnje vama 
iskreno čestita ob tem izjemnem dosežku in vama želi veliko 
uspehov še naprej.

Obcinska uprava Obcine Trebnje

Nogometno igrišče pri CIK 
Trebnje zaključeno
Dela na zatravljenem nogometnem igrišču pri Centru za 
izobraževanje in kulturo Trebnje so končana. Občina Trebnje je za 
projekt zagotovila sredstva v višini 53.760,00 EUR, Nogometni klub 
Trebnje pa preostanek v višini 5.000,00 EUR. 

Prejšnje nogometno igrišče so demontirali prostovoljci iz Krajevne 
skupnosti Dolenja Nemška vas in se že postavlja ob Podružnični os-
novni šoli Dolenja Nemška vas.

Obcinska uprava Obcine Trebnje
 

Občina Trebnje in Občina 
Žužemberk povezani z 
asfaltirano cesto
Občina Trebnje in Občina Žužemberk sta od julija 2014 od Vrbovca 
do Podlipe povezani s sodobno cesto. Lokalna cesta na relaciji Vrb-
ovec–Podlipa je z zaključkom investicije v celoti urejena in asfalti-
rana. Z investicijami v zadnjih treh letih je tako posodobljena še ena 
povezava s sosednjo občino. Za navedeno investicijo je Občina Treb-
nje namenila skupaj 105.400,79 EUR.    

V letu 2012 je bil zgrajen nov most v kraju Vrbovec, za katerega je 
Občina Trebnje namenila 34.644,83 EUR z DDV. Izvajalec del je bil 
CGP, d. d., Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto. V letu 2013 so 
pričeli z ureditvijo in asfaltiranjem prvega dela lokalne ceste v dolžini 
cca 475 metrov, ki je bila makadamska. Vrednost investicije znaša 
32.574,98 z DDV. V letošnjem letu sta bila izvedena še asfaltiranje in 
ureditev zadnjega odseka lokalne ceste Vrbovec–Podlipa v dolžini cca 
520 metrov. Pogodbena vrednost znaša 38.180,98 z DDV.  

Obcinska uprava Obcine Trebnje

Slavnostna otvoritev ceste skozi 
Gradišče
Po uspešni preplastitvi javne poti JP 926841 Rodine–Arenberk v 
dolžini skoraj dveh kilometrov je 3. 9. 2014 ob 15. uri v Gradišču po-
tekala slavnostna otvoritev le-te. Otvoritve se je poleg župana Občine 
Trebnje, g. Alojzija Kastelica, podžupana, g. Silvestra Prparja, in 
podžupanje Občine Mirna, ge. Barice Kraljevski, udeležilo tudi večje 
število Gradiščanov, ki so znova dokazali, da je v slogi moč. Zahvalju-
jemo se jim, da so s prostovoljnimi prispevki in prostovoljnim delom 
pripomogli k hitri ureditvi ceste. Hvala tudi KS Dolenja Nemška vas 
in prizadevnemu predsedniku Milanu Draganu za vodenje investicije.  

Obcinska uprava Obcine Trebnje
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Kanalizacije
Izgradnja fekalne kanalizacije Čatež
Gradnja kanalizacije Čatež, in sicer v smeri naselja Razbore po pro-
jektu št. K-292005-I v dolžini 950 m, je v polnem teku. Nadaljuje se 
od fekalnega kanala št. 5, ki je že bil zgrajen pred časom. Izvajalec del 
je podjetje Korbar Gradnje, d. o. o., ki je v začetku septembra začelo 
z deli. Ocenjena vrednost investicije brez kanala 8 je 91.762,96 evra 
brez DDV. Z deli bodo predvidoma zaključili v drugi polovici okto-
bra.

Kanalizacija Veliki Gaber – odcepi 
Izvaja se gradnja večjih odcepov fekalne kanalizacije Veliki Gaber, 
in sicer: (1) gradnja tlačne kanalizacije Mali Gaber v dolžini cca 52 
m, (2) gradnja gravitacijske kanalizacije Veliki Gaber v dolžini cca 
86 m, (3) gradnja podaljška sekundarne kanalizacije Veliki Gaber v 
dolžini cca 50 m ter (4) gradnja sekundarnega črpališča pri gasilskem 
domu. Ocenjena vrednost investicije je 27.250,09 evra brez DDV. 
Predvideni rok izvedbe je do 30. 11. 2014.

Ureja se projektno dokumentacijo PGD, PZI in pridobiva grad-
beno dovoljenje za črpališče in kanalizacijski vod za naselje Brnek ter 
dokumentacijo za sekundarno kanalizacijo za naselja Breza, Kamni 
Potok, Mrzla Luža in Iglenik.

Za kanalizacijo Dobrnič in Ponikve je izdelan projekt IDZ.

Obcinska uprava Obcine Trebnje

Vodovodi
Vrtina Bratnica, cevovod – povezava 
Ureja se projektno dokumentacijo PGD, PZI in pridobiva gradbeno 
dovoljenje za vrtino in povezovalni cevovod Bratnica. 12. 9. 2014 je 
bila na UE Trebnje dana vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja. 
Izdano bo predvidoma v začetku meseca oktobra.

Vaški sistemi Belšinja vas–Vodohran, 1. faza vodovoda 
Pogodba z izbranim izvajalcem je podpisana, izvajalec del bo podjetje 
KOMUNALNE GRADNJE, d. o. o., Grosuplje. V avgustu je po-
tekala uvedba izvajalca v posel. Izvajalec je začetek izvedbe del zaradi 
vremenskih razmer prestavil na začetek septembra. Vsa pogodbena 
dela bodo končana predvidoma v začetku oktobra 2014. Ocenjena 
vrednost investicije je 76.057,48 evra brez DDV. Dela bodo predvi-
doma končali v drugi polovici oktobra.

Hidrogeološka raziskava primernosti lokacije raziskovalne vrtine 
in izvedba raziskovalne vrtine Krtina
Ocenjena vrednost investicije je 30.000,00 evrov. Predvideni rok iz-
vedbe je v novembru 2014. Hkrati se pripravlja popis del za dostop 
do same lokacije vrtine. V letošnjem letu naj bi bil sam dostop do 
lokacije tudi urejen. Ocenjena vrednost raziskovalne vrtine je okoli 
40.000,00 evrov.

Obcinska uprava Obcine Trebnje

Odlagališče Globoko
Poteka izgradnja druge etape I. faze odlagališča nenevarnih odpad-
kov Globoko in odlagalnega polja za odlaganje azbestno-cementnih 
odpadkov po projektu za izvedbo, št. 1102/2014-PZI. Pogodba z iz-
branim izvajalcem je podpisana. Dosežena cena na javnem razpisu je 
320.984,34 evra brez DDV. Občina Trebnje je v investicijo vključena 
s svojim ustanoviteljskim deležem (58,26 %). Dela na odlagališču že 
potekajo. Zaključila se bodo predvidoma v drugi polovici oktobra.

Obcinska uprava Obcine Trebnje

Izkop za širitev II faza-1

Obljuba dela dolg
Zvonko Lah je v svoji predvolilni kam-
panji obljubil, da bo v primeru izvolitve 
podelil štipendijo v vrednosti 80 EUR 
na mesec dijaku ali študentu s stal-
nim prebivališčem v volilnem okraju do 
zaključka njegovega izobraževanja. Kot je 
obljubil, je tudi naredil.

Žrebanje je potekalo 19. 7. 2014 ob 
10. uri v parku v Trebnjem. Za podeli-
tev štipendije je prispelo prek 100 iz-
polnjenih prijav. Srečna štipendistka je 
postala Ana Zgonc, ki se je žrebanja tudi 
udeležila. Novica ji je krepko zarisala 
nasmeh na usta, saj je danes pri dragem 
šolanju dobrodošel prav vsak evro.

Joze Grozde
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Razširitev mostu čez Temenico 
v Šentlovrencu

Ena izmed investicij v letošnjem letu v občini Trebnje je tudi razširitev 
mostu čez Temenico v Šentlovrencu. V začetku junija 2014 je z ja-
vnim naročilom izbrani izvajalec, družba MARKOMARK, d. o. o., iz 
Vidma pri Ptuju, pričel z deli. Dela bodo predvidoma zaključena do 
konca septembra 2014.

Do sedaj so bila opravljena vsa rušitvena dela na obstoječi armirano-
betonski konstrukciji (odstranitev hodnika za pešce ter obeh vencev). 
Vse vidne betonske površine so bile očiščene, poškodovane površine 
odstranjene ter ustrezno reprofilirane. Zaključena so tudi vsa armi-
ranobetonska dela: podaljšanje obeh opornikov s temelji in kriloma 
ter prekladne konstrukcije za razširitev vozišča, dokončan je hodnik 
za pešce ter desni venec. Narejena je izravnava podlage na obstoječi 
prekladni konstrukciji, v naslednjih dneh sledi nova hidroizolacija, 
namestitev ograj na obeh straneh mostu, asfaltiranje ter ureditev 
struge.

S sanacijo in razširitvijo obstoječega mostu bo omogočeno nemoteno 
odvijanje dvosmernega prometa čez most. S to investicijo bo zago-
tovljena večja varnost udeležencem v prometu v tem delu naselja 
Šentlovrenc.

Obcinska uprava Obcine Trebnje

Začetek del na lokalni cesti med 
Bičem in Velikim Gabrom
V prvem tednu septembra so se začela dela na lokalni cesti med 
Bičem in Velikim Gabrom. Predvidena so dela v dolžini 800 m iz 
smeri Biča proti Velikemu Gabru, in sicer v dveh fazah. Zaključek 
investicije je predviden v oktobru 2014.
Ker je obstoječe vozišče preozko in dotrajano, je predvidena razširitev 
z rekonstrukcijo ter ureditev prometne signalizacije in odvodnjavanja. 
Naložba za obe fazi bo znašala dobrih 200.000,00 EUR z DDV, up-
orabnikom pa bo zagotovila predvsem boljše vozne pogoje – torej 
tudi večjo varnost v prometu. Vsem udeležencem v prometu se zah-
valjujemo za strpnost v času delne zapore ter jih prosimo za dosledno 
upoštevanje začasne prometne signalizacije.

Obcinska uprava Obcine Trebnje

V občini Trebnje šolski prag 
prvič prestopilo kar 151 
učencev
V ponedeljek, 1. 9. 2014, je v osnovnih šolah v občini Trebnje zopet 
zašumelo. Šolski prag je prvič prestopilo kar 151 prvošolcev. 

Prvošolce so v šolo pospremili starši, tam pa so jih toplo sprejeli 
učitelji in vodje podružnic. Ravnatelj g. Rado Kostrevc je prvošolce 
in starše pozdravil tako v Osnovni šoli Trebnje kot tudi v vseh 
podružničnih šolah. Ravnateljica ga. Barbara Brezigar pa je svoje 
učence sprejela in nagovorila v avli Osnovne šole Veliki Gaber. 
Ne nazadnje sta prvošolce vseh šol obiskala in s knjigami, rumeni-
mi odsevnimi ruticami, odsevnimi zapestnicami in kresničkami 
obdarila tudi župan Občine Trebnje g. Alojzij Kastelic in podžupan 
g. Silvester Prpar. Župan je učencem zaželel predvsem radovedno, 
novih znanj in uspehov polno šolsko leto 2014/2015, podžupan, ki 
je hkrati predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem pro-

metu (SPVCP), pa je učencem zaželel varno udeležbo v prometu.
Celotna občinska uprava pa vsem učencem, staršem in učiteljem 
želi prijeten ter uspešen začetek novega šolskega leta. 

Obcinska uprava Obcine Trebnje
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Zamenjava cevovoda na vodovodu Trebnje
Občina Trebnje se je kot lastnik celotnega vodovodnega omrežja Trebnje odločila za strokoven in celovit pristop k reševanju problematike 
zagotavljanja kakovostne oskrbe s pitno vodo na celotnem območju občine Trebnje, ki se oskrbuje oziroma napaja iz vrtine v Radanji vasi. V 
letu 2013 je že bil uspešno zamenjan cevovod na primarnem vodovodnem omrežju Trebnje, ki pa se s sedaj načrtovano investicijo po dolini 
Temenice v celoti dopolnjuje in tudi zaključuje. 

Tokratni projekt zamenjave napajalnega cevovoda po dolini Temenice predvideva zamenjavo cevi v skupni dolžini 6.127,06 m, razdeljen je 
na šest (6) odsekov (prikaz v tabeli in na skici), dela pa bodo predvidoma potekala sočasno na več odsekih, in sicer v času (predvidoma) med 
septembrom 2014 in marcem 2015. Terminski plan še ni natančno določen, saj je Občina Trebnje ponovno kandidirala za pridobitev nepovrat-
nih sredstev iz naslova ESRR (Evropski sklad za regionalni razvoj) in je investicija pogojena s pridobitvijo teh sredstev ter realne možnosti 
črpanja le-teh. 
5. 9. 2014 je Občina Trebnje prejela sklep MGRT o odobritvi nepovratnih sredstev v višini 571.769,15 EUR. Z izvajalci del je 8. 9. 2014 
potekala uvedba v delo in predvidoma 25. 9. 2014 se bodo dela pričela.

V preteklem obdobju je Občina Trebnje že dokončala številne rekonstrukcije, obnove in izboljšave na predmestnem primarnem in sekundar-
nem vodovodnem omrežju. Med najpomembnejše investicije lahko štejemo aktiviranje nove vrtine v Radanji vasi (leta 2000), izgradnjo dveh 
novih 500 m3 VH na Medvedjeku in na Cvibljah, obnovo obstoječih VH na Cvibljah ter zamenjavo dotrajanih cevi na posameznih odsekih 
primarnega vodovodnega omrežja. Zadnja zamenjava je potekala v letu 2013, ko je bilo prav tako s pomočjo evropskih sredstev zamenjanih 
kar 8.261,58 m cevi primarnega cevovoda.
Z aktivnostmi, končanimi konec leta 2013 in v prvem polletju leta 2014, so zaposleni v občinski upravi skupaj z zunanjimi izvajalci opravili vse 
naloge in postopke za uspešno kandidaturo na razpisu za navedena nepovratna sredstva, prav tako pa je že končan postopek izbire izvajalcev 
po ZJN za gradnjo, nadzor in varnostno koordinacijo.

 

 Preglednica odsekov
Oznaka 
odseka

Odsek Obstoječi material 
in premer cevi

Novi material in 
premer cevi

Dolžina

(mm) (mm) (m)
V-1 Krtina–VH Velika Loka (100 m3) AC DN 200 NL DN 200 838,67
V-2 VH Velika Loka (100 m3)–Kamni Potok AC DN 150 NL DN 150 1.972,66
V-3 Kamni Potok–Štefan AC DN 150 NL DN 150 1.525,17
V-4 Trebnje (Pristava–Rimska) AC DN 150 NL DN 150 993,70
V-5 Trebnje (Trubarjeva–Kidričeva) AC DN 150 NL DN 150 403,81
V-6 Gas. dom Trebnje–BS Trebnje AC DN 80 NL DN 100 392,05

skupaj 6.127,06

Obcinska uprava Obcine Trebnje, Oddelek za infrastrukturo in prostor
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Bartog
Trebnje

ORIGINALNI IN ORIGINALOM ENAKOVREDNI AVTODELI - PNEVMATIKE - PLATIŠČA
V Sloveniji: 48x AVTOSERVIS in 19x TRGOVINA Z AVTODELI, več informacij lahko 
najdete na www.bartog.si

BARTOG Trebnje, Obrtniška ulica 18, 8210 Trebnje
t: 07 346 24 31 | f: 07 346 24 34 | dusan.sadar@bartog.si | www.bartog.si
Naše avtotrgovine so odprte vsak delavnik od 8. do 18. ure in ob sobotah od 8. do 12. ure.

SMO SPECIALISTI ZA
zavoremotorna oljapnevmatike platišča akumulatorje filtre

NUDIMO TUDI
NADOMESTNO 

VOZILO

TRGOVINA Z AVTODELI
NAJVEČJI IZBOR AVTODELOV TER DODATNE OPREME

SERVIS in VULKANIZERSTVO     
NAJBOLJŠA PONUDBA PNEVMATIK NA ENEM MESTU

48x
v Sloveniji

Dobrodošli

tukaj!

19x
v Sloveniji

avto klime
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Energetska sanacije telovadnice 
OŠ Trebnje
V teku je energetska sanacija telovadnice Osnovne šole Trebnje. Stre-
ha, ki je iz sendvič pločevine podizvajalca Trimo Trebnje, d. o. o, je 
zamenjana, obnovljena je fasada, zamenjana so okna, zaključna dela v 
sanitarnih prostorih pa še potekajo. 

Izvajalec GPI Tehnika, d. o. o., Dolenje Kamence 56, 8000 Novo 
mesto, dela opravlja po terminskem planu. Dela, ki bodo omogočila 
uporabo telovadnice, bodo zaključena do 20. 9. 2014, vsa ostala pa do 
30. 9. 2014.

Projekt Energetska sanacija OŠ Trebnje, katerega vrednost znaša 
296.517,37 EUR, je v 85 % upravičenih stroškov sofinanciran s strani 
Ministrstva za infrastrukturo in prostor RS, ostala sredstva je zago-
tovila Občina Trebnje.

Obcinska uprava Obcine Trebnje

Preplastitev in prireditev v 
Gradišču je uspela
V sredo, 3. septembra 2014, je potekala v Gradišču pri Trebnjem ob 
15. uri uradna otvoritev preplastitve ceste. Gospod župan je ob tej 
priložnosti poudaril, kako pomembno je sodelovanje med ljudmi. Z 
delom in denarnimi sredstvi, pridnostjo in zagnanostjo jim je uspelo 
preplastiti cesto v dolžini približno 2 kilometrov. Investicijo sta sofi-
nancirali Občina Trebnje ter KS Dolenja Nemška vas v višini 90.000 
evrov, sami vaščani in lastniki zidanic ter parcel pa so prispevali nev-
erjetnih 20.000 evrov. Manjši del preplastitve ceste je financirala tudi 
Občina Mirna. Preplastitev bi stala prek 200.000 evrov, če ne bi sami 
vaščani prispevali s prostovoljnim delom okoli 2.000 delovnih ur.
Denarna sredstva je Občina Trebnje odobrila zgolj zato, ker so v mes-
ecu juniju organizirali srečanje vseh Gradišč Slovenije. Prireditev je 
uspela tako organizacijsko kot finančno. Gospod župan je poudaril, 
da so pohvale množično prihajale iz vse Slovenije. Ljudje so bili 
navdušeni nad sprejemom s pogostitvijo v Trebnjem, nad izgledom 
vasi in novim asfaltom, urejenostjo zidanic in vinogradov, pogostitvijo 
v zidanicah, nad programom, bogatim srečelovom … 
Ob tej priložnosti se zahvaljujejo vsem, predvsem gospodu županu 
Alojziju Kastelicu, predsedniku KS Dolenja Nemška vas gospodu 
Milanu Draganu, ki je bil uspešen pri pogajanjih in nadzoru pri 
preplastitvi ceste, podžupanji gospe Nadi Pepelnak, vsem svetnikom 
za podporo obema projektoma, gospodu županu Mirne Dušanu 
Skerbišu, KZ Trebnje za pogostitev, predsednici Turističnega društva 
Trebnje gospe Biserki Sitar ter njenim članom za vodenje, vsem 
nastopajočim in govornikom, gospodu župniku Milošu Koširju za 
sodelovanje, povezovalcu programa gospodu Slavku Podboju, vsem 
pridnim gospodinjam za slastno pecivo, za bogate dobitke in sokra-
janu Niku Pešcu za njegovo marljivo polletno delo pri izdelavi tabel z 
napisi, ki popestrijo sprehod skozi vas. Hvala vsem, ki ste se množično 
udeleževali delovnih akcij, in tudi vaščanom, ki ste kakor koli prisp-
evali k izvedbi in popestritvi prireditve. 
Posebna zahvala pa gre predsednici Turistično-športnega društva 
Gradišče Jelki Šalehar in »zlatemu fantu« Igorju Udovču za trda 
pogajanja, organizacijo, zavzetost, optimizem in delavnost.
Lepo je, kadar je večina ljudi za napredek in skupno dobro.

Tekst: Marija Kos in Tamara Nagode, 
clanici Turisticno-športnega društva Gradišce

          

Začetek sanacije ceste Trebnje - Repče
Sredi septembra se bodo začela dela za ureditev lokalne ceste Repče–Gorenji Vrh, ki bo potekala z druge strani podvoza avtoceste, gledano 
iz smeri Trebnje–Repče, v dolžini 240 m. Izvajalec del je podjetje KOMUNALNE GRADNJE, d. o. o., iz Grosupljega, ki je bilo izbrano kot 
najugodnejše prek javnega razpisa. 
Predvidena je rekonstrukcija cestišča z ureditvijo odvodnjavanja in prometne opreme. Vrednost pogodbenih del znaša dobrih 70.000,00 EUR 
z DDV in se bodo zaključila predvidoma v oktobru 2014. 

Obcinska uprava Obcine Trebnje
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Cenjene stranke vabimo v Center ponovne uporabe Trebnje, kjer vas čakajo:

• nostalgija med retro/vintage izdelki 
• različni prenovljeni izdelki po ugodnih cenah
• informacije in prijazen nasvet o možnostih ponovne uporabe
• brezplačna oddaja rabljene opreme 
• ustvarjalne delavnice in popravljalnica tekstila

CPU TREBNJE
Goliev trg (na nekdanji tržnici za pošto)
8210 Trebnje
Info: 031 434 038 in www.centerponovneuporabe.si
Del. čas: pon., tor., čet., pet.: 8-15/sre.: 8-16

Ce
nt

er 
ponovne uporabe

®

Ponovno uporabljam, naravnih virov ne zapravljam.

GLORIA
TREBNJE (TC SPAR): 031 668 355
pon, tor, čet, pet 8-19, sob 8-13, sreda zaprto

VELIKI GABER: 051 740 438
tor, sre 7-14, čet, pet 13-19, sob 7-13

FRIZERSKI SALON

NAJUGODNEJŠE CENE
MOŠKIH IN ŽENSKIH FRIZUR

Darinka Kotar s.p.

Krvodajalska akcija
Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Trebnje je v septem-
bru organiziralo jesensko krvodajalsko akcijo. 
V ponedeljek, 1. 9.,  je v restavraciji Galaksija v Trebnjem kri 
darovalo 232 krvodajalcev. Po petih letih je bila ponovno orga-
nizirana krvodajalska akcija na Mirni. V torek, 2. 9., je na odvzem 
v Dom Partizan prišlo 65 krvodajalcev. V Šentrupert je v sredo, 
3. 9., v Hišo vina prišlo kar 89 krvodajalcev. V četrtek, 4. 9., pa 
so bili krvodajalci povabljeni v lepo prenovljen Kulturni dom v 
Mokronog. Kri je darovalo 51 krvodajalcev. V štirih dneh se je 
krvodajalske akcije udeležilo skupaj 437 krvodajalcev, od tega jih 
je 23 kri darovalo prvič. HVALA krvodajalcem in vsem, ki ste 
sodelovali in pomagali pri izvedbi krvodajalske akcije. 
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Foto: Nadja Marn

Prvič v šolo
V ponedeljek, 1. septembra, je bil za 121 pet- in šestletnikov iz 
Trebnjega in okolice prav poseben dan. Prvič so prestopili vrata 
Osnovne šole Trebnje in njenih podružničnih šol kot učenci. 

Na Osnovni šoli Trebnje so se skupaj s starši zbrali nekaj po de-
veti uri. Po uvodnem nagovoru ravnatelja šole Rada Kostrevca jih 
je pozdravil tudi župan Občine Trebnje Alojzij Kastelic in Jana 
Morelj iz Radia 1. Sledila je lutkovna predstava Pod medvedovim 
dežnikom, ki so jo za prvošolce pripravili starejši šolarji. Učenci 
so se nato razdelili v oddelke in prvič zakorakali v učilnice ter 
sedli v šolske klopi.
Na podružničnih šolah so program pripravile učiteljice, učence 
je na vsaki šoli pozdravil ravnatelj in predstavniki lokalne skup-
nosti.
Upamo, da bo letošnjim prvošolcem prvi šolski dan kljub dežju 
ostal v lepem spominu. Zavedamo se, da je bil za njih in njihove 
starše to velik dan. Po svojih najboljših močeh smo se trudili, da 
bi bil nepozaben. Veseli nas, da se njegovega pomena zaveda 
tudi lokalno okolje.  

(M.M.)

Prvi šolski dan na PŠ Dolenja 
Nemška vas
Septembra so se vrata šole zopet odprla in prvič je prag prestopi-
lo 20 prvošolcev. Le-te sta sprejeli učiteljica Ana in vzgojiteljica 
Mojca. V uvodnem delu je učence in njihove starše pozdravila 
vodja šole, učenka 5. razreda pa jih je nagovorila v imenu učencev 
PŠ Dolenja Nemška vas. Dobrodošlico je izrekel tudi gospod 
ravnatelj, nato pa še gospod župan, ki je vsakemu učencu po-
daril knjigo. Razredničarka je nato starše in učence povabila v 
telovadnico na ogled dramske igrice Moj dežnik je lahko balon, 
ki so jo pripravili učenci šole. Da bo spomin na prvi šolski dan 
prijetnejši, so se posladkali s sladoledom. Spoznali so tudi svoja 
nova prijatelja, Lili in Bineta, ki jih bosta spodbujala pri učenju. 
Za večjo varnost v prometu so dobili rumeno rutko, ki jih bo 
varovala na poti v šolo in domov.
Učenci od 2. do 5. razreda so prvi šolski dan preživeli s svojimi 
novimi razredniki. Dobili so navodila za novo šolsko leto in dve 
uri že imeli pouk po urniku.
Ob začetku šolskega leta želimo vsem učencem uspešno šolsko 
leto in da bi se dobro počutili na naši podružnični šoli.

Kolektiv PŠ Dolenja Nemška vas

Z Lili in Binetom v 
novo šolsko leto
Tako kot za 21 872 prvošolcev po vsej Sloveniji je bil prvi september 
tudi za 14 prvošolcev Podružnične šole Dobrnič poseben dan. Prvič 
so prestopili šolski prag. Za odpravo še zadnjih strahov sta poskrbela 
prijazna čebelica Lili in čebelček Bine, ki sta prvošolce pričakala na 
vhodu šole in jim podelila vstopnico za ogled predstave. Nove učence 
in njihove starše so v telovadnici nestrpno pričakovali vsi učenci 
podružnične šole in njihove učiteljice. Ob 9.45 smo pričeli s kul-
turnim programom. Petošolka Nastja Smolič je pozdravila prvošolce 
in njihove starše. Nato so jih nagovorili še ravnatelj Osnovne šole 
Trebnje Rado Kostrevc, župan Občine Trebnje Alojzij Kastelic in 
podžupan Silvester Perpar. Sledila je dramska igrica Medko Slad-
kosnedko, ki so jo odigrali učenci dramskega krožka, s pevskimi 
vložki pa so jo popestili učenci pevskega zbora. Nato sta na oder spet 
priletela čebelica Lili in čebelček Bine. Prvošolcem sta obljubila, da 
jim bosta večkrat priskočila na pomoč, spomnila pa sta jih tudi na up-
orabo prijaznih besed. Po koncu igrice je starše prvošolcev in učence 
pozdravila še vodja PŠ Dobrnič Ana Kastigar. Podelila jim je knjige 
Sile narave, ki jih je vsem prvošolcem podaril župan Občine Trebnje. 

Prvošolci so se že prvi dan izkazali kot čisto pravi šolarji. S 
pomočjo znakov, s katerimi sta Lili in Bine označila pot, so brez 

težav našli svojo učilnico. Ob koncu pa so se staršem predstavili 
tudi s pesmico o prijateljstvu, ki so se jo naučili prvi šolski dan. 

Prvošolcem in ostalim učencem šole želim veliko radosti v šolskih 
klopeh ter čim manj ovir pri pridobivanju novega znanja, ki jim bo 
nekoč odprlo vrata v svet. 

Tekst: Klavdija Livk
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9. poletni tabor za romske 
otroke iz naselja Vejar 
Center za socialno delo Trebnje je v avgustu že deveto leto zapored 
v počitniškem obdobju organiziral Poletni tabor za osnovnošolske 
romske otroke iz naselja Vejar. Tabor otrokom ponuja kakovost-
no preživljanje prostega počitniškega časa, poleg tega predstavlja 
tudi prehod iz počitnic v šolsko obdobje. Otroci se ga vedno raje 
udeležujejo in ga tudi nestrpno pričakujejo – najbolj ga povezuje-
jo z izletom na morje, ki je večini otrok edina možnost, da vidijo 
morsko obalo. Program je trajal 5 dni. Igrali so se s padalom, božali 
želvo, paličnjake in polže, pri igrah brez meja so urili svojo hitrost in 
natančnost, obiskali so gasilce in gasili ogenj. Na morju so se učili pla-
vati, iz srca so vriskali, čofotali, skakali … To njihovo veselje bi moral 
videti v živo vsak, ki ima rad otroke, saj nahrani dušo.
Hvala Občini Trebnje za financiranje programa. Iz srca hvala tudi 
Dani Mirna, ki je, tako kot vsako leto, tudi tokrat poklonila sokove. 
Posebna zahvala pa gre vsem odraslim spremljevalcem, ki so s svojo 
prisotnostjo otrokom pokazali, da jih imajo radi.

Nataša Krese, univ. dipl. soc. del.

Tradicionalni pohod po 
Baragovi poti
Občinski odbor Slovenske ljudske stranke je na eno redkih sončnih 
nedelj v mesecu avgustu organiziral vsakoletni tradicionalni pohod 
po Baragovi poti. S tem obeležjem se spominjajo Friderika Ireneja 
Barage, velikega rojaka in prvega slovenskega škofa v Severni Ameri-
ki, zato se ga vsako leto udeležuje vedno več ljudi. Letos je sprva ka-
zalo, da bo malo zagodlo vreme, kar pa pohodnike, ki so si lahko med 
potjo ogledali tudi krajevne znamenitosti, ni ustavilo. Da popotniki 
ne bi bili lačni, so poskrbele pridne roke članic Društva podeželskih 
žena Tavžentroža, in sicer pod taktirko ge. Marjane Kužnik. Pri 
Baragovi rojstni hiši v Mali vasi je vse letošnje pohodnike pozdravil 
predsednik SLS g. Franc Bogovič, ki se je pohoda udeležil s svojo 
soprogo. Za kratek kulturni program so poskrbeli domačini in tako 
vsem pohodnikom polepšali dan. Pohod se je zaključil v Trebnjem, 
kjer so si med seboj obljubili, da se zopet vidijo prihodnje leto. 

 Tekst: Leon Lobe

     Foto: Matija Miklič

Jurčičeva priznanja in nagrade 
na Srednji šoli Josipa Jurčiča
Tudi v letošnjem šolskem letu so v množici izjemnih dijakov izbrali 
tiste, ki so si zaslužili najvišja šolska priznanja in nagrade. 
Jurčičeva priznanja za šolsko leto 2013/2014 je prejelo pet dijakov. 
Bronaste nagrade so prejeli: Nika Kavšek, Tanja Adamlje, Klara 
Groznik, Barbara Tekavec in Špela Zupančič ter odlična maturan-
ta, Miloš Ljubotina in Boris Kuster, za odlično šolsko delo in zlate 
dosežke na številnih tekmovanjih v regijskem in državnem merilu.
Srebrno Jurčičevo nagrado so prejeli: Katarina Petra van Midden za 
izjemno bero dosežkov, Martin Grošelj, najboljši dijak v ekonom-
skem programu, in dve zlati maturantki poklicne mature, Mojca Ad-
amlje in Eva Zupančič. 
Najvišje priznanje šole je zlata Jurčičeva nagrada. Prejela sta jo 
izjemna plesalca in odlična dijaka, Eva Levstek in Matej Pekolj, za 
številne uspehe, ki sta jih dosegla v štirih letih šolanja na šoli. Njun 
največji uspeh je dvakratni naslov državnih prvakov v standardnih 
in latinskoameriških plesih, ki sta ga dosegla na šolskem plesnem 
festivalu, kjer sta bila izbrana tudi za naj plesni par Slovenije. Zlato 
Jurčičevo nagrado je prejela tudi Špela Zupančič za izjemno delo in 
dosežke v vseh štirih letih šolanja.
Za temi skopimi stavki, ki so namenjeni nagrajencem, se skriva njihov 

talent in množica ur dela in preizkušenj, pa tudi veselje in navdušenje, 
mladostna iskrivost in zdrava tekmovalnost. Na Srednji šoli Josipa 
Jurčiča so veseli takih uspehov, ki plemenitijo ime šole.
V novem šolskem letu se vsi skupaj že podajajo novim uspehom na-
proti!

Milan Jevnikar
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O.R. Inženiring d.o.o., dimnikarski koncesionar za občine 
Trebnje, Mirna, Mokronog, Šentrupert, Metlika, Črnomelj in Semič

Spoštovane občanke, spoštovani občani!

Kot novi koncesionar Republike Slovenije za opravljanje dimnikarskih storitev 
v občinah Trebnje, Mirna, Mokronog in Šentrupert, vas po tej poti prav lepo in 
prijazno pozdravljamo. Vaš dom želimo narediti še boljši, da bo bivanje v njem 
varno in zdravo. V kolikor se želite dogovoriti za predhodni termin opravljanja 
dimnikarskih storitev, nas lahko o tem obvestite. 
Veselimo se že uspešnega skupnega 
sodelovanja v naslednjih letih.

Lep pozdrav,

Vodstvo O.R. Inženiring d.o.o.

KONTAKT:

Operativni vodja: 031 253 484
Dimnikar: 041 276 555
Pisarna: 01 2009 820
Fax: 08 3895 002
E- naslov: o.r.inzeniring@gmail.com
Spletna stran: www.or-ing.si

O.R. Inženiring d.o.o., dimnikarski koncesionar Republike Slovenije

Oglas OR Inženiring.indd   1 10.9.2014   15:32:59
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Bliža se mesec 
požarne varnosti
Letos je osrednja tematika posvečena ljudem 
s posebnimi potrebami. Požar v objektu je 
nevaren, še posebej za ljudi, ki so kakorkoli 
ovirani pri zaznavanju ali gibanju. Gluhi, 
slepi, ljudje z različnimi motnjami, ljudje na 
vozičkih ali nepokretni veliko pozneje za-
znajo nevarnost požara in zato tudi ne more-
jo ukrepati pravočasno. Takšni uporabniki 
objekta so izpostavljeni še večjem tveganju.

V mesecu oktobru si lahko pobližje ogledate 
opremljenost in delovanje gasilske enote 
PGD Trebnje s poudarkom na reševanju 
oseb s posebnimi potrebami.

Vabimo vas na DAN ODPRTIH VRAT 
v nedeljo, 19. 10. 2014, med 15. in 19. uro. 
Svoje dejavnosti bomo predstavili tudi pred 
trgovskim centrom Mercator, in sicer v ne-
deljo, 26. 10. 2014, med 8. in 12. uro. Prip-
ravili bomo zanimive predstavitve za odrasle 
in otroke. 

Mlade navdušence nad gasilstvom 
(osnovnošolce) vabimo na 

PRVE VAJE GASILSKE 
MLADINE PGD TREBNJE 

(24 . 10. ob 17h), 

kjer bomo mentorji poskrbeli, da bodo otroci 
kvalitetno preživeli svoj prosti čas. 

Naše aktivnosti lahko spremljate na face-
booku ali na spletni strani, za vsakršne infor-
macije pa smo vam na voljo na elektronskem 
naslovu pgdtrebnje@gmail.com.

NA POMOČ!

Poletje z G & CC Trebnje
Med letošnjimi poletnimi počitnicami so bili v G & CC klubu Trebnje zelo aktivni. Na 
vadišču so uredili dodatne štiri zelenice in igrišče za kratko igro. Tako je sedaj možno na 
vadišču poleg vadbe dolgih in kratkih udarcev ter vadbe na vadbeni zelenici odigrati tudi igro 
na devetih luknjah. Tovrstno igrišče je izredno primerno za igranje golfa za otroke, hkrati pa 
tudi za odrasle, ki bi radi vadili kratko igro. V avgustu so igrišče že preizkusili otroci, ki so se 
udeležili golf kampa. Prvi so gostovali tekmovalci Racman golf kluba iz Ljubljane, za katere je 
njihovo strokovno vodstvo organiziralo poletne priprave na tekmovanja. V naslednjem tednu 
pa je potekal za otroke iz Trebnjega in okolice petdnevni golf kamp, ki se ga je udeležilo kar 17 
otrok. V dopoldanskem času so se učili golfa, v popoldanskem pa so imeli organizirane druge 
športne dejavnosti ali ogled okoliških zanimivosti. Ob večerih so pripravili taborni ogenj in 
skupaj s starši zaključili pester dan. Na zadnji dan je potekala še prijateljska tekma v spret-
nostnih nalogah. Udeleženci obeh kampov so bili zelo zadovoljni, hkrati pa so bili zadovoljni 
tudi vsi tisti, ki so pomagali pri izvedbi kampa. Nekoliko je na začetku razpoloženje pokvarilo 
dejanje neznanih oseb, ki so odnesle kar 5 šotorov in s tem organizatorjem nakopale kar nekaj 
skrbi in stroškov. Z dobro voljo in pozitivnim razmišljanjem so vseeno pripravili vse potrebno 
in se še enkrat zahvaljujejo mirnskim tabornikom za pomoč. 
V prihajajočem šolskem letu jih čakajo številne aktivnosti. Ob sredah in četrtkih bo v septem-
bru in oktobru organizirana vadba za otroke od 3. leta starosti dalje. Nadaljevala se bo letna 
liga v golfu, udeleževali se bodo tudi drugih tekmovanj. Za odrasle bodo še naprej organizirali 
tečaj golfa v sklopu akcije Slovenija igra golf. V zimskem delu pa bodo imeli na šolah orga-
nizirano vadbo za učence. Vse zainteresirane vabijo, da se jim pridružijo, dodatne informacije 
pa lahko najdete na spletni strani www.gcc-trebnje.si ter na Facebook strani www.facebook.
com/solagolfatrebnje. Lahko pa jim tudi pišete, njihov elektronski naslov je solagolfa@gcc-
trebnje.si.

Golf & CountryClub Trebnje

Kegljačice novim izzivom naproti
Na kondicijskih pripravah kandidatk za mlado državno kegljaško reprezentanco, ki so po-
tekale v Kranjski Gori, je šlo vse po načrtu – le vreme jim ni bilo naklonjeno, saj je ves čas 
deževalo. Pripravljale so se na svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje leto v Nemčiji (v Speich-
ersdorfu). Trebanjkama, Niki in Nastji (na sliki z leve: 4. Nika, 6. Nastja), je uspelo opraviti vse 
naloge, ki so jima jih zastavili trenerji. 
Na generalni preizkušnji pred začetkom lige je bila na novomeškem Portovalu odigrana prip-
ravljalna prijateljska tekma, na kateri je z maksimalnim izidom 8 : 0 zmagala prva vrsta. S 602 
podrtima kegljama se je izkazala Katja Šribar (na sliki). Zaradi poškodbe kolena ni nastopila 
Silva Zupančič. Za njo je po vsej verjetnosti prvi del sezone izgubljen. 
Trebanjske kegljačice bodo uvodno tekmo odigrale v Ceršaku, proti ekipi, ki se je v 1. B-ligo 
uvrstila iz druge lige vzhod. To bo njihovo prvo srečanje. 
Razpored prvega dela: CERŠAK: Ceršak – Trebnje (13. 9.), NOVO MESTO: Trebnje – 
Izola (20. 9.), RADENCI: Radenska – Trebnje (27. 9.), NOVO MESTO: Trebnje – Celje II 
(4. 10.), PIVKA: Pivka – Trebnje (11. 10.), ČRNOMELJ: Bela krajina – Trebnje (18. 10.), 
NOVO MESTO: Trebnje – Adria Ankaran (8. 11.), NOVA GORICA: Gorica – Trebnje 
(15. 11.), NOVO MESTO: Trebnje – Impol Slovenska Bistrica (22. 11.). (N. G.)

(Fotko s priprav smo prejeli od selektorja slovenske ženske reprezentanca Lada Gobca.)
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 Galerijska paleta
Tudi v poletnem času v Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje 
niso počivali. Galerija je v sodelovanju z Galerijo naivne umetnosti 
iz Kovačice dela iz zbirke predstavila na dveh razstavah, in sicer v 
Nacionalnem muzeju Kikinda in Muzeju v Smederevu v Srbiji. V 
obe predstavitvi so vključena dela 29 slovenskih avtorjev, ki so bila že 
razstavljena aprila letos v Kovačici v Srbiji. 
Razstavo v Kikindu si je bilo možno ogledati od 8. do 31. avgusta, v 
Smederevu pa bodo dela na ogled od 15. septembra do 17. oktobra 
2014.

Utrinek z odprtja razstave v Kikindi

Od desne: Lidija Milašinović  (direktorica Nacionalnega muzeja Kikinda),
Marija Raspir (direktorica Galerije naivne umetnosti, Kovacica), 

Patricija Pavlic (direktorica CIK Trebnje)

Po uspešnem Letnem kinu 
jeseni novi kulturni projekti:
Levčkove predstave in delavnice
Po poletnem oddihu so tudi na Javnem skladu RS za 
kulturne dejavnosti – Območni izpostavi Trebnje s 
polno paro zakorakali v že skorajšnjo jesen. Pa vendar 
je bil tudi poletni čas v občini Trebnje obogaten s kul-
turnim dogodkom – s projekcijo filma na prostem.
 
Letni kino je 22. avgusta v Trebnje na prostor za pošto 
privabil 400 gledalcev iz Trebnjega in okolice, ki so si 
z velikim zanimanjem ogledali najnovejšo mladinsko 
uspešnico Gremo mi po svoje 2. Za pomoč pri or-
ganizaciji dogodka se zahvaljujejo vsem sodelujočim, 
zlasti pa Pošti Slovenije, poslovni enoti Trebnje. Do-
godek je omogočila Občina Trebnje. 

Jesen v občino Trebnje prinaša nove kulturne dogodke. 
Levčkov abonma spreminja svojo podobo, območna iz-
postava sedaj vabi na Levčkove predstave in delavnice. 
Prva Levčkova predstava bo na ogled v KD Trebnje 
v petek, 10. 10. 2014, v tednu otroka, ob 18.00. JSKD 
– OI Trebnje vabi na brezplačno otroško predstavo 
Hišica iz kock (po knjižni predlogi Ele Peroci) v iz-
vedbi LS Mokre tačke KUD Emil Adamič Mokronog. 
Predstava se je uvrstila na državno Srečanje lutkovnih 
in gledaliških otroških skupin Slovenije 2013. Vstop je 
prost! Ogled predstave omogoča Občina Trebnje.

JSKD – OI Trebnje načrtuje še kar nekaj kulturnih 
dogodkov, ki jih bo v sodelovanju z Občino Trebnje 
omogočila tudi v prihodnje. Vsa morebitna vprašanja, 
informacije in predloge lahko pošljete na elektronski 
naslov oi.trebnje@jskd.si ali pa pokličete na tel. št.: 07 
348 12 50. 

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti,
Obmocna izpostava Trebnje

Po znanje na CIK Trebnje
Šolska vrata so se na CIK-u Trebnje odprla že v avgustu, ko so v 
sodelovanju z ZRSZ OS Novo mesto pričeli s Posebnim programom 
za etnično skupino Romov. Delavnic se udeležujejo prebivalci naselja 
Vejar, ki s pomočjo aktivnih in praktičnih metod učenja izpopolnju-
jejo svoje znanje iz funkcionalne in bralne pismenosti, komunikacije, 
računalništva, učenja učenja ter usvajajo socialne veščine.
Za tiste, ki si želijo pridobiti nova znanja v neposredni bližini, 
pa so tudi v tem šolskem letu na voljo številni izobraževalni pro-
grami s področja ekonomije, gostinstva in predšolske vzgoje, tečaji 
računalništva, tujih jezikov in usposabljanja s področja knjigovodstva, 

kulinarike ter številni drugi, 
tudi balet za odrasle. Vse, ki 
zanima višješolski e-študij, 
vabijo na informativna dne-
va, ki bosta 18. in 23. 9. 2014.
Mnogi programi se začnejo 
že v oktobru, zato pohitite, 
da si zagotovite mesto. Več o 
aktualnih dogodkih pa si lah-
ko preberete na spletni strani 
www.ciktrebnje.si, njihovo 
ponudbo pa lahko spremljate 
tudi na Facebooku.

Martina Podlesnik
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LOKALNE VOLITVE - KANDIDATI ZA ŽUPANE

Spoštovane občanke in občani
Občine Trebnje!

Silvester Prpar, po izobrazbi dipl. ekonomist, sem se odločil, da na 
letošnjih volitvah kandidiram za župana Občine Trebnje. Po svoji 
naravi sem vesel človek, v ljudeh in dejanjih vedno vidim in iščem 
pozitivne stvari, iščem nove rešitve in priložnosti, predvsem pa znam 
ljudi povezovati. Nasprotovanje za vsako ceno in uveljavljanje zgolj 
lastnih interesov je velikokrat vzrok, da ostanejo dobre zamisli in 
ideje posameznikov neupoštevane in na škodo vseh tudi veliki pro-
jekti nerealizirani.
Moja odločitev ni bila težka, saj je delo, ki ga opravljam kot podžupan, 
pokazalo, da to zmorem. Delo v prid in dobro vseh je pravzaprav 
moje osebno poslanstvo. Seveda tega ne bi mogel uresničiti brez 
potrebnih znanj in izkušenj na področju organizacije, vodenja in 
gospodarstva,brez poznavanja problematike na vseh področjih v ce-
lotni občini Trebnje.
Moje osnovno vodilo je, da je potrebno vsem ljudem v občini za-
gotoviti osnovne življenjske potrebe in da se občina razvija ena-
komerno. Moje izkušnje kažejo, da je v občini Trebnje veliko ljudi, 
ki ste pripravljeni veliko in požrtvovalno delati in prispevati v dobro 
vseh. Brez Vas in Vašega aktivnega sodelovanja noben projekt, ki je 
potekal na občinski ali krajevni ravni, ne bi mogel biti tako uspešen.
Zato se vsem iskreno zahvaljujem za sodelovanje in podporo.
Hvala Vam za zaupanje. Skupaj zmoremo več in bolje.

Silvester Prpar kandidat za župana Občine Trebnje

Spoštovane občanke in občani, dragi volivci 

Za župana občine Trebnje kandidiram, ker so me v 
zadnjem trenutku v to prepričali sokrajani, ki si želijo 
sprememb in ki menijo, da Trebnje potrebuje »svež 
veter in nov zagon v občinska jadra«.

Vse od leta 1990 sem vpet v politiko, tako na 
lokalni kot tudi na državni ravni. Izkušnje, ki sem 
jih pridobil pri svojem dosedanjem delovanju, mi 
bodo zagotovo pomagale učinkoviteje voditi občino 
in hitreje reševati konkretne težave, s katerimi se 
srečujemo občani.

Imam vizijo moderne občine, ki bo ljudem nudila 
vse, kar potrebujejo za kakovostno življenje. To lahko 
dosežemo s trdim delom, konkretnimi programi in 
s sodelovanjem vseh občanov. V tem kriznem času 
je za realizacijo novih projektov zelo pomembno 
pridobiti sredstva iz Evropske Unije. Vesel sem, da 
lahko računam na pomoč evropskega poslanca 
Lojzeta Peterleta, ki mu – tako kot meni – ni vseeno, 
kako se bo razvijala občina Trebnje v prihodnje. 

Blaž Pavlin, kandidat za župana

V osmih leti h smo dosegli veliko. 
Vsepovsod okoli sebe lahko vidimo 
poziti vne spremembe. Veliko pa je 
še za postoriti . 

Za ponovno kandidaturo sem se 
odločil, ker lahko konti nuirano 
nadaljujem z delom, vsakega novega župana pa čaka 
uvajalno obdobje do dveh let, kjer je realno pričakovati  
zastoje in stagnacijo. 

Moji cilji so realni, potrebni in uresničljivi. Nadaljujmo 
dobro začrtano pot skupaj. Tri poglavitne usmeritve 
mojega programa so: 

• Nadaljevanje začeti h investi cij (knjižnica, glasbena 
šola, vodovod, kanalizacije, športne in turisti čni 
objekti , ceste …)

• Vrtec Veliki Gaber, mrliška vežica Sela pri Šumberku
• Delavna mesta, tudi s privabljanjem tujih investi cij 

in socialno podjetništvo
• Nadaljnji razvoj in prepoznavnost podeželja 

Po dobri poti  naprej!

Županova lista »NAPREJ«
in ALOJZIJ KASTELIC za župana

3
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LOKALNE VOLITVE - STRANKE

Z izvolitvijo »Županove liste NAPREJ« pomagate oblikovati  
enoten Občinski svet, ki bo nudil trdno oporo in pomoč 
županu. 

Vsi kandidati  smo prostovoljci. V krajevnih skupnosti h 
smo delovali kot predsedniki, v Občinskem svetu kot 
konstrukti vni partnerji, v društvih kot nosilci idej ... Skupaj 
z županom smo v zadnjih osmih leti h pripomogli k velikemu 
razvojnemu napredku.

Vaš glas za »Županovo listo NAPREJ« je zagotovitev za dobro 
delo tudi v prihodnjem mandatu. 

 

PO DOBRI POTI NAPREJ!

Županova lista
»NAPREJ«

Zap. 
Št. 

Volilna enota: 1  
KS Čatež, KS Sela pri Šumberku,  
 KS Šentlovrenc, KS Velika Loka,  
 KS Veliki Gaber 

Zap. št. Volilna enota: 2 
KS Dobrnič, KS Dolenja Nemška vas,  
KS Knežja vas, KS Svetinje                   

Zap. 
št. 

Volilna enota: 3 
KS Račje Selo,  
KS Štefan pri Trebnjem,  
KS Trebnje       

1. Jevnikar Andrej  1. Dragan Milan  1. Candellari Miran 

2. Štrempfelj Jožefa 2. Fabiani Zdenka 2. Ratajc Milena 
3. Rus Bojan 3. Pekolj Jure 3. Žnidaršič Stanislav  
4. Karmen Fortuna 4.  Uhan Karolina 4. Požes Albina 
5.  Maver Dejan 5. Meglič Branko 5. Kastelic Alojzij 
6. Kastelic Maja  

PARTNERICA V KOALICIJ

1. Volilna enota

2. Volilna enota

3. Volilna enota

1. Brane Praznik

1. Ana Starič

1. Gregor Kaplan

2. Sonja Jevnikar
3. Anton Anžlovar
4. Marija Grden

2. Dragotin Perpar 3. Marija Marinček 4. Gorazd Marinček 5. Lara Zupančič

2. Karmen Starič

5. Georgij Done

3. Darko Pekolj 4. Nina Lončar

5. Franc Žnidaršič 9. Danijel Ocepek

6. Elka Bobnar 8. Rožica Zakšek

7. Darko Kastelic

5 5 7
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LOKALNE VOLITVE - STRANKE

Cenjene občanke, spoštovani občani

Ob besedi volitve je marsikdo nejevoljen, saj smo 
velikokrat prevarani z novimi strankami, listami. V 
današnji politiki je, žal, neidentiteta tista, ki zagotavlja 
uspeh, na volitvah pa zmagujejo tisti, ki trdijo, da niso 
ne levi ne desni. 

Krščanski demokrati smo v občini Trebnje prisotni 
že vse od prvih demokratičnih volitev.  Zavzemamo 
se za krščanske vrednote in smo se zanje  pripravljeni 
tudi izpostaviti. Ne ustavimo se ob prvi oviri in se ne 
zmedemo ob raznih provokacijah.  Vseskozi delamo za 
dobro vseh občanov.  

Za letošnje lokalne volitve smo za kandidate v občinski 
svet in svete krajevnih skupnosti predlagali ljudi, ki  
bodo odgovorno sprejemali odločitve za vsestranski 
razvoj občine,  racionalno porabo občinskega denarja, 
spodbujali večjo povezanost občank in občanov ter 
krepili medgenaracijsko sodelovanje.

Iz svojih vrst pa smo izbrali tudi kandidata za župana 
občine Trebnje, Blaža Pavlina, ki  je prepričan, da lahko 
tudi v teh neprijaznih časih veliko naredi za še hitrejši 
razvoj občine.

Vabim vas, da v nedeljo, 5. oktobra glasujete za Novo 
Slovenijo-krščanske demokrate. Hvala za vašo podporo. 

Marjan Pavlin
predsednik občinskega odbora NSi Trebnje

NOVA SLOVENIJA 
KRŠČANSKI DEMOKRATI

Svetniška skupina SLS je v mandatu 2011–2014 uresničila večji del programa, s katerim je nastopila na 
lokalnih volitvah. Podprla je pomembne investicije in tvorno sodelovala pri usklajevanju stališč in iskanju 
za vse sprejemljivih rešitev pri sprejemanju najpomembnejših aktov. Naj izpostavimo le nekatere: ureditev 
deponije Globoko, delovanje Komunale Trebnje, Občinski prostorski načrt Občine Trebnje, statut občine in 
poslovnik občinskega sveta.    

Prednostne naloge SLS za novi mandat so opredeljene v programu našega kandidata za župana, pripravili pa smo tudi rešitve za aktualne 
probleme v KS in vam jih bomo z veseljem predstavili na srečanjih po krajevnih skupnostih.

Oblikovali smo svetniške liste, na katere smo ob že izkušene kandidate na prioritetna mesta imenovali tudi nove kandidate s svežimi ide-
jami in z energijo za delo v občinskem svetu. Kandidati, ki jih predlagamo za občinski svet na listi SLS, so:

Pričakujemo, da se bo svetniška skupina SLS v naslednjem 
mandatu spet povečala. Smo izkušena stranka s tradicijo, brez 
notranjih razprtij in z jasno vizijo. Še naprej bomo presegali 
delitve in bomo pri uresničevanju programa sodelovali z vsemi 
političnimi skupinami.

Kandidati za člane občinskega sveta na listi Slovenske ljudske 
stranke so se v preteklem obdobju že izkazali s strokovnostjo in 
podjetnostjo, z aktivnim delom v društvih in z uspešnim delovan-
jem v krajevnih skupnostih. Z vašo podporo tudi na tokratnih 
volitvah v občinski svet bodo s posluhom za ljudi, z izkušnjami 
in sposobnostmi uspešno delovali tudi na ravni občine.

Vabimo vas, da se 5. oktobra udeležite volitev in podprete kandidata SLS za župana in listo SLS, na kateri lahko s preferenčnim glasom 
izberete najboljšega svetnika! Odločite vi sami – ne prepustite tega drugim! 

Občinski odbor SLS Trebnje,
dr. Jože Korbar, predsednik

1. volilna enota: 2. volilna enota: 3. volilna enota:
Matija Miklič Silvester Prpar dr. Jože Korbar
Natalija Zabukovec Monika Mežan Sonja Lobe
Jože Trunkelj Alojz Špec Milan Žnidaršič
Tina Smolič Marjana Kužnik Jolanda Povhe
Blaž Ovnik Anton Kukenberger Anton Kek 
Nataša Verbič Alenka Ozimek

Tomaž Kukenberger
Silva Zupančič
Alfonz Gričar

KDO NAM JE UKRADEL VREDNOTE?

Bili smo ekipa delovnih in prizadevnih članov OO SDS Trebnje, 
pa nam je bila kljub temu onemogočena vložitev kandidatnih list 
za lokalne volitve.

Imamo izkušnje, imamo znanje, verjeli smo v program in delovali 
v interesu lokalnega okolja. To je zmotilo nekatere vodilne in vod-
stvo regije SDS, ki je v zadnjem trenutku vložilo kandidacijske 
liste, sestavljene iz “novih” oseb, ki naj bi predstavljali tudi nas.

Zato, spoštovani volivci in volivke, vas obveščamo, da se ne mo-
remo poistovetiti z na novo predlaganimi kandidati. Ne predstav-
ljajo naših vrednot in jih ne podpiramo.

Protestno izstopamo iz stranke, ki omogoča in podpira kršenje 
lastnih pravil in 51. člena Zakona o lokalnih volitvah.

“Danes MI, jutri VI.”
Volite po svoji vesti!

Izvršilni odbor SDS Trebnje
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ODGOVORNOST DO ZDRAVJA IN OKOLJA
Bazne postaje in oddajniki v naseljih

Zelo smo zaskrbljeni ob dejstvu, da so se v samih naseljih naše občine začele postavljati bazne postaje za vzpostavitev digitalnega radijske-
ga sistema GSM-R. Sicer smo veseli vsakršne modernizacije, ki je ne samo dobrodošla, ampak tudi nujna in neobhodno potrebna. A kljub 
temu mora biti vedno na prvem mestu zdravje naših občanov in skrb za naše okolje. Le malo diplomatske spretnosti in komunikacijske 
sposobnosti bi bilo potrebno, da do zapletov, ki jih doživljamo, ko bazne postaje umeščajo v sama naselja, nekaj metrov od stanovanjskih 
hiš, posegajo v stara trška jedra in upravičeno razburjajo naše prebivalce, ne bi prišlo. Verjamemo, da je kljub že zamujenemu času še vedno 
možno umestiti bazne postaje izven naselij. 

Naš predlog je bil, da se v skladu z »načelom previdnosti«, najdejo nadomestne lokacije izven naselij in če je potrebno, iz občinskih sredstev 
krijejo iz tega izhajajoči morebitni dodatni stroški. DROT je leta opozarjal na oddajnike nameščene na Osnovni šoli Trebnje, Občini 
Trebnje in cerkvenem zvoniku. Od leta 2007 dalje smo kar 8 x na sejah občinskega sveta in odborih dali pobudo, ki smo jo tudi argumen-
tirali, da se nemudoma odstrani oddajnik iz Osnovne šole Trebnje, katerega vplivno območje sega ne le na stanovanjsko naselje, temveč 
tudi na vrtec in CIK. Do današnjega dneva (11.9.2014) oddajnik na OŠ Trebnje stoji, nihče od odgovornih na Občini Trebnje pa nam ni 
nikoli odgovoril, še manj pa sprejel kakršnekoli ukrepe, ki bi vodili k odstranitvi in prestavitvi oddajnikov stran od otrok in ven iz naselja. 

Ker so pred vrati volitve in ker se je kar nekaj občanov aktivno vključilo v pobudo proti oddajnikom v naselju, nas veseli, da smo danes 
od občine, po sedmih letih, dobili obvestilo, da bo »Občina Trebnje začela postopek odstranitve baznih postaj, kjer se izvaja predšolska in 
šolska dejavnost«. Naj je ta reakcija zaradi volitev ali ne, mi smo je zelo veseli. 

Zavedamo se, da v času, v kakršnih živimo, se je enostavno nemogoče izogniti negativnim vplivom, sevanju, žarčenju… ampak, kjer se 
temu lahko izognemo, je prav, da to tudi naredimo. Lokalna skupnost mora vedno strmeti k vsestranski modernizaciji, a pri tem vedno in 
povsod postaviti na prvo mesto zdravje ljudi in skrb za zdravo okolje. 

To dolgujemo sebi in našim potomcem. Za to je potrebna skrbnost, odgovornost, diplomatska in komunikacijska spretnost in le malo 
dobre volje. 

Demokratična stranka dela – DSD je koalicijski partner Združene levice in predstavlja močno 
politično alternativo obstoječi politiki, ki je namenjena ljudem in ne k kapitalu. Na lokalnih volitvah 
bomo nastopili kot DSD in sicer se bomo potegovali tako za mesta v KS kot tudi v občinskem svetu.  

Lista sestavljajo ljudje vseh starostnih skupin in izobrazb, ki pokrivajo najrazličnejša področja dela 
in sicer: 

Študentski in najbolj simpatični del liste predstavljata Lara Zupančič in Nina Lončar - absolventki. Zelo dobro poznata problematiko in 
vprašanja mladih v občini Trebnje, ki jih pestijo zato bo to področje dela njihovo. Idej jim ne manjka, zagnanosti in pozitivne energije pa 
imata zelo veliko. 
Delavnost in marljivost na naši listi predstavljajo številni kandidati iz vseh treh volilnih enot. V tej skupini so tako Sonja Jevnikar, Anton 
Anžlovar, Marija Grden, Dragotin Perpar ter tudi nosilka liste Ana Starič. 
Za vprašanja vezana na kmetijstvo in podeželje sta prava naslova Georgij Done, doktor veterinarske medicije, aktiven prostovoljec in Marija 
Marinček, ki še kako dobro pozna vprašanja podeželja in težave, ki pestijo kmečke ženske. 
Izkušnje, mirnost in modrost sta na listo prinesla nekdanji poslanec ter tudi predsednik DSD Franc Žnidaršič in Rožica Zakšek – dolgo-
letna ravnateljica OŠ v Trebnje. 

Predstavaniki delavskega razreda so seveda številni. Boj za vsakdanji kruh in preživetje ter težave, ki pestijo zaposlene v občini Trebnje do 
obisti poznajo Karmen Starič, Darko Pekolj, Elka Bobnar. 
Glede delovanja različnih društev in iniciativ ter vprašanja upokojencev je tu Darko Kastelic. Listo zaključujejo vsem znani kolumnisti v 
občini Trebnje. Ideje, predlogi, rešitve in dejanja - brez dlake na jeziku in z odnosom do sočloveka: Brane praznik – nosilec liste, Gorazd 
Marinček, Danijel Ocepeka ter Gregor Kaplan – nosilec liste v Trebnjem.

Ključna področja dela, ki jih zajema naš program:
- Sanacija občinske blagajne  - Ustanovitev občinske zadruge
- Odpiranje novih delovnih mest in socialno podjetništvo, zlasti za mlade - Obrtnikom in podjetnikom prijazna občina
- Razvoj kmetijstva, zelenjadarstva in sadjarstva - Energetska in prehrambena samooskrba
- Izgradnja nujne infrastrukture v občini - Skrb za naravne vire in ohranjanje le teh
- Razvoj različnih oblik turizma v občini - Skrb za kulturo in njen razvoj 

Ob tej priložnosti vas vabimo, da se skupaj pogovorimo o našem programu in načrtih za prihodnost občine, na našem pikniku v trebanjskem 
parku, ki bo v soboto, 27.9.2014, s pričetkom ob 15.00 uri. V primeru dežja sledi obvestilo o spremembi lokacije.

LOKALNE VOLITVE - STRANKE
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LOKALNE VOLITVE - RAZGLAS

Občinska volilna komisija Trebnje na podlagi 2. odstavka 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 45/08 in 83/12) v povezavi z 61. členom Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 - uradno prečiščeno besedilo, 
54/07), objavlja

SEZNAM KANDIDATOV za župana OBČINE TREBNJE na lokalnih volitvah, ki bodo v nedeljo, dne 5. OKTOBRA 2014

V seznam so vpisani naslednji kandidati:

Voli se 1 (en) kandidat.
      
Številka: 040-1/2014      Predsednik obcinske volilne komisije
Datum: 18. 9. 2014      Metod Zuzek, l.r.

Kandidat Predlagatelj Datum rojstva Naslov Poklic Delo

1 SILVESTER PRPAR SLS - SLOVENSKA 
LJUDSKA STRANKA 02.12.1954 Dobrnič, 

Dobrnič 9
dipl. 
ekonomist

direktor
komerciale

2 BLAŽ PAVLIN NOVA SLOVENIJA - 
KRŠČANSKI DEMOKRATI 26.02.1975 Trebnje, 

Tomšičeva ulica 3
gimnazijski
maturant

strokovni sodelavec
v NSI (DZ RS)

3 ALOJZIJ KASTELIC ŽUPANOVA LISTA - NAPREJ 30.08.1960 Trebnje, 
Rimska cesta 18G trgovec župan

4 ŠPELA SMUK DROT 29.04.1975 Trebnje, 
Gubčeva cesta 26

menedžerka
v turizmu

vodja projektov
in razvoja

Občinska volilna komisija Trebnje na podlagi 2. odstavka 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 45/08 in 83/12) v povezavi z 61. členom Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 - uradno prečiščeno besedilo, 
54/07), objavlja

SEZNAM LIST KANDIDATOV za člane občinskega sveta OBČINE TREBNJE na lokalnih volitvah, 
ki bodo v nedeljo, dne 5. OKTOBRA 2014

VOLILNA ENOTA 1: v volilni enoti se voli 6 (šest) članov občinskega sveta     
     
V seznam so vpisane naslednje liste kandidatov:     

1. IME LISTE: SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA  
PREDLAGATELJ: SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

Kandidat Datum rojstva Naslov Poklic Delo
1 FRANCI OSTANEK 05.02.1965 Dolnje Prapreče, Dolnje Prapreče 1 avtoklepar kmet
2 VALENTINA ŠPEC 14.02.1980 Replje, Replje 6 ekonomski tehnik gospodinja
3 FRANCI ANŽIČEK 16.07.1965 Križ, Križ 9 strojnik TGM strojnik
4 BRIGITA FLERE 02.09.1988 Martinja vas, Martinja vas 36 ekonomski tehnik prodajalec
5 SIMONA TRLEP 26.12.1989 Sela pri Šumberku, Sela pri Šumberku 35 kemijski tehnik laborantka

2. IME LISTE: DROT  
PREDLAGATELJ: DROT  

Kandidat Datum rojstva Naslov Poklic Delo

1 JANEZ SLAK 28.06.1956 Stranje pri Velikem Gabru, 
Stranje pri Velikem Gabru 14 magister znanosti sekretar

2 MIJA BENEDIČIČ 20.08.1957 Čatež, Čatež 24 dipl. ekonomistka direktorica ERS

3 ALOJZIJ FORTUNA 17.02.1961 Zagorica pri Velikem Gabru,
Zagorica pri Velikem Gabru 61 ekonomski tehnik komercialist

4 ANITA LAVRIHA 17.11.1973 Velika Loka, Velika Loka 84 prodajalka komercialistka

5 MARKO JERLAH 08.01.1975 Veliki Gaber, Veliki Gaber 30 gostinski tehnik samostojni
podjetnik

6 SLAVKA ŠTAMCAR 20.07.1950 Velika Loka, Velika Loka 82 vzgojiteljica upokojenka
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3. IME LISTE: DSD - DEMOKRATIČNA STRANKA DELA  
PREDLAGATELJ: DSD - DEMOKRATIČNA STRANKA DELA  

Kandidat Datum rojstva Naslov Poklic Delo

1 FRANC BRANE PRAZNIK 21.04.1949 Mačji dol, Mačji dol 1 častnik SV upokojeni
častnik SV

2 SONJA JEVNIKAR 19.06.1966 Medvedjek, Medvedjek 7 trgovka pakiranje v
skladišču

3 ANTON ANŽLOVAR 17.04.1959 Veliki Gaber, Veliki Gaber 112 komercialni tehnik komercialist 
na terenu

4 MARIJA GRDEN 10.02.1953 Velika Loka, Velika Loka 56 neznan upokojenka
5 GEORGIJ DONE 12.07.1968 Cesta, Cesta 18 doktor veterinarske medicine brezposeln

4. IME LISTE: SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA  
PREDLAGATELJ: SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA  

Kandidat Datum rojstva Naslov Poklic Delo
1 MATIJA MIKLIČ 01.06.1979 Razbore, Razbore 15 univ. dipl. pravnik višji svetovalec

2 NATALIJA ZABUKOVEC 03.12.1976 Pristavica pri Velikem Gabru, 
Pristavica pri Velikem Gabru 7 kmetijski tehnik kmetica

3 JOŽE TRUNKELJ 09.04.1979 Orlaka, Orlaka 17 prometni tehnik viličarist
4 TINA SMOLIČ 02.11.1991 Velika Loka, Velika Loka 27 dipl. biologinja študentka
5 BLAŽ OVNIK 18.01.1987 Škovec, Škovec 13 elektrotehnik aplikativni inženir
6 NATAŠA VERBIČ 05.05.1972 Trebanjski vrh, Trebanjski vrh 21 komunalni inženir administrator

5. IME LISTE: ŽUPANOVA LISTA - NAPREJ  
PREDLAGATELJ: ŽUPANOVA LISTA - NAPREJ  

Kandidat Datum rojstva Naslov Poklic Delo

1 ANDREJ JEVNIKAR 02.02.1957 Vrhovo pri Šentlovrencu, 
Vrhovo pri Šentlovrencu 8 komercialist komercialist

2 JOŽEFA ŠTREMPFELJ 27.08.1942 Cesta, Cesta 16 laborantka upokojenka
3 BOJAN RUS 24.03.1962 Velika Loka, Velika Loka 40A prodajalec prodajalec

4 KARMEN FORTUNA 30.01.1987 Zagorica pri Velikem Gabru,
Zagorica pri Velikem Gabru 44 univ. dipl. pravnik svetovalka

5 DEJAN MAVER 25.07.1983 Vrtače, Vrtače 2 dipl. ing. lesarstva ing. lesarstva

6 MAJA KASTELIC 25.09.1981 Mačji dol, Mačji dol 13 akademska slikarka restavratorka - 
slikarka

6. IME LISTE: SD - SOCIALNI DEMOKRATI 
PREDLAGATELJ: SD - SOCIALNI DEMOKRATI 

Kandidat Datum rojstva Naslov Poklic Delo
1 MITJA JERAS 21.05.1975 Medvedjek, Medvedjek 32 elektrotehnik - elektronik pravosodni policist

2 MOJCA VIDMAR 23.01.1987 Veliki Gaber, Veliki Gaber 111 dipl. vzgojitelj 
predšolskih otrok

vzgojitelj 
predšolskih otrok

3 ALEKSANDER LAVRIHA 01.05.1970 Dolga njiva pri Šentlovrencu, 
Dolga njiva pri Šentlovrencu 15 kovinar šofer

4 BRANKA GNIDOVEC 02.10.1977 Zagorica pri Velikem Gabru,
Zagorica pri Velikem Gabru 41 dipl. ekonomistka komercialistka

5 JOŽE DIMNIK 12.10.1963 Mrzla luža, Mrzla luža 2 magister elektrotehnike sekretar
6 JOŽICA PLANINŠEK 12.10.1953 Mali Gaber, Mali Gaber 17 gospodinja upokojenka
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7. IME LISTE: NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI  
PREDLAGATELJ: NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI  

Kandidat Datum rojstva Naslov Poklic Delo
1 ŠTEFANIJA GLIHA 06.12.1949 Cesta, Cesta 15 upokojenka upokojenka
2 SILVO TRLEP 02.11.1960 Bič, Bič 15 avtoklepar samostojni podjetnik
3 ANTONIJA MERZEL 16.05.1946 Razbore, Razbore 8 upokojenka upokojenka
4 SILVO KASTELIC 23.12.1982 Babna Gora, Babna Gora 11 univ. dipl. ekonomist vodja projektne pisarne
5 BRANKO LONGAR 29.01.1970 Medvedjek, Medvedjek 33 dipl. ekonomist vodja skladišče

6 MARJANA HRIBAR 17.09.1978 Sela pri Šumberku, 
Sela pri Šumberku 39 zdr. tehn., dipl. ekon. zdravstveni tehnik

8. IME LISTE: SMC - STRANKA MIRA CERARJA 
PREDLAGATELJ: SMC - STRANKA MIRA CERARJA 

Kandidat Datum rojstva Naslov Poklic Delo
1 ROK SAJE 19.09.1977 Velika Loka, Velika Loka 71 univ. dipl. pravnik pravnik
2 ZLATKA ZAVRL 03.02.1957 Roje pri Čatežu, Roje pri Čatežu 1 ing. prometa upokojenka

3 ANDREJ ZUPANČIČ 29.11.1967 Korenitka, Korenitka 7 ing. strojništva vodja kakovosti v 
avto. ind.

4 NATAŠA ZAVRL 26.02.1982 Roje pri Čatežu, Roje pri Čatežu 1 ing. agronomije delavka
5 STANISLAV ŠLAJPAH 15.07.1966 Škovec, Škovec 22 gasilec gasilec prečrpovalec

9. IME LISTE: DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE  
PREDLAGATELJ: DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE  

Kandidat Datum rojstva Naslov Poklic Delo
1 MIRKO GLIHA 03.08.1948 Cesta, Cesta 15 kovinostrugar upokojenec

2 DARINKA KASTELIC 21.01.1959 Dolga njiva pri Šentlovrencu, 
Dolga njiva pri Šentlovrencu 12 administratorka nezaposlena

3 MIRKO KRŽIČNIK 21.08.1952 Veliki Videm, Veliki Videm 29 ekonomski tehnik upokojenec

Na seznamu je 9 (devet) list kandidatov. 
 
Glasuje se za 1 (eno) listo kandidatov. 

Številka: 040-1/2014      Predsednik obcinske volilne komisije
Datum: 18. 9. 2014      Metod Zuzek, l.r.
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Občinska volilna komisija Trebnje na podlagi 2. odstavka 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 45/08 in 83/12) v povezavi z 61. členom Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 - uradno prečiščeno besedilo, 
54/07), objavlja

SEZNAM LIST KANDIDATOV za člane občinskega sveta OBČINE TREBNJE na lokalnih volitvah, 
ki bodo v nedeljo, dne 5. OKTOBRA 2014

VOLILNA ENOTA 2: v volilni enoti se voli 5 (pet) članov občinskega sveta     
     
V seznam so vpisane naslednje liste kandidatov:     

1. IME LISTE: DSD - DEMOKRATIČNA STRANKA DELA  
PREDLAGATELJ: DSD - DEMOKRATIČNA STRANKA DELA  

Kandidat Datum rojstva Naslov Poklic Delo
1 ANA STARIČ 22.02.1964 Rihpovec, Rihpovec 20 gospodinja nezaposlena
2 DRAGOTIN PERPAR 14.05.1942 Šmaver, Šmaver 8 zidar upokojenec

3 MARIJA MARINČEK 30.11.1958 Dolenje Selce, Dolenje Selce 18 administratorka nosilka kmetijskega 
gospodarstva

4 GORAZD MARINČEK 14.06.1952 Dolenje Selce, Dolenje Selce 18 gimnazijski maturant vodja projektov

5 LARA ZUPANČIČ 13.06.1992 Dolenja Nemška vas, 
Dolenja Nemška vas 26 gimnazijski maturant absolventka

2. IME LISTE: SD - SOCIALNI DEMOKRATI  
PREDLAGATELJ: SD - SOCIALNI DEMOKRATI  

Kandidat Datum rojstva Naslov Poklic Delo

1 BREDA KONCILJA 07.05.1965 Rdeči kal, Rdeči kal 21 dipl. ekonomist svetovalka na
OOZ Novo mesto

2 FRANC BARTOL 29.01.1954 Grm, Grm 26 strojni delovodja upokojenec

3 ANTONIJA KRMELJ 24.08.1959 Dečja vas, Dečja vas 31 bolničar bolničar v Onk. 
inštitutu Ljubljana

4 JOŽEF LIPOGLAVŠEK 18.12.1954 Gorenji vrh pri Dobrniču, 
Gorenji vrh pri Dobrniču 14 zidar upokojenec

5 JOŽICA ČEH 03.08.1970 Knežja vas, Knežja vas 14 bolničar negovalec v DSO Trebnje

3. IME LISTE: SMC - STRANKA MIRA CERARJA  
PREDLAGATELJ: SMC - STRANKA MIRA CERARJA  

Kandidat Datum rojstva Naslov Poklic Delo

1 DARINKA KREVS 27.12.1950 Dolenje Ponikve, Dolenje Ponikve 20 ekonomski tehnik -
računovodja upokojenka

2 ALEŠ PEKOLJ 30.06.1989 Češnjevek, Češnjevek 4A dipl. ekonomist zavarovalni agent

3 MARINKA LIPOGLAVŠEK 16.06.1959 Gorenji vrh pri Dobrniču, 
Gorenji vrh pri Dobrniču 14 univ. dipl. soc. delavka socialna delavka

4 IVAN SEBANC 14.09.1951 Rihpovec, Rihpovec 2 strojni tehnik upokojenec
5 FRANCI MATOH 30.08.1963 Grm, Grm 6A strojni ključavničar strojni ključavničar
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4. IME LISTE: SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA  
PREDLAGATELJ: SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA  

Kandidat Datum rojstva Naslov Poklic Delo

1 SILVESTER PRPAR 02.12.1954 Dobrnič, Dobrnič 9 dipl. ekonomist direktor 
komerciale

2 MONIKA MEŽAN 10.12.1970 Dolenje Ponikve, Dolenje Ponikve 5 univ. dipl. pravnica pravnica v 
občinski upravi

3 ALOJZ ŠPEC 14.07.1967 Gorenje Kamenje pri Dobrniču, 
Gorenje Kamenje pri Dobrniču 16 strojni tehnik kontrolni tehnolog

4 MARJANA KUŽNIK 20.08.1965 Podlisec, Podlisec 7 šivilja računovodstvo

5 ANTON KUKENBERGER 30.08.1987 Gorenje Ponikve, Gorenje Ponikve 20 univ. dipl. inženir
zootehnike kmet

5. IME LISTE: ŽUPANOVA LISTA - NAPREJ  
PREDLAGATELJ: ŽUPANOVA LISTA - NAPREJ  

Kandidat Datum rojstva Naslov Poklic Delo
1 MILAN DRAGAN 04.02.1961 Češnjevek, Češnjevek 20 kemijski procesničar podjetnik
2 ZDENKA FABIANI 05.08.1975 Dobrnič, Dobrnič 38 trgovec trgovka
3 JURE PEKOLJ 03.04.1984 Artmanja vas, Artmanja vas 9 živilski tehnik podjetnik
4 KAROLINA UHAN 25.02.1969 Dolenja Nemška vas, Dolenja Nemška vas 32 dipl. ekonomist vodja enote
5 BRANKO MEGLIČ 12.02.1967 Lukovek, Lukovek 14 strojni tehnik podjetnik

6. IME LISTE: DROT
PREDLAGATELJ: DROT

Kandidat Datum rojstva Naslov Poklic Delo

1 JANEZ ZAKRAJŠEK 30.03.1982 Dolenje Ponikve, Dolenje Ponikve 31 univ. dipl. inž. vod. 
in kom. inž.

strokovni 
delavec

2 MARIJA ZUPANČIČ 21.07.1973 Dolenja Nemška vas, 
Dolenja Nemška vas 25 inž. računalništva sistemski inženir 

specialist

3 BOŠTJAN KASTIGAR 15.11.1977 Preska pri Dobrniču, 
Preska pri Dobrniču 23 policijski inšpektor policist kriminalist

4 TANJA KUŽNIK 11.07.1990 Reva, Reva 1 dipl. inž. ort. in 
protetike

strokovna sodelavka 
za prvo pomoč

5 JOŽE TRLEP 25.09.1979 Češnjevek, Češnjevek 28 dipl. varstvoslovec osebni varnostnik

7. IME LISTE: SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA  
PREDLAGATELJ: SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA  

Kandidat Datum rojstva Naslov Poklic Delo
1 BOŠTJAN KONCILJA 18.01.1975 Dobrnič, Dobrnič 1 avtoklepar obrtnik
2 ANITA BARLE 17.02.1977 Dolenje Selce, Dolenje Selce 3 zdravstveni tehnik medicinska sestra
3 JOŽE PINTAR 07.09.1966 Meglenik, Meglenik 2 voznik - avtomehanik podjetnik - obrtnik
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8. IME LISTE: NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI  
PREDLAGATELJ: NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI  

Kandidat Datum rojstva Naslov Poklic Delo
1 DAMJAN SMOLIČ 24.05.1971 Knežja vas, Knežja vas 13 avtomehanik avtomehanik
2 BRIGITA MURN 11.07.1987 Korita, Korita 15 vrtnarski tehnik vrtnarski tehnik
3 FRANCE SMOLIČ 11.12.1966 Dolenje Ponikve, Dolenje Ponikve 4 prometni tehnik vodja oddelka
4 MAJDA GAZVODA 14.11.1970 Dobrava, Dobrava 19 univ. dipl. ekon. višji svetovalec
5 ANTON BARTOLJ 02.06.1952 Dečja vas, Dečja vas 19 varnostnik upokojenec

9. IME LISTE: DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE  
PREDLAGATELJ: DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE  

Kandidat Datum rojstva Naslov Poklic Delo
1 MARTA JARC 20.01.1960 Stranje pri Dobrniču, Stranje pri Dobrniču 6 delavka upokojenka

Na seznamu je 9 (devet) list kandidatov. 
 
Glasuje se za 1 (eno) listo kandidatov. 

Številka: 040-1/2014      Predsednik obcinske volilne komisije
Datum: 18. 9. 2014      Metod Zuzek, l.r.

Občinska volilna komisija Trebnje na podlagi 2. odstavka 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 45/08 in 83/12) v povezavi z 61. členom Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 - uradno prečiščeno besedilo, 
54/07), objavlja

SEZNAM LIST KANDIDATOV za člane občinskega sveta OBČINE TREBNJE na lokalnih volitvah, 
ki bodo v nedeljo, dne 5. OKTOBRA 2014

VOLILNA ENOTA 3: v volilni enoti se voli 9 (devet) članov občinskega sveta     
     
V seznam so vpisane naslednje liste kandidatov:     

1. IME LISTE: DROT
PREDLAGATELJ: DROT

Kandidat Datum rojstva Naslov Poklic Delo
1 ŠPELA SMUK 29.04.1975 Trebnje, Gubčeva cesta 26 menedžerka v turizmu vodja projektov in razvoja

2 DAVID KLARIČ 25.01.1974 Trebnje, Kresetova ulica 17 magister znanosti direktor za finance 
in računovod.

3 MATEJA POVHE 16.02.1979 Račje selo, Račje selo 22 pravnik vodja splošno 
kadrovske službe

4 FRANCI OPARA 21.08.1969 Trebnje, Goliev trg 13 tehnik strežbe samostojni podjetnik

5 MAŠA ZARABEC 21.09.1989 Trebnje, Simončičeva ulica 4 ekonomist absolventka magistrskega 
študija

6 DEAN VERBIČ 26.05.1971 Štefan pri Trebnjem, 
Štefan pri Trebnjem 12 elektroinženir višji projektant

7 GRETI GAŠPERIN 15.09.1963 Trebnje, Cankarjeva ulica 35 učiteljica učiteljica

8 ALJAŽ UHAN 02.03.1988 Trebnje, Dolenjska ulica 13 informatik razvoj in vzdrževanje
poslovnih aplikacij

9 PETER AGNIČ 26.09.1970 Trebnje, Majcnova ulica 4 gradbeni tehnik samostojni podjetnik
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2. IME LISTE: SD - SOCIALNI DEMOKRATI 
PREDLAGATELJ: SD - SOCIALNI DEMOKRATI 

Kandidat Datum rojstva Naslov Poklic Delo

1 NINO ZAJC 24.11.1986 Pekel, Pekel 11A magister družboslovne 
informatike

svetovalec na 
Statističnem uradu RS

2 SILVA KASTELIC 13.12.1957 Trebnje, Kidričeva ulica 30 vzgojiteljica administr. v 
Kastelic-Dental d.o.o.

3 MARJAN KRMELJ 26.10.1955 Trebnje, Kidričeva ulica 24 avtokleparski mojster direktor v PSC Krmelj

4 MARIJA MEŽNARŠIČ 17.07.1953 Trebnje, Reber 7 učiteljica razrednega 
pouka upokojenka

5 SAŠO JUVANC 29.05.1979 Trebnje, Simončičeva ulica 6 absolvent ekonomske 
fakultete

vodja prodaje 
NIL d.o.o. Ljubljana

6 MARINKA SILA 17.08.1949 Trebnje, Rimska cesta 23 dipl. socialna delavka upokojenka

7 ALJAŽ BUKOVEC 14.02.1979 Račje selo, Račje selo 26 grafični tehnik graf. obl. in tisk 
Optimum Bukovec

8 MILENA VEBER JARC 03.02.1957 Velika Ševnica, Velika Ševnica 21 ekonomski tehnik upokojenka

9 IGOR LEKŠE 20.02.1967 Trebnje, Kresna ulica 12B univ. dipl. inž. 
strojništva

direktor razvoja v 
TPV d.d. NM

3. IME LISTE: SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA  
PREDLAGATELJ: SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA  

Kandidat Datum rojstva Naslov Poklic Delo
1 JOŽE KORBAR 27.03.1964 Trebnje, Jurčičeva ulica 6 doktor znanosti specialist področja
2 SONJA LOBE 21.02.1975 Pluska, Pluska 8 dipl. ekonomistka svetovalka v javni upravi

3 MILAN ŽNIDARŠIČ 13.03.1987 Dolenje Medvedje selo, 
Dolenje Medvedje selo 4A magister diplomacije prodajalec

4 JOLANDA POVHE 17.07.1974 Račje selo, Račje selo 28 ekonomski tehnik prokurist
5 ANTON KEK 12.04.1964 Pluska, Pluska 4 orodjar samostojni podjetnik
6 ALENKA OZIMEK 31.08.1965 Vrhtrebnje, Vrhtrebnje 1 prodajalka gospodinja

7 TOMAŽ KUKENBERGER 27.12.1965 Studenec, Studenec 20 ekonomsko-
komercialni tehnik

nabavno skladiščni 
referent

8 SILVA ZUPANČIČ 29.03.1964 Gorenja Nemška vas, 
Gorenja Nemška vas 13 frizerka samostojna podjetnica

9 ALFONZ GRIČAR 24.10.1965 Trebnje, Pehanijeva ulica 2 inž. gradbeništva vodja projektov

4. IME LISTE: SMC - STRANKA MIRA CERARJA 
PREDLAGATELJ: SMC - STRANKA MIRA CERARJA 

Kandidat Datum rojstva Naslov Poklic Delo
1 BRANKO VESELIČ 25.05.1959 Trebnje, Gubčeva cesta 10 trgovski poslovodja trgovski poslovodja

2 VIDA ŠUŠTERČIČ 05.01.1958 Trebnje, Paradiž 6 univ. dipl. inž. 
geodezije univ. dipl. inž. geodezije

3 IGOR TERŠAR 31.10.1965 Studenec, Studenec 25 prof. glasbe direktor JSKD RS
4 MARJANCA UDOVIČ 07.07.1962 Repče, Repče 32 prodajalka prodajalka
5 BORUT KOLENC 20.05.1966 Trebnje, Trubarjeva ulica 8 obramboslovec obramboslovec
6 ROBERT ŽLEBNIK 18.08.1977 Trebnje, Cankarjeva ulica 35 dipl. uprav. organizator uprav. organizator
7 NINA FLORJANČIČ 03.07.1988 Trebnje, Kresetova ulica 16 višji fizioterapevt fizioterapevt
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5. IME LISTE: SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA  
PREDLAGATELJ: SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA  

Kandidat Datum rojstva Naslov Poklic Delo
1 FRANCI KEPA 26.09.1964 Trebnje, Dolenjska ulica 10 gradbeni inženir projektant
2 JOŽEFA ČERNE 18.11.1954 Studenec, Studenec 14 ekonomski tehnik računovodja
3 DARKO ŠPELIČ 24.03.1967 Trebnje, Trubarjeva ulica 3 elektrikar obrtnik
4 MATEJA GREBENC - KEPA 15.09.1969 Trebnje, Dolenjska ulica 10 ekonomski tehnik komercialist
5 DAMJAN BOBNAR 01.02.1972 Trebnje, Vina gorica 21 klepar - krovec samostojni podjetnik

6 BARBARA NOVAK 03.02.1990 Gorenja Nemška vas, 
Gorenja Nemška vas 9 kmetijski tehnik študentka

7 LUKA ZUPANČIČ 30.03.1987 Trebnje, Klemenčičeva ulica 4 gozdar gozdar
8 MARTA KEPA 31.12.1969 Trebnje, Dolenjska ulica 10A ekonomski tehnik administratorka
9 BORUT GODNJAVEC 17.08.1972 Rožni vrh, Rožni vrh 12 varilec izdelovalec tesnik

6. IME LISTE: NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI  
PREDLAGATELJ: NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI 

Kandidat Datum rojstva Naslov Poklic Delo

1 BLAŽ PAVLIN 26.02.1975 Trebnje, Tomšičeva ulica 3 gimnazijski maturant strokovni sodelavec 
v NSI (DZ RS)

2 IVANKA VIŠČEK 31.03.1960 Trebnje, Klemenčičeva ulica 3 profesorica slovenščine učiteljica v OŠ Trebnje

3 MARJAN PETER PAVLIN 13.03.1947 Trebnje, Tomšičeva ulica 3 dr. med., spec. gin. in 
porodništva

spec. gin. in porodništva 
v pokoju

4 MARJETA MLAKAR 01.05.1943 Trebnje, Stari trg 19 trgovka upokojenka
5 PAVLE ROT 19.08.1958 Trebnje, Pristava 26 grafični tehnik grafični tehnik
6 OLGA LONGAR 17.01.1954 Trebnje, Prešernova ulica 8 frizerka upokojenka
7 ALOJZ NADRIH 22.06.1946 Trebnje, Obrtniška ulica 19 strojni ključavničar upokojenec
8 JOŽICA MARINČIČ 01.12.1957 Trebnje, Simončičeva ulica 9 ekonomski tehnik računovodja
9 JANEZ SMOLIČ 21.05.1941 Vrhtrebnje, Vrhtrebnje 15A PTT tehnik upokojenec

7. IME LISTE: ŽUPANOVA LISTA - NAPREJ 
PREDLAGATELJ: ŽUPANOVA LISTA - NAPREJ 

Kandidat Datum rojstva Naslov Poklic Delo
1 MIRAN CANDELLARI 25.05.1968 Trebnje, Marof 25 univ. dipl. teolog direktor
2 MILENA MARIJA RATAJC 04.06.1946 Trebnje, Vina gorica 28 predmetna učiteljica upokojenka
3 STANISLAV ŽNIDARŠIČ 14.11.1951 Trebnje, Vegova ulica 3 dipl. ing. gradbeništva upokojenec
4 ALBINA POŽES 08.07.1955 Kamni potok, Kamni potok 17A delavka v trgovini upokojenka
5 ALOJZIJ KASTELIC 30.08.1960 Trebnje, Rimska cesta 18G trgovec župan

8. IME LISTE: DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE  
PREDLAGATELJ: DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE  

Kandidat Datum rojstva Naslov Poklic Delo
1 BOŽIDAR GROZNIK 29.04.1953 Trebnje, Valvazorjeva ulica 1 avtoklepar samostojni podjetnik

2 ANKA MAROLT 03.06.1951 Štefan pri Trebnjem, 
Štefan pri Trebnjem 25 gostinska delavka upokojenka

3 PERUŠ STANKO 27.11.1949 Trebnje, Cankarjeva ulica 31 orodjar upokojenec
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9. IME LISTE: DSD - DEMOKRATIČNA STRANKA DELA  
PREDLAGATELJ: DSD - DEMOKRATIČNA STRANKA DELA  

Kandidat Datum rojstva Naslov Poklic Delo

1 GREGOR KAPLAN 12.02.1974 Trebnje, Dolenjska ulica 2 univ. dipl. politolog-
obramboslovec javni uslužbenec

2 KARMEN STARIČ 21.01.1969 Trebnje, Obrtniška ulica 10 strojni tehnik konstrukter

3 DARKO PEKOLJ 30.07.1961 Račje selo, Račje selo 19 mizar vzdrževalec stavb 
in naprav

4 NINA LONČAR 16.10.1988 Trebnje, Ulica herojev 1 gimnazijski maturant absolventka filozofske 
fakultete

5 FRANC ŽNIDARŠIČ 11.12.1940 Trebnje, Cankarjeva ulica 33 zdravnik upokojenec
6 ELKA BOBNAR 25.10.1967 Trebnje, Vina gorica 21B trgovka prodajalka
7 DARKO KASTELIC 22.07.1955 Trebnje, Slakova ulica 3 neznan upokojeni častnik SV

8 ROŽICA ZAKŠEK 08.08.1951 Trebnje, Kresetova ulica 10 profesorica zgodovine 
in geografije upokojenka

9 DANIJEL OCEPEK 01.08.1980 Trebnje, Pristava 20 ekonomski tehnik samostojni podjetnik

Na seznamu je 9 (devet) list kandidatov. 
 
Glasuje se za 1 (eno) listo kandidatov. 

Številka: 040-1/2014      Predsednik obcinske volilne komisije
Datum: 18. 9. 2014      Metod Zuzek, l.r.

Občinska volilna komisija Trebnje na podlagi 2. odstavka 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 45/08 in 83/12) v povezavi z 61. členom Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 - uradno prečiščeno besedilo, 
54/07), objavlja

SEZNAM KANDIDATOV za člana občinskega sveta, predstavnika romske skupnosti v OBČINI TREBNJE 
na lokalnih volitvah, ki bodo v nedeljo, dne 5. OKTOBRA 2014

   
V seznam je vpisan naslednji kandidat:     

PREDLAGATELJ: Vida Hočevar in skupina volivcev 
Kandidat Datum rojstva Naslov Poklic Delo

1 MATIJA HOČEVAR 03.07.1932 Vejar, Vejar 120 upokojenec upokojenec

Voli se 1 (en) kandidat. 

Številka: 040-1/2014      Predsednik posebne obcinske volilne komisije
Datum: 18. 9. 2014       Mitja Prijatelj, l.r.
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Občinska volilna komisija Trebnje na podlagi 2. odstavka 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 45/08 in 83/12) v povezavi z 61. členom Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 - uradno prečiščeno besedilo, 
54/07), objavlja

SEZNAM KANDIDATOV za člane svetov krajevnih skupnosti OBČINE TREBNJE na lokalnih volitvah,
ki bodo v nedeljo, dne 5. OKTOBRA 2014

KRAJEVNA SKUPNOST ČATEŽ - VOLILNA ENOTA 01   
V seznam so vpisani naslednji kandidati:   

Kandidat Datum rojstva Naslov Poklic Delo Predlagatelj

1 ZLATKA ZAVRL 03.02.1957 Roje pri Čatežu,
Roje pri Čatežu 1 upokojenka upokojenka SMC - Stranka

Mira Cerarja

2 BOJAN REŽEK 15.10.1962 Trebanjski vrh, 
Trebanjski vrh 3 neznan neznano Zagorjan Janez in 

skupina volivcev

3 DAVORIN BABIČ 18.03.1991 Roje pri Čatežu,
Roje pri Čatežu 12

ekonomski 
tehnik

skladiščnik -
šofer

Janez Babič in 
skupina volivcev

4 BOGOMIR MLAKAR 17.02.1962 Dolenja vas pri Čatežu, 
Dolenja vas pri Čatežu 18 elektrotehnik samostojni

podjetnik
Aljaž Mlakar in 
skupina volivcev

5 LEON KAMIN 21.09.1971 Čatež, Čatež 44 oblikovalec 
kovin

samostojni
podjetnik

Marija Kamin in 
skupina volivcev

6 JANEZ ZAGORJAN 03.03.1966 Zagorica pri Čatežu, 
Zagorica pri Čatežu 3 neznan kmetovalec Žiga Brence in 

skupina volivcev

7 MIHAEL PANGERC 02.09.1970 Čatež, Čatež 15 dipl. ekonomist samozaposlen Marjeta Ravnikar Pan-
gerc in skupina volivcev

8 BOGOMIL BEDENE 15.09.1967 Gorenja vas pri Čatežu, 
Gorenja vas pri Čatežu 2

dipl. inž. 
strojništva

vodja strojnega
vzdrževanja DROT

9 MIJA BENEDIČIČ 20.08.1957 Čatež, Čatež 24 dipl. ekonomist direktorica ERS DROT 

10 BORUT PANCAR 28.08.1983 Razbore, Razbore 22 mizar voznik Leon Kamin in 
skupina volivcev

11 IGOR PANCAR 05.02.1969 Čatež, Čatež 47 inž. 
strojništva

tehnično proda-
jna služba DROT 

V volilni enoti se voli sedem (7) kandidatov.

KRAJEVNA SKUPNOST - DOBRNIČ - VOLILNA ENOTA 01   
V seznam so vpisani naslednji kandidati:   

Kandidat Datum rojstva Naslov Poklic Delo Predlagatelj

1 TANJA KUŽNIK 11.07.1990 Reva, Reva 1 dipl. inž. ort. in 
protetike

strok. sodelavka 
za prvo pomoč DROT

2 DARKO GLIVAR 09.12.1966 Korita, Korita 6 neznano kmetovalec Mateja Glivar in 
skupina volivcev

3 MELITA JARC 20.05.1977 Vrbovec, Vrbovec 18 univ. dipl. soc. 
delavka

strokovna 
delavka

Janko Strniša in 
skupina volivcev

V volilni enoti se volita dva (2) kandidata.

KRAJEVNA SKUPNOST - DOBRNIČ - VOLILNA ENOTA 02   
V seznam so vpisani naslednji kandidati:   

Kandidat Datum rojstva Naslov Poklic Delo Predlagatelj
1 GREGOR ZUPANČIČ 11.05.1989 Dobrava, Dobrava 26 strojni tehnik strojnik DROT

2 PETER ZALETELJ 24.06.1981 Zagorica pri Dobrniču, 
Zagorica pri Dobrniču 11 dipl. inž. les. samostojni

podjetnik
Nina Pekolj in 
skupina volivcev

3 PAVLE SMOLIČ 23.01.1972 Dobrava, Dobrava 22 voznik avtomehanik Jože Gazvoda in 
skupina volivcev

V volilni enoti se volita dva (2) kandidata.
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KRAJEVNA SKUPNOST - DOBRNIČ - VOLILNA ENOTA 03   
V seznam so vpisani naslednji kandidati:   

Kandidat Datum rojstva Naslov Poklic Delo Predlagatelj

1 MARTIN HOČEVAR 27.08.1985 Preska pri Dobrniču, 
Preska pri Dobrniču 19

inženir elektro-
tehnike-elektronike

vodja tehnične 
službe

Jože Zupančič in 
skupina volivcev

2 PRIMOŽ NOVAK 31.01.1989 Šahovec, Šahovec 18A lesarski tehnik neznano Borut Porle in 
skupina volivcev

3 BOŠTJAN KASTIGAR 15.11.1977 Preska pri Dobrniču, 
Preska pri Dobrniču 23

policijski
inšpektor

policist -
kriminalist DROT

4 BARBARA KASTIGAR 10.09.1980 Preska pri Dobrniču, 
Preska pri Dobrniču 23

pomočnica
vzgojiteljice

pomočnica
vzgojiteljice DROT

5 IGNAC TRUNKELJ 05.01.1969 Dobrnič, Dobrnič 40B avtomehanik samostojni
podjetnik DROT

6 MARJANA KUŽNIK 20.08.1965 Podlisec, Podlisec 7 šivilja računovodstvo SLS - Slovenska
ljudska stranka

V volilni enoti se volijo trije (3) kandidati.

KRAJEVNA SKUPNOST - DOBRNIČ - VOLILNA ENOTA 04   
V seznam so vpisani naslednji kandidati:   

Kandidat Datum rojstva Naslov Poklic Delo Predlagatelj

1 FILIP AVBAR 02.05.1980 Stranje pri Dobrniču, 
Stranje pri Dobrniču 8 dipl. inž. str. projektant Tina Avbar in 

skupina volivcev

2 ANTON STERMEC 17.12.1980 Vapča vas pri Dobrniču, 
Vapča vas pri Dobrniču 5 mizar mizar Viljem Novak in 

skupina volivcev
V volilni enoti se volita dva (2) kandidata.

KRAJEVNA SKUPNOST - DOLENJA NEMŠKA VAS - VOLILNA ENOTA 01   
V seznam so vpisani naslednji kandidati:   

Kandidat Datum rojstva Naslov Poklic Delo Predlagatelj

1 VERA ROZMAN 31.03.1971 Dolenje Ponikve, 
Dolenje Ponikve 20C mag. ekonomije direktor  zdrav-

stvenega doma
Branko Meglič in 
skupina volivcev

2 JANEZ STRAJNAR 15.07.1962 Dečja vas, Dečja vas 20 ključavničar kmetovalec SLS - Slovenska
ljudska stranka

3 BOŽIDAR BARTOLJ 25.07.1956 Grm, Grm 23 strojni tehnik planer
proizvodnje

Branko Meglič in 
skupina volivcev

4 ANTON BARTOLJ 02.06.1952 Dečja vas, Dečja vas 19 neznan upokojnec NOVA SLOVENIJA - 
Krščanski demokrati

5 SAŠA GOGNJAVEC 02.04.1986 Dolenje Ponikve, 
Dolenje Ponikve 23

diplomantka 
evropskih študij brezposelna DROT

6 FRANCI MATOH 30.08.1963 Grm, Grm 6A strojni
ključavničar

strojni
ključavničar

SMC - Stranka
Mira Cerarja

7 JANEZ ZAKRAJŠEK 30.03.1982 Dolenje Ponikve, 
Dolenje Ponikve 31

univ. dipl. inž. 
vod. in kom. inž.

strokovni
delavec DROT

8 DARINKA KREVS 27.12.1950 Dolenje Ponikve, 
Dolenje Ponikve 20

ekonomski
tehnik upokojenka SMC - Stranka

Mira Cerarja

9 MIHA SEVER 30.07.1985 Gorenje Ponikve, 
Gorenje Ponikve 5

gimnazijski
maturant vodja gradbišč DROT

V volilni enoti se volijo trije (3) kandidati.
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KRAJEVNA SKUPNOST - DOLENJA NEMŠKA VAS - VOLILNA ENOTA 02   
V seznam so vpisani naslednji kandidati:   

Kandidat Datum rojstva Naslov Poklic Delo Predlagatelj

1 TANJA BENEDIK 07.05.1967 Gradišče pri Trebnjem, 
Gradišče pri Trebnjem 38

gimnazijski
maturant

strokovni sode-
lavec SIGIC

DSD - Demokratična 
stranka dela

2 VINKO KOS 12.10.1966 Gradišče pri Trebnjem, 
Gradišče pri Trebnjem 3 pleskar podjetnik Branko Meglič in 

skupina volivcev

3 DARKO MATKO 01.08.1965 Rodine pri Trebnjem, 
Rodine pri Trebnjem 19 monter vzdrževalec DROT

4 JOŽE PINTAR 07.09.1966 Meglenik, Meglenik 2 voznik -
avtomehanik voznik SDS - Slovenska

demokratska stranka

5 DARJA KREVS 01.02.1977 Dolenja Nemška vas, 
Dolenja Nemška vas 9 frizerka podjetnica Branko Meglič in 

skupina volivcev
V volilni enoti se volijo trije (3) kandidati.

KRAJEVNA SKUPNOST - DOLENJA NEMŠKA VAS - VOLILNA ENOTA 03  
V volilni enoti se volijo trije (3) kandidati.

1. DEL: Iz naselij Češnjevek, Lipnik, Lukovek, Jezero in Dolenje Dobrava se volita 2 (dva) kandidata. 
V seznam so vpisani naslednji kandidati:      

Kandidat Datum rojstva Naslov Poklic Delo Predlagatelj

1 HELENA JURŠE 
ROGELJ 13.07.1975 Češnjevek, Češnjevek 1 univ. dipl. 

agronom
ravnateljica
višje šole DROT

2 MARTINA RATAJC 24.03.1970 Lukovek, Lukovek 5 ekonomski
tehnik

bančna
uslužbenka

Branko Meglič in 
skupina volivcev

3 MILAN DRAGAN 04.02.1961 Češnjevek, Češnjevek 20 kemijski
procesničar podjetnik Branko Meglič in 

skupina volivcev

2. DEL: Iz naselja Rihpovec se voli 1 (en) kandidat.  
V seznam so vpisani naslednji kandidati:  

Kandidat Datum rojstva Naslov Poklic Delo Predlagatelj

1 IVAN SEBANC 14.09.1951 Rihpovec, Rihpovec 2 strojni tehnik upokojenec SMC - Stranka
Mira Cerarja

2 IVAN STARIČ 01.04.1954 Rihpovec, Rihpovec 19 delavec upokojenec DSD - Demokratična
stranka dela

3 VIKTOR ROGELJ 02.01.1971 Rihpovec, Rihpovec 6A kemijski
procesničar

kemijski
procesničar

Franci Starič in 
skupina volivcev
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KRAJEVNA SKUPNOST - KNEŽJA VAS - VOLILNA ENOTA 01   
V seznam so vpisani naslednji kandidati:   

Kandidat Datum rojstva Naslov Poklic Delo Predlagatelj

1 ANDREJ 
ANŽLOVAR 10.08.1971 Dolenje selce, 

Dolenje selce 12
profesor fizike 
in matematike učitelj Marija Fink in 

skupina volivcev

2 ANITA BARLE 17.02.1977 Dolenje selce, 
Dolenje selce 3

zdravstveni
tehnik

medicinska
sestra

Marija Fink in 
skupina volivcev

3 JANEZ POŽAR 16.01.1964 Roženpelj, 
Roženpelj 12

doktor promet-
nih znanosti

preiskov. pomor. 
nesreč, incidentov

DSD - Demokratična
stranka dela

4 DAMJAN 
SMOLIČ 24.05.1971 Knežja vas, 

Knežja vas 13 avtomehanik avtomehanik NOVA SLOVENIJA - 
Krščanski demokrati

5 ALOJZ ŠPEC 14.07.1967 Gorenje Kamenje pri Dobrniču,
Gorenje Kamenje pri Dobrniču 16 strojni tehnik kontrolni

tehnolog
Marija Fink in 
skupina volivcev

6 MARIJA 
MEDVEŠČEK 01.03.1971 Občine, Občine 2 neznan kmetovalec Marija Fink in 

skupina volivcev

7 ALEN ŠTRITOF 11.04.1991 Gorenje Kamenje pri Dobrniču, 
Gorenje Kamenje pri Dobrniču 11 študent študent fakultete 

za šport DROT

8 ANTON 
GLAVAN 14.06.1968 Roženpelj, 

Roženpelj 1 mizar kmetovalec Marija Fink in 
skupina volivcev

9 JOŽICA ČEH 03.08.1970 Knežja vas, 
Knežja vas 14 bolničar bolničar - 

negovalec
Marija Fink in 
skupina volivcev

10 ANTON MURN 24.11.1957 Gorenje Selce, 
Gorenje Selce 3 kmet kmetovalec Marija Fink in 

skupina volivcev
V volilni enoti se voli sedem (7) kandidatov.

KRAJEVNA SKUPNOST - RAČJE SELO - VOLILNA ENOTA 01   
V seznam so vpisani naslednji kandidati:   

Kandidat Datum rojstva Naslov Poklic Delo Predlagatelj

1 ALJAŽ PUCELJ 14.05.1989 Hudeje, Hudeje 28 gimnazijski
maturant

aplikacijski
inženir

Jožica Lenarčič in 
skupina volivcev

2 JOLANDA POVHE 17.07.1974 Račje selo, Račje selo 28 ekonomski
tehnik prokurist SLS - Slovenska

ljudska stranka

3 BOJANA ŠEPIC 12.08.1970 Hudeje, Hudeje 4A ekonomski
tehnik

zavarovalni
zastopnik

Henrik Urbič in 
skupina volivcev

4 HERMAN 
FLORJANČIČ 15.06.1966 Velika Ševnica, 

Velika Ševnica 12
elektrikar -
elektronik

samostojni
podjetnik DROT

5 TATJANA KRESAL 08.10.1981 Velika Ševnica, 
Velika Ševnica 11 gostinka gospodinja DROT

6 ALEŠ SKOL 16.06.1979 Blato, Blato 21 obdelovalec
kovin vulkanizer Anton Zaletel in 

skupina volivcev

7 GREGOR URBIČ 21.02.1989 Hudeje, Hudeje 27 gimnazijski
maturant

vodja
skladišča

Viktor Zupančič in 
skupina volivcev

8 DARKO PEKOLJ 30.07.1961 Račje selo, Račje selo 19 pohištveni
mizar

vzdrževalec
stavb in naprav

Kovačič Andrej in 
skupina volivcev

9 DAVID POVHE 10.06.1983 Blato, Blato 15 avtomehanik monter klimat.
skih naprav

Alen Okorn in 
skupina volivcev

10 ANTON ZALETEL 11.05.1949 Blato, Blato 27 kmetijski
inženir upokojenec SLS - Slovenska

ljudska stranka

11 MATIJA HOČEVAR 03.07.1932 Vejar, Vejar 120 upokojenec upokojenec Vida Hočevar in 
skupina volivcev

12 VOJKO MAKOVEC 24.12.1961 Velika Ševnica, 
Velika Ševnica 2

strojnik
ključavničar varilec Martin Kresal in 

skupina volivcev

13 MOJCA VIŠČEK 08.08.1972 Račje selo, Račje selo 12 univ. dipl. inž. učiteljica teoret. 
in prakt. pouka

Kovačič Andrej in 
skupina volivcev

V volilni enoti se voli sedem (7) kandidatov.
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KRAJEVNA SKUPNOST - SELA PRI ŠUMBERKU - VOLILNA ENOTA 01   
V seznam so vpisani naslednji kandidati:   

Kandidat Datum rojstva Naslov Poklic Delo Predlagatelj

1 PRIMOŽ OZIMEK 25.07.1981 Sela pri Šumberku, 
Sela pri Šumberku 61

inženir elektro-
energetike

področni 
direktor prodaje

Ana Travnik in 
skupina volivcev

2 KATARINA ZAJC 21.09.1980 Sela pri Šumberku, 
Sela pri Šumberku 24 trgovec varilec Tatjana Zupančič in 

skupina volivcev

3 IGNAC TRUNKELJ 27.08.1953 Orlaka, Orlaka 1 kmet
upokojenec kmetovalec NOVA SLOVENIJA -

Krščanski demokrati

4 BOGDANA BRILJ 20.11.1976 Sela pri Šumberku, 
Sela pri Šumberku 27

dipl. ing. 
zootehnike

višja
svetovalka

SDS - Slovenska 
demokratska stranka

5 MARKO 
KOCIJANČIČ 14.09.1993 Log pri Žužemberku, 

Log pri Žužemberku 2 elektrotehnik vzdrževalec Tatjana Zupančič in 
skupina Volivcev

6 NEŽA KASTELIC 14.02.1962 Babna gora, 
Babna gora 11

ekonomski
tehnik komercialist Ana Travnik in 

skupina volivcev

7 SIMONA TRLEP 26.12.1989 Sela pri Šumberku, 
Sela pri Šumberku 35 kemijski tehnik laborantka Ana Travnik in 

skupina volivcev

8 DARKO ROBIDA 17.08.1971 Sela pri Šumberku, 
Sela pri Šumberku 30 neznano delovodja Ana Travnik in 

skupina volivcev

9 ROK ZUPANČIČ 04.04.1990 Sela pri Šumberku, 
Sela pri Šumberku 33

dipl. inž.
elektrotehnike

razvojni
inženir

Tatjana Zupančič in 
skupina volivcev

10 DAVID ROŽIČ 12.01.1978 Sela pri Šumberku, 
Sela pri Šumberku 19

ekonomsko ko-
mercialni tehnik komercialist Ana Travnik in 

skupina volivcev

11 GREGOR 
KOCIJANČIČ 03.10.1980 Log pri Žužemberku, 

Log pri Žužemberku 2
lesarski
tehnik

samostojni
podjetnik

Ana Travnik in 
skupina volivcev

12 KRISTINA 
HOČEVAR 13.11.1976 Sela pri Šumberku, 

Sela pri Šumberku 25A
prometni
tehnik knjigovodja Ana Travnik in 

skupina volivcev
V volilni enoti se voli sedem (7) kandidatov.

KRAJEVNA SKUPNOST - SVETINJA - VOLILNA ENOTA 01   
V seznam so vpisani naslednji kandidati:   

Kandidat Datum rojstva Naslov Poklic Delo Predlagatelj

1 TADEJ BOŽIČ 07.10.1984 Gorenji vrh pri Dobrniču, 
Gorenji vrh pri Dobrniču 19 mizar samostojni

podjetnik
Darko Zupančič in 
skupina volivcev

2 ANICA MAKŠE 30.05.1968 Šmaver, Šmaver 122 šivilja samostojna
podjetnica

Gregor Makše in 
skupina volivcev

3 LUDVIK ŠUŠTARŠIČ 06.05.1966 Gorenji vrh pri Dobrniču, 
Gorenji vrh pri Dobrniču 6 ključavničar vzdrževalec Majda Zupančič in 

skupina volivcev

4 SILVO ZUPANČIČ 29.12.1961 Svetinja, Svetinja 16 inštalater samostojni
podjetnik

Darko Zupančič in 
skupina volivcev

5 MOJCA PUSTOVRH 21.08.1976 Gorenji vrh pri Dobrniču, 
Gorenji vrh pri Dobrniču 15

dipl. vzgojiteljica 
predšolskih otrok vzgojiteljica Majda Zupančič in 

skupina volivcev

6 MILAN KASTELIC 14.01.1967 Rdeči kal, Rdeči kal 18 oblikovalec
kovin prodajalec Majda Zupančič in 

skupina Volivcev

7 FRANCI MAKŠE 01.05.1966 Rdeči kal, Rdeči kal 26 voznik voznik Gregor Makše in 
skupina volivcev

8 BRIGITA ŠUŠTARŠIČ 06.08.1974 Gorenji vrh pri Dobrniču, 
Gorenji vrh pri Dobrniču 6

komercialist -
ekonomist komercialist Darko Zupančič in 

skupina volivcev
V volilni enoti se voli sedem (7) kandidatov.
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LOKALNE VOLITVE - RAZGLAS

KRAJEVNA SKUPNOST - ŠENTLOVRENC - VOLILNA ENOTA 01   
V seznam so vpisani naslednji kandidati:   

Kandidat Datum rojstva Naslov Poklic Delo Predlagatelj

1 MATEJA OVEN 15.03.1980 Šentlovrenc, 
Šentlovrenc 46

dipl. ing. 
zootehnike svetovalec Matej Oven in 

skupina volivcev

2 BOŽA ZUPANČIČ 25.03.1963 Veliki Videm,
Veliki Videm 6A

dipl.
ekonomist ekonomist Alojz Rajnar in 

skupina volivcev

3 JOŽE KORELC 10.05.1960 Mačji dol,
Mačji dol 11 električar električar Matej Oven in 

skupina volivcev

4 ALENKA TOMC 29.05.1974 Kukenberk, 
Kukenberk 5

dipl. upravni
organizator

višja
svetovalka

Alojz Rajnar in 
skupina volivcev

5 MAJA JEVNIKAR 10.01.1991 Vrhovo pri Šentlovrencu, 
Vrhovo pri Šentlovrencu 8 študentka študentka Matej Oven in 

skupina volivcev

6 FRANC BRANE 
PRAZNIK 21.04.1949 Mačji dol,

Mačji dol 1 častnik SV upokojeni
častnik SV

DSD - Demokratična
stranka dela

7 LUKA GOLOB 23.09.1982 Žabjek, Žabjek 8 inženir 
elektrotehnike

vodja podpore
uporabnikov

Alojz Rajnar in 
skupina volivcev

8 ANA OVEN 12.03.1964 Martinja vas, 
Martinja vas 18

ekonomski
tehnik prodajalec DROT

9 ALOJZ RAJNAR 01.04.1966 Krtina, Krtina 7 mizar vzdrževalec Matej Oven in 
skupina volivcev

10 ANDREJA 
ZUPANČIČ 07.02.1983 Martinja vas, 

Martinja vas 15
dipl. medicinska
sestra

medicinska
sestra

Matej Oven in 
skupina volivcev

11 GREGOR KOVAČIČ 16.08.1979 Krtina, Krtina 3 monter ener-
getskih naprav

monter ener-
getskih naprav

Alojz Rajnar in 
skupina volivcev

12 ALOJZ BAJUK 08.10.1962 Vrhovo pri Šentlovrencu, 
Vrhovo pri Šentlovrencu 12

gradbeni 
tehnik delovodja Matej Oven in 

skupina volivcev

13 ANDREJ JEVNIKAR 02.02.1957 Vrhovo pri Šentlovrencu, 
Vrhovo pri Šentlovrencu 8

komercialni 
tehnik komercialist Matej Oven in 

skupina volivcev

14 ALEKSANDER 
LAVRIHA 01.05.1970

Dolga njiva pri 
Šentlovrencu, Dolga njiva 
pri Šentlovrencu 8

kovinar voznik Alojz Rajnar in 
skupina volivcev

V volilni enoti se voli sedem (7) kandidatov.
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LOKALNE VOLITVE - RAZGLAS

KRAJEVNA SKUPNOST - ŠTEFAN - VOLILNA ENOTA 01   
V seznam so vpisani naslednji kandidati:   

Kandidat Datum rojstva Naslov Poklic Delo Predlagatelj

1 BOJAN KIRM 24.07.1967 Rožni vrh, Rožni vrh 6 strojni
tehnik

zaledna
podpora DROT

2 VALENTIN KEK 14.02.1979 Pluska, Pluska 8 dipl. inž. var. pri 
delu in pož. varn.

samostojni
podjetnik

SLS - Slovenska
ljudska stranka

3 ANTON KEK 12.04.1964 Pluska, Pluska 4 orodjar samostojni
podjetnik

Anton Strah in 
skupina volivcev

4 JANEZ PODPADEC 24.11.1969 Kamni potok, 
Kamni potok 11 šofer upravljalec

polimerizacije
Anton Strah in 
skupina volivcev

5 JANEZ STRMEC 30.06.1960 Breza, Breza 5 univ. dipl. 
ekonomist

vodja prodaj-
nega področja

Anton Strah in 
skupina volivcev

6 DEAN VERBIČ 26.05.1971 Štefan pri Trebnjem, 
Štefan pri Trebnjem 12

inž. elektro-
energetike

višji
projektant

Anton Bajc in 
skupina volivcev

7 LIDIJA URBIČ 19.04.1972 Rožni vrh, Rožni vrh 11 ekonomski
tehnik knjigovodja Anton Strah in 

skupina volivcev

8 NATAŠA KLANČAR 23.04.1971 Štefan pri Trebnjem, 
Štefan pri Trebnjem 23 ekonomist računovodja Anton Strah in 

skupina volivcev

9 JANEZ KRAVCAR 17.08.1986 Belšinja vas, 
Belšinja vas 11 pravnik pravnik SMC - Stranka

Mira Cerarja

10 ANTON HOČEVAR 28.07.1981 Belšinja vas, 
Belšinja vas 15

dipl.
ekonomist

vodja
prodaje

Anton Strah in 
skupina volivcev

11 BARBARA ILNIKAR 14.05.1992 Pluska, Pluska 14 pomočnica
vzgojiteljice

pomočnica
vzgojiteljice DROT

12 SILVA ZUPANČIČ 29.03.1964 Gorenja Nemška vas, 
Gorenja Nemška vas 13 frizerka samostojni

podjetnik
Anton Strah in 
skupina volivcev

13 LILJANA VOVK 25.10.1968 Breza, Breza 22C dipl. bibliot., 
prof. slov. jezika neznano DROT

14 LEON GERDEN 11.08.1974 Gorenja Nemška vas, 
Gorenja Nemška vas 5

lesni
tehnik

varnostnik
receptor DROT

V volilni enoti se voli sedem (7) kandidatov.

KRAJEVNA SKUPNOST - TREBNJE - VOLILNA ENOTA 01   
V seznam so vpisani naslednji kandidati:   

Kandidat Datum rojstva Naslov Poklic Delo Predlagatelj

1 MIRAN 
CANDELLARI 25.05.1968 Trebnje, Marof 25 univ. dipl. 

teolog direktor Zdenka Candellari in 
skupina volivcev

2 BOŽO KAVŠEK 01.11.1953 Trebnje, 
Kidričeva ulica 5 viličarist samozaposlen SDS - Slovenska 

demokratska stranka
3 SANDRA TURNŠEK 07.11.1967 Trebnje, Cviblje 26 ekonom. tehnik direktorica DROT

4 VINKO RIBIČ 24.04.1970 Trebnje, Cviblje 41 dipl. 
varstvoslovec

občinski
inšpektor DROT

5 BLAŽ PAVLIN 26.02.1975 Trebnje, 
Tomšičeva ulica 3

gimnazijski 
maturant

strokovni sodelavec 
v NSI (DZ RS)

NOVA SLOVENIJA -
Krščanski demokrati

6 MATEJ HRIBAR 02.08.1980 Trebnje, 
Kidričeva ulica 28A komercialist referent DSD - Demokratična

stranka dela

7 NINO ZAJC 24.11.1986 Pekel, Pekel 11A magister družbo-
slovne informatike svetovalec Marjan Krmelj in 

skupina volivcev

8 ALEŠ GERMOVŠEK 26.11.1969 Trebnje, 
Rimska cesta 4

elektrotehnik -
elektronik vodja investicij DROT

9 SILVA KASTELIC 13.12.1957 Trebnje, 
Kidričeva ulica 30 vzgojiteljica administrator Marjan Krmelj in 

skupina volivcev
V volilni enoti se volijo trije (3) kandidati.
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LOKALNE VOLITVE - RAZGLAS

KRAJEVNA SKUPNOST - TREBNJE - VOLILNA ENOTA 02   
V seznam so vpisani naslednji kandidati:   

Kandidat Datum rojstva Naslov Poklic Delo Predlagatelj

1 CIRIL DOLES 15.12.1956 Trebnje, Pristava 21 monter ogrevalnih
naprav

proizvodni
delavec DROT

2 DANIJEL OCEPEK 01.08.1980 Trebnje, Pristava 20 ekonomski
tehnik

samostojni
podjetnik

DSD - Demokratična
stranka dela

3 TOMAŽ 
KUKENBERGER 27.12.1965 Studenec, 

Studenec 20
ekonomsko-ko-
mercialni tehnik

nabavno skladiščni
referent

SLS - Slovenska
ljudska stranka

V volilni enoti se voli en (1) kandidat.

KRAJEVNA SKUPNOST - TREBNJE - VOLILNA ENOTA 03   
V seznam so vpisani naslednji kandidati:   

Kandidat Datum rojstva Naslov Poklic Delo Predlagatelj

1 MARKO ŠALEHAR 10.04.1978 Trebnje, 
Gubčeva cesta 4A

univ. dipl. inž.
teh. prometa

upravnik
pošte

Marjan Krmelj in 
skupina volivcev

2 MAŠA ZARABEC 21.09.1989 Trebnje, 
Simončičeva ulica 4 ekonomist absolventka 

magistrkega študija DROT

3 DEJAN SMUK 30.09.1971 Trebnje, 
Gubčeva cesta 26

gradbeni
tehnik direktor DROT

4 FRANCI OPARA 21.08.1969 Trebnje, 
Goliev trg 13

tehnik
strežbe

samostojni
podjetnik DROT

V volilni enoti se volijo trije (3) kandidati.

KRAJEVNA SKUPNOST - TREBNJE - VOLILNA ENOTA 04   
V seznam so vpisani naslednji kandidati:   

Kandidat Datum rojstva Naslov Poklic Delo Predlagatelj

1 ALJAŽ UHAN 02.03.1988 Trebnje, 
Dolenjska ulica 13

samostojni
informatik

razvoj in vzdrž. 
poslov. aplikacij DROT

2 BORIS KRAVCAR 29.11.1971 Trebnje, 
Praproče 13

naravoslovno-
matematični tehnik kmetovalec Božidar Kravcar in 

skupina volivcev

3 JANEZ DRENIK 27.04.1973 Trebnje, 
Stari trg 33A kovinar kovinar SDS - Slovenska 

demokratska stranka

4 RADOJKA UDOVIČ 25.04.1969 Trebnje, 
Maistrova ulica 7

dipl. vzgojitelj 
predšolskih otrok

vzgojitelj 
predšolskih otrok

DSD - Demokratična
stranka dela

5 PETER RIBIČ 08.05.1979 Trebnje, 
Maistrova ulica 20

diplomirani
varstvoslovec operater VNC DSD - Demokratična

stranka dela

6 DAMIJAN VOVK 04.09.1975 Trebnje, 
Maistrova ulica 14

elektrotehnik -
elektronik

pravosodni
policist

DSD - Demokratična
stranka dela

7 JOŽE KORBAR 27.03.1964 Trebnje, 
Jurčičeva ulica 6

doktor
znanosti

specialist
področja

SLS - Slovenska
ljudska stranka

8 MIRA ZORE 25.10.1973 Trebnje, 
Jurčičeva ulica  8

magistra
znanosti

komercialna
direktorica DROT

9 DAVID KLARIČ 25.01.1974 Trebnje, 
Kresetova ulica 17

magister
znanosti

direktor za finance 
in računovod. DROT

V volilni enoti se volijo trije (3) kandidati.
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LOKALNE VOLITVE - RAZGLAS

KRAJEVNA SKUPNOST - TREBNJE - VOLILNA ENOTA 05   
V seznam so vpisani naslednji kandidati:   

Kandidat Datum rojstva Naslov Poklic Delo Predlagatelj

1 KARMEN STARIČ 21.01.1969 Trebnje, 
Obrtniška ulica 10 strojni tehnik konstrukter DSD - Demokratična

stranka dela

2 PETER AGNIČ 26.09.1970 Trebnje, 
Majcnova ulica 4

gradbeni
tehnik

samostojni
podjetnik DROT

3 BOŠTJAN VOVK 07.01.1975 Trebnje, 
Obrtniška ulica 4

mehanik vozil in
voznih sredstev

samostojni
podjetnik DROT

4 VANJA BRODNIK 13.03.1989 Trebnje, Ulica OF 3 gimnazijski
maturant športnica DROT

5 MARIJA VEBER 02.12.1954 Trebnje, Ulica OF 17 medicinska
sestra upokojenka Marjan Krmelj in 

skupina volivcev
V volilni enoti se volijo trije (3) kandidati.

KRAJEVNA SKUPNOST - TREBNJE - VOLILNA ENOTA 06   
V seznam so vpisani naslednji kandidati:   

Kandidat Datum rojstva Naslov Poklic Delo Predlagatelj

1 DUŠAN VENCELJ 29.08.1953 Gorenje Medvedje selo, 
Gorenje Medvedje selo 2

sodni
izvršitelj upokojenec DROT

2 MIRKO RESNIK 16.08.1966 Dol pri Trebnjem, 
Dol pri Trebnjem 4 trgovec prodajalec Marjan Jevnikar in s

kupina volivcev

3 MILAN ŽNIDARŠIČ 13.03.1987 Dolenje Medvedje selo, 
Dolenje Medvedje selo 4A

magister
diplomacije prodajalec SLS - Slovenska

ljudska stranka
V volilni enoti se voli en (1) kandidat.

KRAJEVNA SKUPNOST - TREBNJE - VOLILNA ENOTA 07   
V seznam so vpisani naslednji kandidati:   

Kandidat Datum rojstva Naslov Poklic Delo Predlagatelj

1 ALOJZ GLIHA 27.04.1954 Vrhtrebnje, Vrhtrebnje 23 inž. strojništva upokojenec Stanko Avguštinčič in 
skupina volivcev

2 MARJANA UDOVIČ 07.07.1962 Repče, Repče 32 prodajalka prodajalka SMC - Stranka
Mira Cerarja

3 BOJAN ROŽIČ 02.04.1962 Grmada, Grmada 10 elektrotehnik samostojni
podjetnik DROT

V volilni enoti se voli en (1) kandidat.
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LOKALNE VOLITVE - RAZGLAS

KRAJEVNA SKUPNOST - VELIKA LOKA - VOLILNA ENOTA 01   
V seznam so vpisani naslednji kandidati:   

Kandidat Datum rojstva Naslov Poklic Delo Predlagatelj

1 DARKO KRALJ 27.01.1971 Velika Loka,
Velika Loka 84

klepar -
strojnik vodja projektov DROT

2 SIMON ERJAVEC 01.12.1987 Velika Loka,
Velika Loka 18

dipl. inž. kem. 
tehnologije

analitik v kemij-
skem laboratoriju DROT

3 BLAŽ OVNIK 18.01.1987 Škovec, Škovec 13 elektrotehnik aplikativni
inženir

SLS - Slovenska
ljudska stranka

4 STANISLAV 
ŠLAJPAH 15.07.1966 Škovec, Škovec 22 gasilec gasilec 

prečrpovalec
SMC - Stranka
Mira Cerarja

5 MAJDA KRAVCAR 12.01.1968 Škovec, Škovec 17 neznano računovodkinja -
referent financ

SMC - Stranka
Mira Cerarja

6 TOMAŽ KONČINA 12.05.1973 Velika Loka,
Velika Loka 20

univ. dipl. inž.
elektrotehnike

vodja oddelka 
kratkoroč. trgovanja DROT

7 ANITA LAVRIHA 17.11.1973 Velika Loka,
Velika Loka 84 prodajalka komerciala DROT

8 SLAVKA ŠTAMCAR 20.07.1950 Velika Loka,
Velika Loka 82 vzgojiteljica upokojenka DROT

V volilni enoti se voli sedem (7) kandidatov.

KRAJEVNA SKUPNOST - VELIKI GABER - VOLILNA ENOTA 01   
V seznam so vpisani naslednji kandidati:   

Kandidat Datum rojstva Naslov Poklic Delo Predlagatelj

1 MARTIN PEKOLJ 30.10.1958 Gombišče, Gombišče 2 talilec upokojenec Anton Pajek in 
skupina volivcev

2 ANTON MAROLT 28.01.1966 Male Dole pri Stehanji vasi, 
Male Dole pri Stehanji vasi 17 strojni tehnik voznik NOVA SLOVENIJA -

Krščanski demokrati
V volilni enoti se voli en (1) kandidat.

KRAJEVNA SKUPNOST - VELIKI GABER - VOLILNA ENOTA 02   
V seznam so vpisani naslednji kandidati:   

Kandidat Datum rojstva Naslov Poklic Delo Predlagatelj

1 ALOJZIJ FORTUNA 17.02.1961 Zagorica pri Velikem Gabru, 
Zagorica pri Velikem Gabru 61

ekonomski
tehnik komercialist DROT

2 MARJAN 
ANŽLOVAR 20.04.1953 Zagorica pri Velikem Gabru, 

Zagorica pri Velikem Gabru 51
inštruktor
v avtošoli upokojenec Danimir Štrempfelj in 

skupina volivcev

3 NIKOLAJ JEFIM 23.08.1984 Zagorica pri Velikem Gabru, 
Zagorica pri Velikem Gabru 65

dipl. 
ekonomist bančnik Jože Praznik in 

skupina volivcev
V volilni enoti se volita dva (2) kandidata.

KRAJEVNA SKUPNOST - VELIKI GABER - VOLILNA ENOTA 03   
V seznam so vpisani naslednji kandidati:   

Kandidat Datum rojstva Naslov Poklic Delo Predlagatelj

1 BORUT SEVER 11.06.1979 Bič, Bič 3 poslovni
sekretar

vodja 
poslovne enote

Jože Praznik in 
skupina volivcev

2 NATALIJA 
ZABUKOVEC 03.12.1976 Pristavica pri Velikem Gabru, 

Pristavica pri Velikem Gabru 7
kmetijski 
tehnik kmetica SLS - Slovenska

ljudska stranka

3 MILAN JERŠE 26.02.1961 Bič, Bič 1 avtoklepar voznik NOVA SLOVENIJA -
Krščanski demokrati

V volilni enoti se voli en (1) kandidat.
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LOKALNE VOLITVE - RAZGLAS

KRAJEVNA SKUPNOST - VELIKI GABER - VOLILNA ENOTA 04   
V seznam so vpisani naslednji kandidati:   

Kandidat Datum rojstva Naslov Poklic Delo Predlagatelj

1 JOŽE HRIBAR 02.12.1964 Veliki Gaber, 
Veliki Gaber 64A avtoelektrikar samostojni

podjetnik DROT

2 LUKA OVEN 29.03.1992 Veliki Gaber, 
Veliki Gaber 55 študent študent Jože Praznik in 

skupina volivcev

3 FRANC LAVŠ 21.03.1932 Veliki Gaber, 
Veliki Gaber 72 trgovec upokojenec Danimir Štrempfelj in 

skupina volivcev

4 BRANKO LONGAR 29.01.1970 Medvedjek, 
Medvedjek 33

diplomirani
ekonomist

vodja
skladišča

NOVA SLOVENIJA -
Krščanski demokrati

5 MOJCA VIDMAR 23.01.1987 Veliki Gaber, 
Veliki Gaber 111

dipl. vzgojiteljica 
predšolskih otrok vzgojiteljica Jože Praznik in 

skupina volivcev

6 ANTON 
ANŽLOVAR 17.04.1959 Veliki Gaber, 

Veliki Gaber 112
komercialni
tehnik

komercialist
na terenu

DSD - Demokratična
stranka dela

7 BORIS PRAZNIK 18.12.1977 Veliki Gaber, 
Veliki Gaber 86

inž.
elektrotehnike delovodja Jože Praznik in 

skupina volivcev

8 MITJA JERAS 21.05.1975 Medvedjek, 
Medvedjek 32

elektrotehnik -
elektronik

pravosodni
policist

Mateja Zidar in 
skupina volivcev

V volilni enoti se volijo trije (3) kandidati.

KRAJEVNA SKUPNOST - VELIKI GABER - VOLILNA ENOTA 05   
V seznam so vpisani naslednji kandidati:   

Kandidat Datum rojstva Naslov Poklic Delo Predlagatelj

1 ANTON LAVRIH 14.11.1942 Žubina, Žubina 28 neznan upokojenec Jože Praznik in 
skupina volivcev

V volilni enoti se voli en (1) kandidat.

KRAJEVNA SKUPNOST - VELIKI GABER - VOLILNA ENOTA 06   
V seznam so vpisani naslednji kandidati:   

Kandidat Datum rojstva Naslov Poklic Delo Predlagatelj
JOŽEFA 
ŠTREMPFELJ 27.08.1942 Cesta, Cesta 16 laborantka upokojenka Danimir Štrempfelj in 

skupina volivcev

1 ŠTEFANIJA GLIHA 06.12.1949 Cesta, Cesta 15 neznan upokojenka NOVA SLOVENIJA -
Krščanski demokrati

V volilni enoti se voli en (1) kandidat.

Številka: 040-1/2014      Predsednik obcinske volilne komisije
Datum: 18. 9. 2014      Metod Zuzek, l.r.
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Budnica za mladino in sklad 
za ustanovitev mladinskega 
centra v Trebnjem
 
Pravijo, da na mladih svet stoji. Tudi v Trebnjem bi bilo dobro, če bi se 
ta rek upošteval. Težave mladih so v naši občini številne in se zajedajo 
praktično v vsa področja življenja in delovanja mladih.
 
Drži, da je občina z nekaj dejanji, predvsem kar se tiče odloka o mla-
dini in imenovanja Komisije za mladinska vprašanja, uspela za silo 
postaviti vsaj administrativno osnovo v nek okvir, a to seveda ne po-
meni tudi dejanskega spreminjanja stanja. Zato je izredno pomemb-
no, da se mlade posluša z njihovega zornega kota in prisluhne nji-
hovim vizijam, potrebam, željam in področjem delovanja. Seveda v 
okviru danih možnosti. Tudi zato je bila Budnica za mladino v Treb-
njem tako nujna, ker je pomembno, da se preuči stanje in vidi kaj in 
na kakšen način se da postoriti v prihodnje.
 
Vsekakor je bilo v preteklosti kar nekaj poskusov, da se stanje izboljša. 
Zelo aktivno je na tem področju v zadnjem letu deloval tudi Gregor 
Kaplan, sicer občinski svetnik. Med potezami, kot sta npr. sklic mla-
dinskih organizacij in aktivno sodelovanje pri pripravi dokumen-
tov, je bila opazna še ena poteza, vredna posnemanja, in sicer se je 
v celoti odpovedal sejninam za delo v mladinski komisiji. Skupaj  z 
nekaj mladinskimi organizacijami, kot sta KŠOT in KUD Ekspres, 
in predstavniki TREMS-a je bil ustanovljen sklad, ki zbira denarna 
sredstva za nastanek mladinskega centra v Trebnjem. Vse sejnine 
se tako namensko stekajo na račun, katerega skrbnik je KŠOT. Kot 
mlad, družbeno aktiven in vesten občan naprošam tudi ostale, da 
sledijo njegovi potezi ter se odpovedo kateri od sejnin v korist ure-
ditvi mladinske problematike v občini Trebnje.
 
Naslov sklada:
Klub študentov občine Trebnje
Gubčeva cesta 16
8210 Trebnje
TRR: SI56 290000051008568
Namen: za mladinski center

 
Seveda pa moramo biti kritični mladi tudi sami do sebe. Brez nas 
mladih se vprašanja, ki se tičejo našega udejstvovanja v družbi, ne 
morejo rešiti in je naša aktivna udeležba na vseh ravneh lokalnega 
življenja nujna. V naši občini bomo lahko spremenili stvari le s svojo 
aktivno participacijo. S tem spoznanjem so udeleženci Budnice za 
mladino tudi zaključili okroglo mizo ter bili hkrati enotni, da morajo 
nadaljevati z začetim ter aktivneje nastopiti pri odpravljanju odprtih 
vprašanj.

Nino Zajc 

Demokracija, povezovalnost, 
svoboda, delavnost
Vse to so vrednote, v katere sem do danes verjel in jih zagovarjal. 
Vendar so bile v Trebnjem  v OO SDS Trebnje povožene s strani 
posameznikov in dela vrha stranke SDS, ki so na zahrbten način 
zrušili celoten odbor in listo za lokalne volitve, ki je bila sestavljena 
po teh vrednotah.
Vložena lista je bila sestavljena v regijskem odboru in na njej so kan-
didati, ki so pripomogli k rušenju in v OO SDS Trebnje niso bili 
aktivni. Pokazalo se je, kako sladka je oblast. 
Tega nisem odobraval nikoli in tudi danes ne, zato moj glas in glas 
ogorčenih članov OO SDS Trebnje ne bo šel tej listi. Podprli bomo 
ljudi, ki si zaslužijo sedeti v občinskem svetu.
Upam, da bodo volivci spoznali, kdo je tisti, ki si zasluži sedež v 
občinskem svetu, in kdo je tisti, ki gleda le nase in na svojo korist ter 
je pripravljen za to, da pride na oblast, poteptati prijatelja, soseda … 
        

Joze Grozde

Naj o prihodnosti ne odločajo 
(samo) drugi!
Trebnje, moje mesto. Slogan, ki se sliši zelo lepo. Pa vendar se ve-
likokrat počutimo manj njegovi in je Trebnje manj naše, kot bi 
moralo biti. Žal so za to velikokrat krivi politiki, saj nam dajejo slab 
zgled složnosti in sodelovanja v korist skupnosti – torej občine in 
s tem vseh nas. Mladi si velikokrat zastavljamo vprašanja, kako bi 
v politiko vnesli več sodelovanja in pozitivne kritike, kako bi izpo-
drinili tako zakoreninjeno zdraharstvo in zamere, po katerih Treb-
nje žal pozna cela Slovenija. Spomnimo se samo, kako burno je bilo 
dogajanje okoli umestitve avtoceste in kako brezmejno neumno je 
dimenzioniran »novi« most čez železniško progo pri kulturnem 
domu. In še bi se lahko spomnili podobnih dogodkov. Vsakič pred 
volitvami namesto predstavitve programov strank v večini poslušamo 
in beremo obtoževanja, natolcevanja in popolnoma brezpredmetne 
debate, po možnosti celo ideološke. Spoštovani politiki, se čudite, da 
je udeležba na volitvah slaba!
Zaradi navedenih razlogov in tudi zaradi mnogih idej, ki jih imamo 
mladi in bi jih s pomočjo izkušenj starejših lahko vsaj delno uresničili, 
smo se odločili, da moramo na volitve privabiti čim več ljudi, pred-
vsem mladih. Veliko jih pravi, da v politiki nimajo kaj iskati, da so 
tam samo pohlepneži, da je politika mlatenje prazne slame. Veliko 
tega žal drži, pa vendar politika neposredno ali vsaj posredno kroji 
pomembne dejavnike življenja: davke, šolski, zdravstveni sistem, 
cestno in komunalno infrastrukturo in še bi lahko naštevali. Če samo 
kritiziramo, ne naredimo pa ničesar, niti se ne udeležimo volitev, po-
tem je jasno, da ne moremo popolnoma nič vplivati na prej omenjena 
področja. Udeležba na volitvah je prvi korak k soodločanju o naši se-
danjosti in prihodnosti. Vsak lahko sodeluje pri oblikovanju politike 
z udeležbo na volitvah in izbiro najboljšega kandidata. 

Pred letošnjimi lokalnimi volitvami se je porodila ideja, da se zbe-
remo mladi kandidati VSEH STRANK za občinski svet in za svete 
krajevnih skupnosti, ki delujejo v Trebnjem, in poskušamo obliko-
vati kampanjo, s katero bi mlade pritegnili h glasovanju. Mladim in 
starejšim želimo dokazati, da znamo tudi v Trebnjem preseči stran-
karske okvirje ter sebične individualne interese in res skupaj narediti 
nekaj za lepšo in bolj složno prihodnost naših krajev. Se vidimo na 
volitvah!

Toni Kukenberger
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Najsodobnejše storitve SiOL na optičnem omrežju so sedaj na voljo tudi v vaši občini. Z veseljem 
vas obveščamo o pričetku priključevanja »sivih lis« na odprtem širokopasovnem omrežju (OŠO) na 
območju občin Mokronog-Trebelno, Mirna peč, Trebnje, Mirna, Šentrupert, Žužemberk in Sevnica.  

Za polno mero nepozabnih doživetij, začinjenega humorja ter odkrivanje novih znanj, napetih 
športnih trenutkov ali zadnjih modnih trendov vam ni treba odpotovati v daljne dežele. Najboljša zabava 
za vso družino je sedaj na voljo kar v udobju vašega doma. V visoki ločljivosti in ob najboljših vsebinah. 
Sodobno optično odprto širokopasovno omrežje vam omogoča dostop do storitev, kot so internet SiOL 
s hitrostmi do 50 Mb/s, napredna SiOL TV ter sodobna telefonija SiOL. 

Z internetom SiOL boste s svetom povezani hitro, zanesljivo in varno. Z visokimi hitrostmi, ki jih nudi 
optično omrežje, boste lahko internet hkrati uporabljali vsi člani družine, poleg tega pa še spremljali 
HD-vsebine ter prenašali glasbo in filme.  

SiOL TV ves čas ponuja novosti. Tako lahko s SiOL TV spremljate več kot 195 izbranih TV-programov, od 
tega več kot 40 v HD-ločljivosti (med njimi tudi dokumentarni History HD, popotniški Travel Channel HD, 
modni Fashion TV HD, glasbeni iConcerts HD in znanja poln Discovery HD), HBO, BBC Knowledge, vsebine 
za odrasle za vse svoje skrite strasti, programe Balkan in sinhronizirane otroške programe za nepozabno 
zabavo najmlajših ter tudi vse pomembnejše nacionalne in regionalne televizijske in radijske programe. 
Poleg tega lahko poslušate več kot 70.000 radijskih postaj in si ogledate številne filme, risanke ali druge 
vsebine, ki so na voljo v več videotekah, do katerih dostopate s pritiskom na gumb svojega daljinca. 
Izbrane programe si lahko ogledate tudi do 3 dni nazaj, lahko pa zamujeno oddajo ali film tudi posnamete. 
Če vam je družinski član spet zasedel TV, si lahko svoj najljubši film, oddajo ali izbrano nogometno tekmo 
UEFA Lige prvakov v živo ogledate tudi na računalniku, tablici ali mobitelu s storitvijo TViN. Tako boste vedno 
in povsod na tekočem. Na TV-zaslonu lahko pregledujete fotografije ali posnetke s svojega računalnika, 
se zabavate z igranjem igric, na voljo pa so vam tudi aktualne informacije, vremenska napoved in športni 
rezultati. SiOL TV vam omogoča, da si izberete paket programov, ki vam najbolj ustreza, in z vrsto 
dodatnih vsebin in možnosti uporabe prilagodite gledanje televizije svojemu načinu življenja.

Naročnikom SiOL je na voljo strokovna pomoč 24 ur na dan, sodelujete pa lahko tudi v Programu 
zvestobe Telekoma Slovenije. Vse informacije o aktualni ponudbi storitev SiOL na optičnem odprtem 
širokopasovnem omrežju in možnosti priklopa na vašem naslovu so vam na voljo v Telekomovem centru 
Novo mesto na Novem trgu 9 ali na brezplačni telefonski številki 080 8000. Pripravili bomo najboljšo 
ponudbo za vas.

STORITVE SiOL
NA OPTIČNEM OMREŽJU
SEDAJ TUDI PRI VAS DOMA
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Življenjski jubilej 
Stanislava Hribarja
V torek, 29. 7. 2014, je svoj okrogli jubilej, 90 let, praznoval gospod 
Stanislav Hribar iz Trebnjega, Gubčeve ceste 4. 
Ob tej priložnosti sva se z gospodom, na njegovo željo, srečala kar v 
Slaščičarni in kavarni Julija na kavici, kjer sem mu v imenu Krajevne 
organizacije Rdečega križa Trebnje voščila in izročila skromno darilo.
Gospod je prav prijeten sogovornik in pripovedovalec. Obujal je 
spomine na čase, ki jih je kot mladenič preživel v partizanih, pa na 
povojna leta, ko se je šolal in nato po končanem šolanju delal na pra-
vosodju v Novem mestu, kasneje pa v Trebnjem. Tu se je tudi poročil 
in ustvaril družino, rodili so se trije otroci, dve hčerki in sin, ki je žal 
že pokojni. Sedaj živi v bloku s hčerko, vdovec je že 17 let. Ima tri 
vnuke, s katerimi se lepo razume. Zdravje mu kar dobro služi, saj sku-
paj s hčerko in drugimi družinskimi člani obdeluje manjši vinograd v 
šentrupertskih vinskih goricah.
Je zelo zanimiv in iskriv sogovornik, saj je povedal tudi nekaj zanimi-
vih prigod iz svojega življenja, ob katerih sva se oba nasmejala. Tako 
je tudi čas ob kavici zelo hitro minil.

Še enkrat Vam, spoštovani gospod Hribar, iz srca voščimo in želimo 
še veliko zdravih ter srečnih let v krogu domačih. 

Vlasta Rajkovic, KORK Trebnje

Zdravstveno letovanje otrok 
na Debelem rtiču
Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Trebnje je tudi letos, 
tako kot vsako leto, organiziralo zdravstveno letovanje otrok iz 
vseh štirih občin: občine Trebnje, Mirna, Šentrupert in Mokro-
nog-Trebelno. Letos so otroci po štirih letih ponovno letovali na 
Debelem rtiču. Letovanje je potekalo od 28.  julija do 4. avgusta 
2014. Zaradi zaostrenih pogojev za udeležbo otrok na letovanju, 
ki jih je določil ZZZS, se ga je udeležilo samo 37 otrok. Nad 
njimi so budno bedele tri vzgojiteljice in en vzgojitelj.  

Letošnje vreme jim ni bilo tako naklonjeno, zato so poleg ko-
panja v morju in zunanjem bazenu koristili tudi notranji bazen v 
Hotelu Aria. Neplavalce so vključili v plavalno šolo, ljubitelji no-
gometa so trenirali nogomet na novo zgrajenem nogometnem 
igrišču z umetno travo, igrali so se na igrišču Axle, sestavljeno iz 
pnevmatik, in se z ladjo odpeljali v Izolo, kjer so lahko eno uro 
brezplačno veslali. Ustvarjali so v različnih delavnicah, se igrali 
namizne igre, plesali in peli ter se sladkali s sladkarijami, ki jih je 
podarila trgovina Spar Trebnje. 

RKS – OZ Trebnje se zahvaljuje vsem staršem za zaupanje in 
županom vseh štirih občin za prispevana sredstva. 
       
Skupaj smo izpeljali še eno uspešno letovanje!

Tea Radelj, RKS – OZ Trebnje

Marijinih devetdeset let
Marija Marinčič iz Dobrave pri Dobrniču je v ponedeljek, 25. 8. 
2014, praznovala svoj 90. rojstni dan. 

Visoka starost je v njihovi družini nekaj običajnega, saj je bila tudi 
njena mama Marija stara že skoraj 100 let, ko je umrla. »V družini 
smo bili trije otroci. Imam sestro Ani, ki se je poročila k Tišlarjevim v 
Vrbovec in me kdaj pa kdaj obišče,  brat pa je še zelo mlad ostal nekje 
v Teharjih,« je povedala z žalostjo v srcu.

Ostala je doma na kmetiji.  Delati je morala vse, saj je njen mož An-
ton, ki je bil doma iz Gorenjega Kamenja pri Knežji vasi, hodil na 
delo v Litostroj v Ljubljano, nato pa v IMV v Novo mesto. Posebno 
težko je bilo, ko sta se rodili hčerki dvojčici. 
Dokler je mogla, je delala vse na njivi in v hiši, sedaj pa ji zdravje tega 
več ne dopušča. 

Na svojo mamo, ki je kljub  svojim letom še vedno čila in živahna, so 
ponosni njeni trije otroci, sin Jože in hčerki Marta in Darinka. Vesela 
je tudi 2 vnukinj in 2 vnukov. 
Še posebno dobro se razumeta s sinom Jožetom, ki  vedno poskrbi, da 
ima mama vse, kar rabi. 
Včasih gre na obisk k sosedi Slavki. Večinoma pa je doma in je zelo 
vesela prav vsakega obiska. 
Ob visokem  jubileju sta ji predsednik  Sveta KS Dobrnič  Milan 
Kastelic in predsednica KORK Francka Kužnik  čestitala v imenu 
vseh krajanov in ji izročila darilo. 
Gospa Marija, ostanite še naprej tako čili, prijazni in prijetni. Vsem, 
ki smo Vam prišli čestitat, je čas v Vaši prijetni družbi  zelo hitro 
minil. 

Želimo Vam veliko zdravja in še na mnoga leta v krogu svojih 
najdražjih.

Lojzka Prpar, KS Dobrnic

Na sliki od leve proti desni:
Francka Kužnik, Anica Lavrič, hčerka Marija, slavljenka Marija, zet 
Janez, sin Jože, Jože Gazvoda, Enej in Melita Jarc, Milan Kastelic.

Foto Lojzka Prpar
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www.avtoslak.si   07/ 34 81 481 

Emisije CO
2
: 117 g/km. Kombinirana poraba goriva: 5,1 l/100 km. Emisijska stopnja: Euro 5. Emisije NO

x
: 0,0257 g/km. Ogljikov dioksid (CO

2
) je najpomembnejši 

toplogredni plin, ki povzroca globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. 
Prispevajo zlasti k cezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM

10
 in PM

2,5
 ter dušikovih oksidov. Vrednosti veljajo za bencinki motor 1.2 TSI. 

Slika je simbolna.

Emisije CO
2
: 152 g/km. Kombinirana poraba goriva: 6,5 l/100 km. Emisijska stopnja: Euro 5. Emisije NO

x
: 0,0414 g/km. Ogljikov dioksid (CO

2
) je najpomembnejši 

toplogredni plin, ki povzroca globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. 
Prispevajo zlasti k cezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM

10
 in PM

2,5
 ter dušikovih oksidov. Vrednosti veljajo za bencinki motor 1.4 TSI. 

Slika je simbolna.

Tiguan že za 

20.390 EUR
Testne vožnje

Tiguan

Golf Sportsvan že za 

18.095 EUR
Testne vožnje
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POLICIJA SVETUJE

      KAJ STORITI, 
 
               ČE JE 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 
NESREČE 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. 
  
________________________________________________ 
 
Pri izdelavi zloženke je bilo uporabljeno gradivo Inštituta za 
varovanje zdravja RS in Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu RS. 
 
                                  
 
 

 
                                      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, DA BODO UPOŠTEVALI NEKAJ 
OSNOVNIH PRAVIL ZA VARNO KOLESARJENJE: 
 
1. Preden zapeljejo na cesto z dvorišča, dovoza, ulice 

ali parkirišča, SE MORAJO USTAVITI! 
       POGLEDATI MORAJO 

na levo, na desno in zopet na levo! Šele ko se 
prepričajo, da ni prometa, lahko zapeljejo na cesto. 

2. VOZITI MORAJO ob desnem robu vozišča! 
3. V križišču MORAJO UPOŠTEVATI znak STOP in 

luči na semaforju (otroci do 12. leta naj prečkajo 
prometno križišče peš, kolo pa naj potiskajo ob 
sebi). 

4. Pred vsako spremembo smeri se MORAJO 
PREPRIČATI, če je pot prosta. Smer je potrebno 
jasno NAKAZATI, POGLEDATI NAZAJ in 
UPOŠTEVATI vozila, ki vozijo za njimi, in šele nato 
lahko zavijejo. Posebej je potrebno paziti pri 
zavijanju v 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.  

 
 

                             

           POLICIJSKA POSTAJA
TREBNJE

STARŠI, NAJ BODO 
   VAŠI OTROCI 
     V PROMETU 
        VARNI! 
 

 
STARŠI, ALI VESTE, 
 
DA PRI TRČENJU S HITROSTJO 50 KILOMETROV NA 
URO LAHKO NEPRIPET OTROK V OSEBNEM 
AVTOMOBILU TRČI V ARMATURNO PLOŠČO S TAKO 
SILO, KOT BI PADEL S TRINADSTROPNE STAVBE? 
 
ZATO NE BO ODVEČ NASVET!

OTROKE VEDNO VOZITE V AVTOMOBILSKIH VARNOSTNIH 
SEDEŽIH IN TUDI PRED NAJKRAJŠO VOŽNJO SE 
PREPRIČAJTE, DA SO VSI V AVTOMOBILU PRIPETI Z 
VARNOSTNIMI PASOVI.
                          BODITE ZGLED! 
 
PO ZAKONU O VARNOSTI CESTNEGA PROMETA SMETE 
OTROKE VOZITI V AVTOMOBILU LE, ČE SO STAROSTI 
PRIMERNO ZAVAROVANI V HOMOLOGIRANIH LEŽIŠČIH, 
OTROŠKIH VARNOSTNIH SEDEŽIH ALI S PRIPOMOČKI, KI 
OMOGOČAJO UPORABO V VOZILO VGRAJENIH 
VARNOSTNIH PASOV. 
 
                 OPOZORILO:  
DA SEDEŽI USTREZAJO PRAVILNIKU O HOMOLOGACIJI, 
MORAJO IMETI MEDNARODNO OZNAKO 
ECE R 44.03.  

 
 
 
OTROŠKI VARNOSTNI SEDEŽ, KI GA KUPIMO, MORAMO 
PRILAGODITI STAROSTI IN TEŽI OTROKA. POZNAMO VEČ 
VRST SEDEŽEV:
 
1. Avtomobilski sedež za otroka, 
       starega do 9 mesecev oziroma 
       težkega največ 10 kg.  
       Sedež mora biti nameščen tako, da je 
       otrok obrnjen v nasprotno smer  
       vožnje. Tak sedež je lahko na 
       sprednjem ali zadnjem sedežu. 

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

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

 
3.    Posebne podstavke – JAHAČE, 
       ki so namenjeni otrokom, ki  
       tehtajo več kot 18 kg.  
       Jahač omogoča, da pripnemo 
       otroka z že vgrajenim varnostnim 
       pasom v osebnem avtomobilu.  
       Uporabljamo ga, dokler otrok ne 
           zraste do višine 150 cm.  
 
_______________________________________________ 
 
      »VARNO ČEZ CESTO« – 
                TEGA NE ZNA VSAK    
                              
 

Zakon o varnosti cestnega prometa
določa, da morajo imeti otroci na poti v vrtec in prvi razred 

osnovne šole ter domov zagotovljeno spremstvo polnoletne 
osebe. Spremljevalci so lahko tudi otroci, starejši od 10 let,
in mladoletniki, če to dovolijo starši, posvojitelji, skrbniki ali

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

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

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

3. POČAKAJTE, da se cesta izprazni! 

 
BODITE POZORNI, dokler niste ceste varno prečkali.                              
 
Otroci do 9. LETA STAROSTI SO V NAJVEČJI  
NEVARNOSTI, DA JIH POVOZI AVTO.  

 
ZAKAJ? 

KER TI OTROCI V SVOJEM BREZSKRBNEM OTROŠTVU IN V
SVOJI IGRIVOSTI IN RAZPOSAJENOSTI NAJVEČKRAT 
NEPREMIŠLJENO IN NENADOMA STEČEJO NA CESTO. 
 
ZATO OPOZORITE SVOJE STAREJŠE OTROKE:  
 
- NAJ HODIJO PO PLOČNIKIH, 
- NAJ SE DRŽIJO LEVE STRANI CESTE IN HODIJO 

PROTI VOZEČIM VOZILOM, KJER NI PLOČNIKOV, 
- NAJ BODO PONOČI IN OB SLABI VIDLJIVOSTI 

VIDNI. 
 
ZAKON DOLOČA, DA MORAJO PEŠCI PONOČI IN OB SLABI 
VIDLJIVOSTI PRI HOJI PO CESTI NOSITI NA VIDNEM 
MESTU KRESNIČKO. 
 
MALI ŠOLARJI IN PRVOŠOLCI PA MORAJO NA POTI V 
ŠOLO IN VRTEC TER NAZAJ DOMOV POLEG KRESNIČKE 
NOSITI TUDI RUMENO RUTICO.  
 
SVETUJEMO, DA OTROKA OBLAČITE V SVETLA 
OBLAČILA. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vodja policijskega okoliša 
Dejan KAVŠEK  
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DOGODKI

Praznovanje 40-letnice je za nami.  Takrat so pogumne ženske  usta-
novile AKTIV KMEČKIH ŽENA. Osnovna naloga aktiva je bila 
širjenje obzorja kmečkih žensk. Živimo v času, ki se zahteva ved-
no več znanja na vseh področjih. Temu smo tudi sledile vse gener-
acije v društvu do danes. Pogum, to je tisto, kar najbolj potrebuje 
danes ženska na podeželju. Ob tem jubileju smo izdale tudi knjigo z 
naslovom »Ženska mora znati vse! 40 let Društva podeželskih žena 
TAVŽENTROŽA«.

Marjana Kuznik

Univerza za tretje življenjsko 
obdobje Trebnje

Vsako leto, na prvi torek v oktobru, odpre Univerza za tretje 
življenjsko obdobje Trebnje svoja vrata vsem upokojencem. V uni-
verzo, ki deluje v okviru CIK-a Trebnje, se vključujejo upokojenci iz 
občin Trebnje, Mirna, Šentrupert in Mokronog-Trebelno, zato je vsa-
ko leto začetna delavnica v drugi občini. Udeleženci prihajajo čedalje 
pogosteje tudi iz drugih občin. Število članov narašča, prav tako tudi 
različne aktivnosti, v katere se lahko vključujejo: od predavanj, stro-
kovnih ekskurzij do študijskih krožkov (tujih jezikov, rekreacije, ust-
varjalnosti, uporabe zdravilnih zelišč, plesa, računalništva …).
Prvo srečanje v novem študijskem letu bo v torek, 7. oktobra, ob 9. 
uri v Kulturnem domu Mokronog. Vabimo vas, da se nam pridružite. 
Da nas boste lahko bolje spoznali, vas vabimo na informativni dan, 
ki bo v sredo, 1. oktobra, ob 16. uri v prostorih CIK-a Trebnje.

Silva Meznar,
predsednica UTZO Trebnje

Domača vegeta
Vrtnarjenje vključuje okoljsko vzgojo, učno okolje, prehrano, praktične 
življenjske veščine, zabavo. Otroci so ob tem aktivni učenci. Otrok se največ 
nauči prek ustvarjanja z rokami, sodelovanja, raziskovanja in odkrivanja. Otroci 
in odrasli iz oddelkov Poskokc in Muce so se na vrt pri Vrtcu Mavrica Trebnje 
tokrat odpravili z namenom, da naredijo domačo vegeto. Pridelke so pospravili 
s pomočjo samokolnice in vrtnarskega orodja. Potem je sledilo čiščenje in re-

zanje pridelkov. Tako so sestavine 
že dobile ustrezno manjšo obliko 
za miksanje v stroju. Zmesi so do-
dali še sol in že so domačo vegeto 
lahko polnili v lončke. Ponosni na 
svoj izdelek so jo še isti dan doda-
jali in pokušali v juhi, nekaj lončkov 
pa so odnesli v kuhinjo vrtca. Otroci 
so ob procesu spoznali tudi pomen 
vloženega truda in razliko med ku-
pljeno suho in domačo svežo vegeto. 
V nadaljevanju jih čakajo spet nova, 
zanimiva opravila na vrtu.

Vzgojiteljica Marta Rogelj
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Osmo mesto za Prosenika 
in ekipo v Nemčiji
Na tretji dirki za World Endurance Championship v Nemčiji na 
dirkališču Motopsport Arena Oschersleben je Janez Prosenik s fran-
cosko ekipo Team Flembbo na Kawasakiju v kategoriji EWC zasedel 
8. mesto. Z njim sta v ekipi vozila še Italijan Emiliano Bellucci in 
Francoz Laurent Demarey. 
Ves teden do dirke je bil hladen, kar je napovedovalo, da bo dirka 
težka. Tokrat je bila osemurna in zelo zanimiva. Tekmovalci so se 
menjavali na eno uro, v eni vožnji pa so prevozili približno 40 krogov.
Najprej so bili v sredo treningi, sledile so kvalifikacije, ki so potekale 
še v četrtek. Ekipa Team Flembbo je na kvalifikacijah zasedla 14. 
mesto, in sicer v najmočnejši kategoriji EWC. Dirko je začel Italijan, 
drugi je šel na progo Francoz in tretji Janez Prosenik. Start ni bil 
najboljši, saj je ekipa izgubila kar nekaj mest. V nadaljevanju dirke 
pa je vozila vse bolje. Tretjo uro je šel na progo Janez Prosenik in 
napredoval za kar nekaj mest, saj je bil v ekipi najhitrejši. Šest ur je 
potekalo vse po pričakovanjih, nato pa je tik po menjavi, ko je šel na 
progo Janez, pričelo močno deževati. Po petih krogih je moral v boks 
na menjavo pnevmatik. Ekipa je imela še zadnjo menjavo eno uro 
pred koncem tekmovanja. Prednost ji je uspelo obdržati in na koncu 
je zasedla odlično 8. mesto.
Za ekipo YART iz Avstrije je vozil Igor Jerman in z ekipo osvojil 7. 
mesto.

Prosenik zaključil sezono z 
zmago v najmočnejšem razredu 
Superbike
Pretekli vikend so se na slovaškem dirkališču Slovakiaring blizu 
Bratislave odvile še zadnje dirke za prvenstvo Alpe Adria in kot je v 
navadi za zadnjo dirko, je bilo tekmovalcev veliko. Tokrat pa je na svoj 
račun prišel Janez Prosenik iz AMD Trebnje in tako sebe kot navijače 
presenetil s prvo startno pozicijo na kvalifikacijah ter na koncu še s 
suvereno zmago.

Vikend je bil že od samega začetka deževen. Tako kot v Sloveniji so 
bili tudi na Slovaškem močni nalivi in tekmovalci zaradi vremena 
niso ravno sijali od sreče. V petek je ves dan deževalo, kar pa jih pred 
treningi ni ustavilo, saj so morali pošteno trenirati. Tako se je deževni 
petek končal v upanju na lepše vreme v prihodnjih dneh.
V soboto so potekale prve kvalifikacije v zelo težkih razmerah, saj 
je bila proga samo napol suha. Na popoldanskih kvalifikacijah pa je 
presenetilo sonce in tudi Prosenik z najhitrejšim časom v kategoriji 
superbike ter s tem s prvo startno pozicijo.
Proti večeru je bila na vrsti že prva dirka. Prosenik je že v prvem 
ovinku povedel in brez težav vodil do konca. To je bila njegova prva 
zmaga v najmočnejšem razredu superbike in veselje je bilo veliko. V 
kategoriji superbike je vozil še Berto Camlek, ki je dirko začel dobro, 
vendar jo je v petem krogu predčasno zaključil zaradi padca. V raz-
redu stock 1000 je zmagal Marko Jerman, Matej Kraljič je bil 7.
V soboto je po tekmah prav kmalu zopet začelo deževati in ni prene-
halo tudi v nedeljo. Najprej je bil zjutraj na vrsti »warm up« v mokrih 
razmerah, popoldne pa je sledila še zadnja dirka za prvenstvo Alpe 
Adria v sezoni 2014.
Stanje pred drugo dirko je bilo zelo slabo. Vsi so gledali v nebo, ali bo 
dež ali ne bo, saj je bila proga tudi tokrat le napol suha. Na startu so 
imeli tekmovalci v prvi vrsti prav vsak drugačno taktiko glede pnev-
matik. V igri je bila tudi sreča. Prosenik je, tako kot dan poprej, dirko 

začel s prve startne pozicije. V prvi ovinek je prišel kot drugi in nato 
drugo mesto tudi držal. Proga se je sušila in razmere so bile težke. Pet 
krogov pred koncem pa se je začela prava borba za drugo mesto, saj je 
bila proga suha, Prosenik pa je imel pnevmatike za dež, a na koncu je 
najbolje odpeljal prav on in zaključil na odličnem 2. mestu. V razredu 
stock 1000 je bil Marko Jerman prvi, Matej Kraljič pa 8. 
Prvenstvo Alpe Adria je bilo s to dirko zaključeno. Janez Prosenik je 
kljub temu, da ni nastopil na treh dirkah, sezono končal na 5. mestu.
Ekipa pa se že odpravlja proti Franciji, saj je na koledarju še zad-
nja dirka za World Endurance Chapionship, in sicer prestižna dirka 
24h Le mans. Za francosko ekipo Team Flembbo bo Janez Prosenik 
odpeljal še zadnjo dirko v sezoni. Dirka se začne v soboto, 15. 9. 2014, 
ob 15.00 in konča v nedeljo, 16. 9. 2014, ravno tako ob 15.00. 

REZULTATI PRVE DIRKE:
JANEZ PROSENIK, BMW (SLO)
ROLAND RESCH, BMW (AUT)
PAWEL SKOPEK, BMW (PL)

REZULTATI DRUGE DIRKE:
BERTO CAMLEK, YAMAHA (SLO)
JANEZ PROSENIK, BMW (SLO)
TOMAS BERGHAMER, SUZUKI (AUT)

IZJAVA JANEZA PROSENIKA:
»Zares sem vesel in še enkrat vesel. Ko smo bili na poti na Slovaško, si 
nisem mislil, da bom tako uspešen. Najprej sem bil že presrečen s prvo 
startno pozicijo in najhitrejšim časom na kvalifikacijah. Za dirko sem ve-
del, da bom lahko na stopničkah, a da sem zmagal brez večjih težav, to 
mi res veliko pomeni. Tudi druga dirka je bila uspešna. Bil sem 2. in tudi 
tega mesta sem bil zelo vesel, saj so bili pogoji zares težki. Nihče ni vedel, 
katere pnevmatike naj namesti na motor, tako da je bila v igri tudi sreča. 
Jaz sem izbral kar dobro kombinacijo, tako da mi je samo v zadnjih 4 
krogih popustila prva guma, vendar sem z bojem uspel zadržati 2. mesto. 
Zahvalil bi se vsem, ki so me podpirali skozi celotno sezono, sponzorjem, 
prijateljem in seveda moji mali ekipi, ki je delo opravila odlično.«

Ekipa Team Flemmbo je trenutno na lestvici na 13. mestu in ima 
dirko pred koncem tekmovanja še veliko možnosti, da izboljša re-
zultat.
Zadnja in odločilna dirka za Worl Endurance Championship bo po-
tekala 20. in 21. 9. 2014.

REZULTATI
EWC
1. Honda Racing 111
2. Yamaha racing GMT 94
3. Team Bolliger 8
7. YART 7
8. Flembbo 46
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Športna pridobitev v Trebnjem 
Končno smo v Trebnjem po dolgih letih moledovanja dočakali novo 
zunanjo športno infrastrukturo, za katero si je prizadevalo kar nekaj 
ljudi. Veliko truda in odrekanja je bilo potrebnega, da je prišlo do 
izgradnje novega igrišča z umetno travo, ki bo edinstvena pridobitev 
za športne navdušence iz občine Trebnje.
Čeprav do končne realizacije manjka še nekaj podrobnosti, se vese-
limo te nove pridobitve in jo postopoma že koristimo. Žal pa se po-
javlja vandalizem, ki ga nismo pričakovali in nam sedaj dela nepot-
rebne preglavice. Vsakodnevno opažamo uničevanje začasne zaščitne 
ograje, ki varuje na novo posajeno naravno travo okrog igrišča, velike 
količine kamenja in razbitih steklenic ter pločevink, da ne govorimo o 
primerih poskusa zažiga umetne trave. Vse to je, žal, postalo stalnica 
na novem igrišču z umetno travo, ki je obenem tudi šolsko igrišče 
naše osnovne šole v Trebnjem. Vandalizem brez primere! Sedaj se 
sprašujemo, ali je ta nova pridobitev nekomu v napoto ali enostavno 
imamo ljudi, ki ne morejo mimo nečesa novega, ne da bi naredili 
škodo, pa čeprav je to narejeno tudi zanje. Upam, da se motim in 
da je problem samo trenutne narave, saj je predvidena tudi izgrad-
nja športnega parka. Pa se ga sploh splača zgraditi glede na zdajšnje 
okoliščine in primere vandalizma? Najprej smo mislili, da je to osam-
ljen primer, sedaj pa se to ponavlja v nedogled. Moramo res poseči 
po najstrožjih ukrepih, da bo ta lastnina ohranjena, da nam bo lahko 

Tekmovalna sezona 2014/2015 
v NK Trebnje
Nogometni klub Trebnje pričenja letošnjo tekmovalno sezono 
2014/2015 v MNZ Ljubljana s 5 selekcijami, kar ga zagotovo uvršča 
med aktivnejše nogometne klube na Dolenjskem.
Selekciji U-8 in U-9 bosta nadaljevali s tekmovanjem v turnirskem 
sistemu, medtem ko se bo selekcija U-11 letos prvič spoprijela z 
ligaškim načinom tekmovanja. Selekcijo U-13 čaka zelo težka na-
loga, saj nastopa v 1. ligi z mnogo izkušenejšimi ekipami, kar se bo 
zagotovo pokazalo pri prvih rezultatih. Trebanjska selekcija U-15 pa 
se je združila s selekcijo U-15 NK Mirna in bo tekmovala v 2. ligi, 
kjer se bo trudila za povratek v 1. ligo. Največja pridobitev za klub pa 
je gotovo novo igrišče z umetno travo v Trebnjem, kjer bodo lahko 
otroci trenirali in tekmovali za Trebnje. Torej, čaka jih veliko dela in 
izzivov, a hkrati pogledujejo v prihodnost polni optimizma. 

Tekst: Leon Lobe, NK Trebnje

Foto: Katja Globovnik

služila tudi v prihodnosti! V naslednji fazi je predvidena ureditev 
nove tekaške steze s tartanovo podlago in košarkarskega igrišča, san-
acija ograje, postavitev novih klopic itd. Postavljeno bo tudi igrišče 
za odbojko na mivki. Pa se vse to splača, če ni primernega odnosa do 
vseh teh tako pričakovanih pridobitev! 
Včasih se človek vpraša, čemu vse to, če se to ne ceni in varuje. 
Prepričajte nas v nasprotno!

Leon LOBE, obcan Trebnjega

Novo nogometno igrišče z umetno travo v Trebnjem
Foto: Beki Rušiti, NK Trebnje

Vabilo k vpisu v vadbo 
nogometa

Vabimo vse otroke, od 1. razreda pa do 
vključno 7. razreda, k vpisu v vadbo nogo-
meta v Nogometnem klubu Trebnje. Vpis v 
vadbo bo potekal cel mesec september 2014.  
Vadba bo potekala v vseh selekcijah, in sicer 
za letnika 2008, 2007 v selekciji U-8, letnik 
2006 v selekciji U-9, letnika 2004 in 2005 
v selekciji U-11 ter letnika 2002 in 2003 v 

selekciji U-13. Vadbo bo imela vsaka selekcija predvidoma od dvakrat 
do trikrat tedensko v popoldanskih terminih. V jesenskem času bo 
potekala na novem igrišču z umetno 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. uri na telefonski 
številki 041/333009, na spletni strani nktrebnje.si ali na elektron-
skem naslovu kluba nk.trebnje@gmail.com.

Športni pozdrav!
Nogometni klub Trebnje
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Zaključuje se ureditev 
novega vaškega središča 
Dolenje Selce
Občina Trebnje se je prijavila na 8. javni razpis iz naslova 
ukrepa 322 – Obnova in razvoj vasi, in sicer s projektom 
Ureditev novega vaškega središča Dolenje selce. Na raz-
pisu je bila uspešna, s čimer si je zagotovila sofinanciranje 
projekta v višini 60 % priznane vrednosti naložbe. V mese-
cu marcu 2014 je podpisala pogodbo za izvedbo gradbenih 
del z izbranim izvajalcem, to je družbo GPI Tehnika, d. o. 
o., iz Novega mesta.  

Izvajalec je z deli pričel v začetku meseca aprila 2014. V 
okviru projekta je bila opravljena že večina gradbenih del, 
dokončana so tudi groba dela na strojnih in električnih 
inštalacijah. Trenutno se izvajajo dela na zunanji ureditvi 
ter zaključna dela. Vsa dela se bodo zaključila predvidoma 
v začetku meseca oktobra 2014.

Z ureditvijo novega vaškega središča Dolenje selce bomo 
pridobili urejene javne površine skupnega pomena za 
medgeneracijsko druženje, izobraževanje, kulturno in 
športno udejstvovanje, izvedbo najrazličnejših kulturnih 
in družabnih dogodkov, delovanje društev, krajevne skup-
nosti in drugih zainteresiranih skupin prebivalcev ter info 
točko gradu Kozjak.

Obcinska uprava Obcine Trebnje
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ZAHVALA

V 82. letu starosti se je od nas poslovila 
draga mama, stara mama in prababica 
MARIJA METELKO iz Dola pri Trebnjem.

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
znancem, prijateljem in vaščanom za izrečena sožalja, podarje-
no cvetje, sveče in svete maše. Hvala sodelavcem SMC, ZPKZ 
Dob, Plaste, Društvu upokojencev Trebnje, pogrebni službi 
Novak ter pevcem za sočutno zapete pesmi. Hvala gospodu 
župniku Milošu Koširju za lepo darovano pogrebno mašo. 

Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti, ste jo 
imeli radi in jo ohranjate v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njeni.

ZAHVALA

Od nas se je poslovil naš dragi oče, brat, stric, dedek in pra-
dedek STANISLAV OVNIK (1928–2014) iz Velikega Vidma.  

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom 
in znancem za darovane sveče, svete maše in izrečena sožalja. 
Prav tako župniku g. Jožetu Erjavcu za lepo opravljen obred, 
šentviškim pevcem in pogrebni službi Perpar. Hvala vsem gov-
orcem za govore slovesa in vsem, ki ste ga pospremili na njegovi 
zadnji poti.

Žalujoči: sin in hčerki z družinami, 
vsi vnuki in pravnuki.

   

ZAHVALA

V 83. letu starosti nas je zapustila naša draga mama, tašča, babi-
ca, prababica, sestra in teta ANGELCA LIPOGLAVŠEK 
(roj. Perpar) iz Gorenjega Vrha pri Dobrniču. 

Ob boleči izgubi naše drage mame se iskreno zahvaljujemo 
vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečena 
pisna in ustna sožalja, za darovano cvetje, sveče in svete maše. 
Hvala osebju DSO Trebnje, g. župniku za opravljen obred, 
govornikom za poslovilne besede ter pogrebni službi Oklešen. 
Še enkrat hvala vsem in tudi tistim, ki vas nismo posebej 
imenovali.

Žalujoči: vsi njeni.

ZAHVALA

V 89. letu starosti se je od nas poslovila 
JuLIJANA DIMEC iz Dolenje vasi pri Čatežu. 
Ob izgubi mame, stare mame, sestre, tašče, tete, sosede in pri-
jateljice se iskreno zahvaljujemo za izrečena sožalja, darovano 
cvetje, sveče ter svete maše. Hvala, ker ste mamo pospremili na 
zadnji poti v tako velikem številu. Zahvaljujemo se tudi Splošni 
bolnišnici NM, negovalnemu oddelku bolnišnice v Trbovljah, 
ZD Trebnje – dr. Humarju in patronažni službi ter sestri Mo-
jci. Zahvaljujemo se g. župniku za lepo opravljen obred, po-
grebni službi Novak, pevcem za zapete pesmi ter Društvu upo-
kojencev Velika Loka.  Vsem še enkrat hvala, tudi tistim, ki vas 
morda nismo imenovali.

Žalujoči: vsi njeni.

ZAHVALA

3. avgusta se je v 84. letu starosti tiho poslovila 
naša draga mama, tašča, babica, teta, svakinja, 
soseda in prijateljica ROZALIJA FEMEC 
roj. Groznik, iz Gorenje Nemške vasi.

Iskrena hvala vsem, ki ste nam v trenutkih njenega slovesa 
naklonili pozorost, pomoč in sočutje. Posebej se zahvaljujemo 
sosedom Kožarjevim, Novakovim in Gerdenovim, sosedi Vidi 
ter družini Šeligo in Vrhovec. Hvala tudi ZD Trebnje, dr. Steli 
Munk, sestri Lučki, SB Novo mesto in dr. Vlasti Malnarič, 
župniku g. Milošu, sosedi Anici za besede slovesa, DU Trebnje, 
pevcem in izvajalcu žalostinke, Komunali Trebnje ter pogrebni 
službi Novak. Hvala kolektivu Krti, d. o. o., Ljubljana, JSKD 
RS in njegovim izpostavam koordinacije Novo mesto, ZKD 
Trebnje in društvom, KS Trebnje, GZ in PGD Trebnje. Še en-
krat srčna hvala vsem. 

Žalujoči: vsi njeni.

»Pošle so ti moči, zaprl si oči, zdaj boš mirno spal,
a v naših srcih vedno boš ostal.
Srce tvoje je zastalo, zvon v slovo ti je zapel,
misel nate bo ostala, spomin za vedno bo živel.«

ZAHVALA

V 59. letu starosti nas je za vedno zapustil naš 
brat, stric in bratranec JOŽE uHAN iz Rodin pri Trebnjem.
Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
sosedom, vaščanom, prijateljem in znancem za vso podporo in 
pomoč v najtežjih trenutkih, za vsa izrečena sožalja, darovano 
cvetje, sveče in svete maše. Hvala nekdanjim sodelavcem, kole-
ktivu Traiga Ivančna Gorica, uslužbencem TPV, PE Velika 
Loka, ZŠAM Trebnje, ki ste mu poklonili še zadnji pozdrav, 
župniku za lepo opravljen obred, pevcem za zapete žalostinke 
ob odprtem grobu, izvajalcu Tišine ter pogrebni službi Oklešen.
Vsem še enkrat iskrena hvala, da ste ga v tako velikem številu 
pospremili na njegovi zadnji poti.           Žalujoči: vsi njegovi. 
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ZAHVALE / V SPOMIN

So ljudje, stvari in trenutki, ki jih nikoli ne pozabiš.

ZAHVALA

V 95. letu starosti nas je za vedno zapustila 
naša draga mama, stara mama, babica, prababica 
in tašča SABINA KuŽNIK, roj. Glavan, iz Preske pri 
Dobrniču.

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste jo pospremili na zadnji 
poti. Hvala tudi za vsa izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče 
in svete maše. Iskrena hvala osebju SB Novo mesto, ZD Treb-
nje, DSO Trebnje, pogrebni službi Novak, pevcem za zapete 
pesmi in župniku za opravljen obred. Hvala ZB Dobrnič, 
SPŽZ in gospe Danici Simčič za ganljiv govor ter delegatkam 
I. kongresa SPŽS.
Hvala vsem, ki se je spominjate in postojite ob njenem grobu.

Žalujoči: vsi njeni.

ZAHVALA

Po kratki, a hudi bolezni nas je v 77. letu 
starosti zapustila naša mami, mama, sestra 
in tašča VALENTINA TRLEP 
iz Biča pri Velikem Gabru.
Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom, pri-
jateljem, sosedom in znancem, ker ste nam v dneh žalosti stali 
ob strani, darovali cvetje, sveče in številne svete maše.
Zahvaljujemo se tudi župnikom za lepo opravljen obred, po-
grebni službi Novak, pevcem za zapete žalostinke, trobentaču 
Radu za ganljivo izvedeni melodiji in predstavniku DU Veliki 
Gaber za lep govor.

Vsem iskrena hvala, ker ste našo mamo v tako velikem številu 
pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni.

ZAHVALA

V 78. letu starosti nas je zapustil naš dragi 
mož, oče, dedek in pradedek

JOŽEF    uDOVIČ
iz Repč, Trebnje.

Z bolečino v srcu se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, 
nekdanjim sodelavcem, prijateljem in znancem, ki so z nami 
delili žalost in bolečino, izrekli sožalja, darovali cvetje in sveče. 
Lepa hvala dr. Mariji Petek in patronažni sestri iz ZD Trebnje, 
g. Robiju Slaku za ganljive poslovilne besede, g. župniku in po-
grebni službi Novak. Hvala vsem, ki ste pokojnega pospremili 
na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi.

Svojcem se iskreno opravičujemo zaradi izpada zahvale v prejšnji številki.

V spomin 
Majdi Pekolj iz Šahovca
Velikokrat rečemo, da nas je vest o smrti nekoga presenetila – 
tokrat nas je resnično. Nismo mogli verjeti, da si za vedno odšla 
s tega sveta. V zadnjih letih tvojega življenja si se večkrat spo-
padala z boleznijo, a si jo s trdno voljo do življenja vedno prema-
gala. Tokrat pa je tvoje dobro srce onemoglo.  

Rojena si bila 16. 4. 1947 v Dobrniču v skromni kmečki družini 
kot najstarejša izmed petih otrok. Tvoje otroštvo je bilo polno 
dela, saj si morala kot najstarejša od otrok velikokrat popazi-
ti na svoja dva brata in sestri, hkrati pa veliko postoriti tudi v 
gospodinjstvu. Bila si vedno delavna in zelo skrbna. Po končani 
osnovni šoli, si se najprej učila šivati, nato pa si se zaposlila kot 
delavka v Iskri v Žužemberku.

Že v svoji rosni mladosti si spoznala svojega življenjskega sopo-
tnika Alojzija iz Šahovca, s katerim sta se poročila. Odšla si od 
doma v Šahovec, kjer so se vama iz ljubezni rodili trije otroci. 
Ostala si doma, skrbela za otroke, gospodinjstvo in poprijela za 
vsa dela na kmetiji. Otroke sta vzgajala s starševsko ljubeznijo, 
jih šolala in jim omogočila vsakdanji kruh. Vsi so se poročili 
in vama podarili devet vnukov, razveselila sta se tudi enega 
pravnuka. Življenje si ljubila in ga znala živeti. Kljub skrbi za 
vso svojo družino si se vključevala v različne organizacije in 
pomagala vsakomur, ki je bil pomoči potreben. Aktivno si bila 
vključena v delo KORK Dobrnič, bila nekaj časa tudi predsed-
nica; bila si predsednica KO za vrednote NOB, vključena še v 
Društvo podeželskih žena Tavžentroža, v Društvo Dobrnič in 
bila članica stranke DeSUS. 

Vsem si vedno, tudi če te za to niso prosili, če si le mogla, 
priskočila na pomoč, saj si s svojo tenkočutnostjo in sočutjem 
zaznala, kdo je v stiski in kdo kaj potrebuje, pa tudi če nič dru-
gega kot le dobro besedo. Nekako takole si rekla: »Če ljudem ne 
moreš pomagat, jih pa pr mer pust.«

Zato smo te imeli radi in zato si imela toliko prijateljev, ki smo 
se še zadnjič poslovili od tebe in se ti zahvalili za tvoja dobra 
dejanja.

Ne le tvoji najbližji, tudi ostali te bomo pogrešali, tvoj smeh in 
dobrovoljnost. Zahvaljujemo se ti za vsa opravljena dobra dela, 
za prijaznost in za tvojo dobroto, ki si jo vsem nesebično pok-
lonila. 

Hvala, draga Majda. Ohranili te bomo v najlepšem spominu.

Lojzka Prpar, KS Dobrnic
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OTOK V PRE-
SPANSKEM 
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BAT, 
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MAKED. 
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PISATELJICA 
PEROCI
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ETNOLOGIJA, 
NARODOP-

ISJE
GEOGRAF 
LUDVIK

IGRA NA 
SREČO

NIKELJ KRATKO IME 
ZA JOŽE GOZDNA 

RASTLINA 
KONOPNICA

MORSKI 
RAZBOJNIK, 

GUSAR
POVES 

OČESNIH 
VEK PIŠKOT

BLISK
ANTROPO-

LOG, JANKO
1. ODDELEK 
ŽELODCA

KOROŠKI 
PEVEC ADI DOMOLJUB

SNOV V 
SEČU

AM. IGRALKA 
MERYL PROSTOR ZA 

PRAKTIČNE 
VAJE

LITIJ
LUBJE, 

DREVESNA 
SKORJA

SREBRO, 
KEM. ZNAK

DAVID NIVEN OTOČJE V 
POLINEZIJI KORPORAL, 

DESETNIKREPUŠEC, ROD ZVONČNIC MODRILO

MADRIDSKI 
ŠPORTNI 

KLUB

VELIKO 
DREVES

TOK, 
ELEKTRIKA

GL. MESTO 
LATVIJE

PISEC S 
SLOGOM

EVGEN LAH
ANTON 
ROJEC

DRŽAVA V 
INDOKINI

POPUST PRI 
CENI

AM. IGRALEC 
WALLACH

TIBETANSKO 
GOVEDO

PESNIK 
FRANCE

PESNIŠTVO MIREN 
ČLOVEK

JAP. REŽISER 
KUROSAVA

BEDRENEC, 
ZDRAVILNA 
RASTLINA

GORENJSKA 
PEČENKA

KDOR DELA 
USLUGE

STAR TISK. 
STROJ

ŠOLSKA 
DEJAVNOST

STAR 
DENAR ZA 4 
KRAJCERJE

POLITIK, 
SLABŠALNO
KOMUN. PAR-

TIJA SLOV.

PISATELJ 
KAJETAN

KITAJSKA, 
ZASTARELO

KAREL OŠTIR

PRAŠIČ ETNOLOG 
NIKO

AVTOR 
MIKLOVE 

ZALE JAKOB
OMAŽ, 
NAMAZ

KRIŽANKA

Pravilna gesla križanke napišite na dopisnice in jih pošljite do 
četrtka, 9.oktobra na :

GLASILO OBČANOV
GOLIEV TRG 5
8210 TREBNJE

ali na elektronsko pošto:
glasilo.obcanov@trebnje.si, kjer pripišite svoje svoje podatke.

Nagrade, ki jih podarja MojaObcina.si:

1. nagrada: USB KLJUČEK 
2. in 3. nagrada:  KNJIGA ČLOVEK IMEJ SE RAD
3., 4. in 5. nagrada: KNJIGA SUPER ŽENSKA JE V TEBI

  Moj
Prihranek

Obvladajmo stroške!

www.MojPrihranek.si

Naj vam denar ne beži 
iz denarnice!

Vsebina iz področja 
učinkovite rabe energije 

in obnovljivih virov.

N
ev

tr
on

 &
 C

om
pa

ny
, d

. o
. o

., K
op

rs
ka

 u
lic

a 
72

, 1
00

0 
Lj

ub
lja

na
 | 

Im
ag

e 
ID

: 8
25

57
05

, w
w

w
.1

23
rf.

co
m

/p
ho

to
_8

25
57

05
_r

ed
-p

ur
se

-w
ith

-h
ol

e.
ht

m
l

Obvladajmo stroške!

www.MojPrihranek.si

Naj vam denar ne beži 
iz denarnice!

Vsebina iz področja 
učinkovite rabe energije 

in obnovljivih virov.

N
ev

tr
on

 &
 C

om
pa

ny
, d

. o
. o

., K
op

rs
ka

 u
lic

a 
72

, 1
00

0 
Lj

ub
lja

na
 | 

Im
ag

e 
ID

: 8
25

57
05

, w
w

w
.1

23
rf.

co
m

/p
ho

to
_8

25
57

05
_r

ed
-p

ur
se

-w
ith

-h
ol

e.
ht

m
l

  Moj
Prihranek

Obvladajmo stroške!

www.MojPrihranek.si

Naj vam denar ne beži 
iz denarnice!

Vsebina iz področja 
učinkovite rabe energije 

in obnovljivih virov.

N
ev

tr
on

 &
 C

om
pa

ny
, d

. o
. o

., K
op

rs
ka

 u
lic

a 
72

, 1
00

0 
Lj

ub
lja

na
 | 

Im
ag

e 
ID

: 8
25

57
05

, w
w

w
.1

23
rf.

co
m

/p
ho

to
_8

25
57

05
_r

ed
-p

ur
se

-w
ith

-h
ol

e.
ht

m
l

Obvladajmo stroške!

www.MojPrihranek.si

Naj vam denar ne beži 
iz denarnice!

Vsebina iz področja 
učinkovite rabe energije 

in obnovljivih virov.

N
ev

tr
on

 &
 C

om
pa

ny
, d

. o
. o

., K
op

rs
ka

 u
lic

a 
72

, 1
00

0 
Lj

ub
lja

na
 | 

Im
ag

e 
ID

: 8
25

57
05

, w
w

w
.1

23
rf.

co
m

/p
ho

to
_8

25
57

05
_r

ed
-p

ur
se

-w
ith

-h
ol

e.
ht

m
l



obcanov obcine Trebnje

št. 97 / september 2014 31

Prireditelji si pridržujejo pravico do sprememb.

Za prejemanje podrobnejših informacij o prireditvah v obliki tedenskega Napovednika dogodkov v občini Trebnje pošljite e-sporočilo: 
OBVEŠČANJE na tic@trebnje.si ali pokličite po telefonu na št. 07 34 81 128 (TIC Trebnje). 

Datum ura Prireditev Lokacija

19. 9. 2014 10.00–16.00 Degustacija Banke Koper in Kmetije Marn Mercator center Trebnje

20. 9. 2014 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje

20. 9. 2014 8.00–12.00 Degustacija Banke Koper in Kmetije Marn Park Trebnje

22. 9. 2014 17.00 Dnevi odprtih vrat in poizkusna vadba juda za 
otroke od 4. do 7. leta Fitnes center Klepec

22. 9. 2014 17.30 Joga v vsakdanjem življenju (začetna skupina) CIK Trebnje

22. 9. 2014 18.00 Dnevi odprtih vrat in poizkusna vadba juda za 
otroke od 8. do 12. leta Fitnes center Klepec

23. 9. 2014 16.15 Informativni dan IC ERUDIO CIK Trebnje

23. 9. 2014 19.00 Predavanje za moške Galaksija Trebnje

27. 9. 2014 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje

27. 8. 2014 13.00 3. Praznik korenja (povorka, stojnice, animacija za 
otroke, zabava z Ansamblom Toneta Rusa) Veliki Gaber

28. 9. 2014 10.00 3. Korenčkov maraton Veliki Gaber

28. 9. 2014 13.00 Otvoritev podružnične enote  
Knjižnice Pavla Golie Trebnje Veliki Gaber

29. 9. 2014 17.00 Joga obraza – predstavitvena ura Gasilski dom Trebnje

29. 9. 2014 17.00 Ura pravljic Knjižnica Pavla Golie Trebnje

29. 9. 2014 19.00 Otvoritev razstave: Trebanjske korenine generala 
Rudolfa Maistra Knjižnica Pavla Golie Trebnje

1. 10. 2014 16.00 Informativni dan Univerze za tretje življenjsko 
obdobje (UTŽO) CIK Trebnje

1.–14. 10. 2014 _ Razstava izdelkov, narejenih v sklopu krožkov  
Univerze za tretje življenjsko obdobje (UTŽO) CIK Trebnje

4. 10. 2014 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje

4. 10. 2014 8.30–12.00 7. ekopraznik v Trebnjem pred Mercator centrom Trebnje

6. 10. 2014 19.15 Joga v vsakdanjem življenju (nadaljevalna skupina) CIK Trebnje

10. 10. 2014 18.00 1.  Levčkova predstava: Hišica iz kock Kulturni dom Trebnje

11. 10. 2014 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje

12. 10. 2014 6.00 ali 7.30 11. pohod po kraku Evropske pešpoti E7:  
Pot Mare Rupene

Dolenjske Toplice ali Žužemberk,  
cilj: Dorbnič

18. 10. 2014 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje

14. 10. 2014 17.15 Potujoča knjižnica Dobrnič

19. 10. 2014 15.00–19.00 Dan odprtih vrat PGD Trebnje Gasilski dom Trebnje

Napovednik dogodkov v občini Trebnje v septembru in oktobru 2014

NAPOVEDNIK



Soobootaa, 2277.. ssepptemmbber

14.000 Slavnostna povorka
15.000 Kratek kulturni program z gosti 

Zbor animatorjev Cerklje
16.300 Program za otroke; čarovnik Grega
17.00 Zabavni program z ansamblom 

Toneta Rusa

Needeeljaa, 2288.. seepteembberr

10.000 3. Korenčkov kolesarski maraton
13.000 Otvoritev izposojevališča Knjižnica 

Ivana Zorca v prenovljenih 
prostorih KS

PESTRO DOOGAJANJEE NA STOOJJNICAH,, 
KJER SE BOODO PREDDSTAVILAA DRUŠTTVA IZ DOMAČEGGA KRAJAA

v Velikem Gabru

Praznujte 
z nami 
v Velikem 
Gabru


