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Nov merilnik hitrosti v Trebnjem
foto: Brane Praznik

Prvi šolski dan v Velikem Gabru
foto: Brane Praznik

Urbani gladiatorji - Slovo poletju
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Uredništvo Glasila občanov občine Trebnje, Goliev 
trg 4, 8210 Trebnje
Ustanovitelj in izdajatelj: Občina Trebnje, Goliev 
trg 5, 8210 Trebnje

Odgovorna urednica: Zdenka Candellari
Uredniški svet: Bogdana Brilj, Zdenka Candellari, 
Mirko Gliha, Vida Hočevar, Mateja Kozlevčar, Darin-
ka Krevs, Leon Lobe, Marija Mežnaršič, Franc Brane 
Praznik, Petra Smolič, Mateja Zupančič
Lektorica: Silva Kastelic
Grafična realizacija: Tiskarna Januš, Ljubljana
Naklada: 4.200 izvodov, ki se razdelijo brezplačno 
vsem gospodinjstvom in podjetjem v občini Trebnje.

Uredništvo si pridržuje pravico do objave, neobjave, 
delne objave ali krajšanja nenaročenih prispevkov v 
skladu s prostorskimi možnostmi in uredniško poli-
tiko. Prosimo, da posamezni prispevki ne obsegajo 
več kot 1000 znakov s presledki in fotografijo v for-
matu JPG ali podobno. Fotografij neprimerne kako-
vosti za tisk ne bomo objavili, prav tako ne bomo 
objavili fotografij, pripetih v programu Word zaradi 
slabe resolucije.
Prispevki političnih strank in neodvisnih list ne sme-
jo presegati 750 znakov s presledki. Prispevkov, ki ne 
bodo podpisani s polnimi imeni avtorjev, ne bomo 
objavili. Prosimo, da ob prispevku vedno navedete 
tudi avtorja fotografije. Uredništvo si pridržuje pra-
vico, da neprimerne in žaljive vsebine ne objavi.
V Glasilu občanov se brezplačno objavi osmrtnica 
ali zahvala ob smrti pokojnih občank ali občanov 
občine Trebnje v obsegu 800 znakov s presledki. 
Spominskih objav ob obletnicah smrti se ne obja-
vlja. Poslanih slik za objavo ne vračamo.

V Glasilu občanov se proti plačilu  v skladu s spreje-
tim 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 objavo oglasa zavrne. Naročnik oglasa 
je dolžan spoštovati avtorske pravice glede uporabe 
fotografij in besedila v oglasnih sporočilih. Oglasi 
niso lektorirani.

Prispevke lahko pošljete po elektronski pošti na 
naslov: glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com ali jih 
v elektronski obliki (CD, DVD, USB) oddate v poštni 
nabiralnik uredništva na naslovu: Glasilo občanov, 
Goliev trg 4, 8210 Trebnje (prvi vhod desno za ob-
činsko stavbo).
Rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko je 
11. 10. 2016, predviden izid pa 20. 10. 2016. Pri-
spevki, ki jih bomo v uredništvo prejeli po tem da-
tumu, bodo uvrščeni v naslednjo številko, če bodo 
še aktualni.

OBČINSKE NOVICE

Občina Trebnje se bo tudi v letošnjem letu pridružila mnogim 
evropskim mestom in sodelovala v Evropskem tednu mobilnosti 
(ETM), ki poteka med 16. in 22. septembrom. Potekale bodo števil-
ne aktivnosti, ki bodo spodbujale k pametni in trajnostni mobilno-
sti kot dobri investiciji. Letošnji slogan ETM-ja je namreč »Pametna 

mobilnost za gospodarsko uspešnost«. V celotnem tednu se bo odvilo kar nekaj dogodkov, glavni dogodek pa bo 22. septembra, ko bomo 
zaradi izvedbe Dneva brez avtomobila zaprli strogi center mesta (Goliev trg). Na zaprtem delu občinske ceste se bodo odvijale razne de-
lavnice in predstavitve, ki bodo namenjene vsem občanom, predvsem pa šolarjem in otrokom iz vrtca. 

Program dejavnosti v tednu mobilnosti

Datum: Lokacija Dogodek
16. 9.–22. 9. 2016 Glavna cesta skozi 

center Trebnjega
UKREP UMIRJANJA PROMETA V CENTRU MESTA: 
omejitev hitrosti  in enostranska lokalna zožitev cestišča

18. 9. 2016
10.00 Vinogradniška gora LISEC 2. družinsko kolesarjenje po vinogradniški gori Lisec
19. 9. 2016
9.00 KKC Dolenjske Toplice Skupni regijski posvet: »Boljši življenjski slog z zavedanjem 

trajnostne mobilnosti«
17.00 CIK Trebnje 2. javna razprava: »Celostna prometna strategija Občine Trebnje«
22. 9. 2016
9.00–13.00 Goliev trg, na delu 

zaprte ceste
- Predstavitev PGD Trebnje (gasilska vaja ─ posredovanje ob prometni 
nesreči: PGD Trebnje v sodelovanju 
s Policijsko postajo Trebnje in Zdravstvenim domom Trebnje)
- Predstavitev »Celostne prometne strategije Občine Trebnje« (LUZ d.d.)
- Aktivnosti za otroke (Turistično društvo Trebnje)
- Predstavitev vozila (Avto Slak d.o.o)
- Ustvarjalna delavnica (risanje s kredami na zaprtem delu ceste)
- Predstavitev Policijske postaje Trebnje 

V letošnjem letu bo pomembna tema v sklopu ETM izdelava Celostne prometne strategije Občine Trebnje. Tako bo 19. 9. 2016 potekala 
2. javna razprava, kamor ste vabljeni občani občine Trebnje, na Dan brez avtomobila pa bo pripravljavec predstavil Celostno prometno 
strategijo, podali boste lahko svoje pripombe in predloge ter sodelovali v anketi. 
Več o Celostni prometni strategiji si lahko preberete v članku Celostna prometna strategija – korak do trajnostne mobilnosti v Trebnjem.

Občinska uprava
Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo

Beseda urednice
September in spet šola. Vesela in napor-
na. Z otroki pa polna življenja in vragolij. 
Na naslovnici je kolaž, ki opozarja na pre-
vidnost v prometu, da prehitro ne ugasne 
kakšen nasmeh. Bodimo previdni, ker 
imamo radi življenje.
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Celostna prometna strategija – 
korak do trajnostne  
mobilnosti v Trebnjem
V sklopu priprav Celostnih prometnih strategij (CPS), ki jih trenu-
tno oblikujejo v več kot 60 občinah po Sloveniji, so se z željo po 
vzpostavitvi celostnih rešitev za zagotovitev trajnostne mobilnosti 
pričele aktivnosti  tudi v Trebnjem. Na prvi javni razpravi, ki je pote-
kala v ponedeljek, 5. septembra 2016, je župan Alojz Kastelic uvo-
doma poudaril, da je v strateškem načrtovanju prometa potrebno 
upoštevati vse skupine občanov, še posebej pa pozornost nameniti 
najbolj ranljivim, to je otrokom in starostnikom.
Na Občini se zavedajo, da je potrebno več pozornosti nameniti po-
vršinam za kolesarje in pešce ter da prometnih izzivov v bodoče 
ne bo možno reševati le z infrastrukturnimi projekti, pri tem pa je 
župan izpostavil še, da  bo izredno pomembno vlogo igrala prav 
sprememba potovalnih navad občank in občanov. Za razliko od 
tradicionalnih pristopov, ki temeljijo na rešitvah za avtomobile, je 
celostno urejanje prometa namreč osredotočeno predvsem na re-
šitve za ljudi, in sicer: lažji, varnejši in udobnejši pogoji za kolesar-
jenje, peš hojo in druge trajnostne oblike mobilnosti ter spodbuda 
za uporabo javnega potniškega prometa, kar pripomore k višji ka-
kovosti javnih prostorov, večji varnosti otrok v prometu, zmanjša-
nju količine toplogrednih plinov, prav tako so pričakovani pozitivni 
učinki na okolje in zdravje.
Pomembno vlogo pri oblikovanju CPS bodo zato imeli ravno občan-
ke in občani Trebnjega, saj se kot pešci, kolesarji, uporabniki jav-
nega potniškega prometa ali vozniki pogosto soočajo z različnimi 
prometnimi izzivi, s svojim znanjem in izkušnjami pa lahko bistveno 
pripomorejo k iskanju ustreznih rešitev. Ti so na javni razpravi izka-
zali visoko zanimanje za bolj trajnostno načrtovanje prometa, saj 
je večina za najbolj pomembne izzive označila prav tiste s področij 
hoje, kolesarjenja in javnega prometa. V želji, da bo do konca izde-
lave Celostne prometne strategije k njenemu oblikovanju pristopi-

lo še več posameznikov, bodo tudi v nadaljevanju potekale različne 
aktivnosti, namenjene osveščanju in zbiranju informacij. 
Vsi, ki bi želeli izpostaviti prometne izzive, oddati svoja mnenja ali 
pobude, to lahko storite preko spletnega mesta cpstrebnje.pro-
jekti.si, ki je dostopno tudi preko spletne strani Občine. Vabljeni 
tudi k sodelovanju v anketi, ki je objavljena na spletni strani Občine 
Trebnje,  od 8. 9. 2016  pa bodo na voljo na različnih lokacijah po 
občini, in sicer: na Občini Trebnje, v Knjižnici Trebnje, v Zdravstve-
nem domu, v Domu starejših občanov, v TIC, v Centru za izobraže-
vanje in kulturo (CIK) Trebnje in na železniški postaji. Na teh mestih 
so pripravljene tudi skrinjice za oddajo ankete. Izpolnjeno anketo 
lahko pošljete tudi na naslov Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 
Trebnje, s pripisom »anketa CPS«. Z oddajo veljavno izpolnjenega 
anketnega vprašalnika in dopisanimi kontaktnimi podatki se boste 
potegovali za super nagrado – zložljivo kolo! 

Naredite korak za prihodnost
V okviru priprav Celostne prometne strategije (CPS) Občine 
Trebnje bo na »Dan brez avtomobila«, in sicer v četrtek, 22. sep-
tembra 2016, na Golievem trgu (pred občinsko stavbo) potekal 
dogodek z naslovom »Naredite korak za prihodnost«, kjer se 
boste med 9.00 in 13.00 lahko udeležili zabavnega in aktivnega 
sodelovanja pri načrtovanju javnega prostora občine. Sprehodili 
se boste po velikem letalskem posnetku mestnega središča in na 
njem označili tiste lokacije, na katerih bi si želeli boljše možnosti 
za kolesarjenje ali peš hojo, prijetnejši prostor ter nove in zanimi-
ve možnosti za preživljanje prostega časa. 

Vabljeni!Občinska uprava obvešča dijake in študente, 
da je od 31. 8. 2016 na spletni strani občine  

Trebnje objavljen javni razpis štipendij  
za šolsko leto 2016/2017. 

Rok za  prijavo je do 7. 10. 2016.
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Občina Trebnje vabi na
brezplačen poučen, koristen, zabaven in uporaben

dogodek za vse generacije in profile,
 

ki bo v torek, 20. 9. 2016, od 17.00. do 20.00. ure 
v dvorani STIK v Trebnjem.

 MISLI IN BESEDE, KI KROJIJO NAŠA ŽIVLJENJA
(ali Moč misli in besed)

 
Ste že ugotovili, da se ob določenih mislih počutite odlično, 
spet ob drugih zelo malodušno? Kaj pa besede? Ste doživeli, 
da vas je izrečena beseda vašega sogovornika prizadela, ujezi-
la, ponižala ali pa spravila v dobro voljo, dala zagon in spravila 
v akcijo, da bi lahko »gore premikali«? Se vam je kdaj zgodilo 
ravno to, česar ste bali in niste želeli? Ali veste, da je večina 
bolezni  in naših življenjskih situacij posledica naših misli in 
besed?
 Odločite se in si vzemite čas za ta seminar, ker lahko v veliki 
meri še izboljša vaše odnose, posle in  življenje.
Seminar bo na praktičen in zabaven način izvajala motivacij-
ska govornica Nena Dautanac, ki že 10 let izvaja seminarje 
tako za posameznike kot za zaposlene v gospodarstvu in ne-
gospodarstvu.
Več o njej izveste na www.solaodlicnosti.si. Po seminarju bo 
na razpolago za vprašanja.
 

VSTOPNINE NI!
DOBRODOŠLI!

Ureditev pločnika za pešce 
na odseku Dolenja Nemška 
vas–Gorenje Ponikve 
V mesecu septembru se je zaključil projekt ureditve pločnika za 
pešce na odseku Dolenja Nemška vas–Gorenje Ponikve. Prva faza 
do odcepa za Brenk je bila izvedena v sklopu izgradnje kanalizacije. 
Druga faza od odcepa Brenk do krožišča pa se trenutno zaključu-
je. V sklopu te faze je bil poleg pločnika z odvodnavanjem izveden 
tudi oporni zid v zasipnem klinu starega viadukta Ponikve. Javna 
razsvetljava je izvedena na celotni dolžini novega pločnika od križi-
šča pri trgovini do krožišča.
Po dokončanju ureditve pločnika bo promet za pešce lahko varno 
potekal vse do mostu čez Temenico, s tem se bo prometna varnost 
na tem odseku močno izboljšala.

Občinska uprava
Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo

Rekonstrukcija lokalne  
ceste Trebnje–Račje selo –  
1. faza  
Konec meseca julija se je pričela Rekonstrukcija lokalne ceste Treb-
nje–Račje selo – 1. faza. Glavni izvajalec del so Komunalne Gradnje 
d.o.o..
V sklopu izvedbe projekta bo zgrajen pločnik in izvedena bo celot-
na rekonstrukcija cestišča z odvodnjavanjem od Cvibelj (križišče pri 
veterinarski postaji) do konca naselja Pekel v  smeri proti Račjemu 
selu. Izvedla se bo tudi menjava vodovoda, ki poteka ob cesti v 
delu od Cvibelj do odcepa vodovoda k vodohramu Pekel in fekalna 
kanalizacija za nogometno igrišče Cviblje z navezavo na obstoječo 
fekalno kanalizacijo Cviblje. 

Občinska uprava
Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo

Črpališče in povezovalni 
vodovod Bratnica
Julija 2016 smo pričeli z deli na investiciji »Črpališče in povezovalni 
vodovod Bratnica«. Do prve polovice septembra 2016 so bila grad-
bena dela na jašku črpališča zaključena, izveden je objekt črpališča 
in celotna trasa povezovalnega vodovoda v dolžini cca 1600 m. Sle-
dnji poteka po dolini ob potoku Bratnica vse do izliva v reko Teme-
nico, nato prečka reko Temenico in lokalno cesto ter se zaključi v 
povezovalnem jašku na obstoječi glavni vod.
Dela se izvajajo skladno s terminskim planom in se bodo zaključila 
v mesecu oktobru 2016.
Z vzpostavitvijo novega vodnega vira se bo povečala zanesljivost 
vodovodnega sistema Trebnje.

Občinska uprava
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Poletje v knjižnici

V knjižnici smo v sklopu projekta V senci pod brezami v času pole-
tnih počitnic organizirali kar nekaj prijetnih dogodkov.  Obiskale so 
nas Tačke pomagačke, ki so terapevtski psi, seveda pa niso čudežni 
zdravniki, prinašajo pa ljudem obilo svetlobe v življenje. S svojimi 
vodniki obiskujejo vrtce, šole, bolnišnice, knjižnice, domove staro-
stnikov, rehabilitacijske centre in še in še – mehki kožuščki in vlažni 
smrčki so povsod dobrodošli, tudi pri nas so bili dobro sprejeti. Obi-
skala nas je psička Glory, ki je zvesto poslušala naše male bralce. Na 
začetku so jo otroci s previdnostjo samo opazovali, kasneje pa so se 
ji pridružili na odeji ter ji brali in brali. Postali so prijatelji. Knjižnica 
Pavla Golie Trebnje bo skupaj z društvom »Tačke pomagačke« v 
bodoče izvajala individualne bralne urice. Klekljarska skupina Žnur-
ce iz Trebnjega je kar nekajkrat klekljala na zelenici pred knjižnico. 
Tako so si vsi mimoidoči lahko ogledali klekljanje v živo. Gostili smo 
tudi vsem že dobro poznani Zavod Villa Artemido. Otroci so lahko 
božali, česali in celo zajahali konja. Torej veliko dogodivščin v deželi 
knjig. Nikoli ni manjkalo otroškega smeha in radosti. Z ustvarjalnimi 
delavnicami smo sodelovali na prireditvi Slovo poletju in na Dne-
vih Keltov in Rimljanov v Trebnjem, za naše odrasle bralce pa smo 
pripravili zanimivo predavanje o arheološki dediščini Trebnjega in 
okolice. Dogodivščine v deželi knjig so si osnovnošolci lahko pope-
strili tudi z obiskovanjem Vesolja bralnih zakladov. Nikoli ni manj-
kalo otroškega smeha in novih spoznanj, razvijali smo tudi ročne 
spretnosti na ustvarjalnih delavnicah. Tudi v novem šolskem letu 
vabljeni v knjižnico, kjer je vedno zanimivo.

Simona Pavc
Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Sprejem prvošolčkov

S 1. septembrom so šole zopet odprle svoja vrata nadebudnim 
šolarjem in prvošolčkom, za katere je bil to še prav poseben dan. 
Pod Občino Trebnje spadata OŠ Trebnje in OŠ Veliki Gaber. V OŠ 
Trebnje je bilo letos, skupaj s podružničnimi šolami v Dobrniču, 
Šentlovrencu in Dolenji Nemški vasi, 136 prvošolcev, v OŠ Veliki 
Gaber pa 27. Skupno je bilo tako letos 163 otrok, ki so prvič sedli 
med šolske klopi. Tako kot vsako leto je potekal sprejem prvošol-
cev skupaj s spremljevalnim programom. Sprejema prvošolcev na 
OŠ Trebnje in OŠ Veliki Gaber ter podružničnih šolah se je udeležil 
tudi župan Alojzij Kastelic. Skupaj z ravnateljem OŠ Trebnje Radom 
Kostrevcem in ravnateljem OŠ Veliki Gaber Gregorjem Udovčem 
je pozdravil in nagovoril otroke ter njihove starše. Prvošolčkom je 
zaželel veliko uspeha pri iskanju svojega talenta skozi šolsko ob-
dobje, starše pa spodbudil, da otroku pomagajo, da ti postanejo 
samostojni in odgovorni. 
Kot je navada vsako leto, je župan mladim nadebudnežem pode-
lil slikanico s posvetilom. Knjiga nosi naslov Zverjasec, priložen ji 
je tudi DVD, na katerem je animirana risanka  omenjene knjige. 
Slednja bo tako za otroke spomin na njihov prvi šolski dan. 
Vsem prvošolčkom ter ostalim šolarjem želimo uspešno in polno 
znanja novo šolsko leto

Občinska uprava in župan Alojzij Kastelic

Sprejem Miha Zarabca  
in trebanjskih navijačev  
pri županu občine Trebnje
Na letošnje olimpijske igre, ki so se odvijale v Riu de Janeiru, je 
odpotoval tudi naš občan Miha Zarabec. S slovensko rokometno 
reprezentanco so zasedli do sedaj najvišje, 6. mesto. V zahvalo ga 
je župan Alojzij Kastelic v četrtek, 25. 8. 2016, povabil na sprejem v 
njegovi pisarni. Med sprejemom mu je izrekel čestitke za njegovo 
udeležbo in uspeh, prav tako pa se mu je zahvalil za zastopanje 
občine Trebnje in domačega kraja. Sledil je pogovor o vtisih in sami 
izkušnji v Riu. 
Zarabec je torej s slovensko rokometno reprezentanco osvojil 6. 
mesto, vendar pa so bile želje po višji stopnički zagotovo prisotne. 
Kot pravi Zarabec, za odličen rezultat žal ni dovolj samo dobra špor-
tna pripravljenost, motivacija in želja po zmagi, ampak številni dru-
gi dejavniki, med katerimi je zagotovo tudi sreča, katere jim je letos 
na žalost primanjkovalo. Tekma z Dansko, ki jih je stala uvrstitve v 
polfinale, se žal ni iztekla po njihovih pričakovanjih in upanjih, zato 
grenki priokus ostaja. Sanje o udeležbi na olimpijskih igrah so iz-
polnjene, sedaj pa Zarabec strmi še k višjemu cilju, in sicer k odličju 
na naslednjih igrah. Čeprav je olimpijskih iger konec, pa rokometaš 

ne počiva, že prihajajoči vikend ga namreč čaka tekma v Portorožu. 
Zaenkrat ostaja v RK Celje Pivovarna Laško, vendar pa pušča odprta 
vrata tudi tujini. 
Sprejema se je poleg Zarabca udeležila tudi njegova zvesta sku-
pinica navijačev, ki jo sestavljajo Žiga Kurent, Aljaž Uhan, Gašper 
Mlakar in Jožef Jeraj. Slednji so bili namreč tudi del olimpijskih iger, 
kamor so odšli z namenom spremljanja in spodbujanja svojega sok-
rajana, navijali pa niso samo za njega in ostali del rokometne repre-
zentance, ampak tudi za ostale slovenske športnike. Ravno zaradi 
svoje vnetosti in predanosti pri navijanju niso ostali neopaženi, saj 
so tako v slovenskih kot tudi tujih medijih velikokrat 'krasili' naslov-
nice. Navijači so tako še vedno polni pozitivnih vtisov iz njihovega 
dopustovanja v Riu in govorijo o njem samo v presežnikih.
Podpore Zarabcu tako ne manjka, zato mu želimo, da bi še naprej 
osvajal vrhove na svoji rokometni poti.

Občinska uprava  Občine Trebnje
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Brezplačno pravno  
svetovanje za občane  
občine Trebnje
V občini Trebnje bo ponovno na voljo možnost brezplačnega sveto-
vanja v obliki prvega pravnega nasveta. Osnovni namen projekta, 
ki ga financira Občina Trebnje, je nudenje pravne pomoči občanom 
v občini Trebnje s ciljem odprave socialnih stisk, urejanja najpo-
membnejših življenjskih situacij in preprečevanja poglabljanja te-
žav s pravočasnim zavarovanjem pravic.

Svetovanje bo potekalo od septembra do decembra enkrat meseč-
no in bo brezplačno za vse občane. Svetovanje glede določenega 
pravnega problema bo načeloma trajalo do pol ure in bo obsegalo 
svetovalni razgovor ter podajanje osnovnih informacij o pravnem 
položaju (kakšna pravna sredstva ima občan na voljo, kako poteka-
jo določeni postopki, možnosti izvensodnega reševanja sporov in 
pridobivanja brezplačne pravne pomoči ...). Projekt je zastavljen 
kot prvi pravni nasvet občanom s področij pravdnih in nepravdnih 
postopkov, družinskega prava, dedovanja, upravnih zadev, stvar-
nega prava, stanovanjske problematike, delovnega prava, pravic iz 
invalidskega in pokojninskega zavarovanja, socialnih pravic, obliga-
cijskega prava.

Termin za svetovanje v septembru: ponedeljek, 26. 9. 2016, od 
12.00 do 16.00.
Svetovanje bo potekalo v pisarni Glasila občanov, Goliev trg 4 (stav-
ba za občino Trebnje).

Na svetovanje se je potrebno predhodno naročiti pri izvajalcu bo-
disi po elektronski pošti ali telefonu: 
– 01/521-18-88 
– 051/681-181
– pic@pic.si

Pravno svetovanje izvaja Pravno-informacijski center nevladnih or-
ganizacij – PIC, Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja 
je nevladna, neprofitna organizacija, ki pomaga posameznikom 
in ranljivim skupinam (invalidi, žrtve družinskega nasilja, žrtve tr-
govine z ljudmi, starejši …) pri varstvu in uresničevanju temeljnih 
pravic s pravnim svetovanjem, informiranjem, zagovorništvom, 
izobraževanjem, sestavo pravnih mnenj in analiz ter z javno par-
ticipacijo vpliva na procese odločanja v državi. Pri vsakodnevnem 
delu se pravniki srečujejo z najrazličnejšimi kršitvami pravic, pri 
čemer ugotavljajo, da je dostop do brezplačne pravne pomoči v 
državi neustrezno urejen. Postopek odločanja traja predolgo, pri 
učinkovitem varstvu pravic pa sta ravno ažurnost in pravočasnost 
temeljni predpostavki uspeha, zato si PIC prizadeva razširiti dostop 
do brezplačnega prvega pravnega nasveta, ki je celo s spremembo 
Zakona o brezplačni pravni pomoči ukinjen kot samostojna oblika 
brezplačne pravne pomoči. 

Projekt sofinancirana Občina Trebnje iz javnega razpisa za sofinan-
ciranje programov socialnega varstva.

PIC, Sanja Jablanović, univ.dipl.prav.,                                               
strokovna sodelavka

Pravni nasveti in pravne 
storitve v Trebnjem
S katerimi pravnimi področji 
se ukvarjate? 
Ukvarjamo se s področji iz 
stvarnega prava, dednega 
prava, pogodbenega prava in 
delovnega prava. 

Kateri so najbolj pogosti pri-
meri, s katerimi se v praksi 
srečujete? 
Največkrat se srečamo z vpra-
šanji glede stvarnega prava, 
npr. motenje posesti, ustano-
vitev služnosti, prenos lastnin-
ske pravice ipd. Ljudje se 
velikokrat ne znajdejo v zapletenih postopkih, npr. prodaja kme-
tijskega zemljišča. Zelo veliko vprašanj in pravnih dilem je s pod-
ročja dednega prava, predvsem kadar želijo starši ali stari starši 
prenesti lastninsko pravico na svoje potomce. Strankam razloži-
mo pravne posledice posameznih pravnih poslov, razložimo jim, 
kakšne pravne posledice ima npr. sklenitev darilne pogodbe, iz-
ročilne pogodbe, pogodbe o preužitku in pogodbe o dosmrtnem 
preživljanju. Prav tako jim pojasnimo, kaj pomeni služnost stano-
vanja in kakšni so pogoji, da ima takšen dogovor želene pravne 
učinke. Za stranke sestavimo razne pogodbe ali dogovore, ki jim s 
pravnega vidika nudijo pravno varnost. Na nas se obrnejo stran-
ke, ki imajo težave iz naslova delovnega razmerja, tako delavci 
kot delodajalci. 

Zakaj izbrati vas?
Vsak posameznik se odloča po svojem občutku, komu bo zaupal 
rešitev svoje nastale pravne situacije. Naša prednost je vsekakor 
dostopnost in možnost prvega brezplačnega pravnega nasveta, 
nadalje so naša prednost ugodne cene, s katerimi se želimo prib-
ližati posameznikom. Vsaka stranka nam je pomembna, zato ji 
posvetimo vso našo skrb, strokovnost in profesionalnost. Stranke 
nam ne predstavljajo številk, ampak osebe, ki potrebujejo pravno 
pomoč oz. pravno storitev. Naš cilj so zadovoljne stranke!  V in-
teresu nam je, da skupaj s stranko najdemo rešitev izven sodišča. 
Nemalokrat se zgodi, da se posameznik ne zaveda, kaj pomeni 
pravdni postopek na sodišču in da le-ta velikokrat prinese tudi 
stres in finančne obremenitve. Včasih je bolj smiselno popustiti 
in doseči kompromis v zvezi z nastalo pravno situacijo, kot pa se 
prepustiti morebitnemu dolgoletnemu pravdanju, ki lahko prine-
se veliko slabe volje za obe stranki. 

Kje vas najdemo? 
Pisarno imamo v Trebnjem, Gubčeva cesta 16 – sestanek je mo-
žen ob predhodnem dogovoru na 040 850 024 ali info@pravnina-
svet.net! Na spletu nas najdete na www.pravninasvet.net, naše 
zapise lahko spremljate tudi na družbenem omrežju Facebook na 
www.facebook.com/pravninasvet.net. 

OBČINSKE NOVICE
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NAPOVED JAVNE RAZGRNITVE IN JAVNE OBRAVNAVE TRETJA RAZVOJNA OS ─  SREDNJI DEL –
Državni prostorski načrt za avtocesto med AC A1 Maribor–Ljubljana IN AC A2 Ljubljana–Obrežje pri Novem mestu

Predmet načrtovanja v državnem prostorskem načrtu je srednji del tretje 
razvojne osi, in sicer državna cesta med avtocesto A1 Maribor─Ljubljana 
(pri Celju) in avtocesto A2 Ljubljana─ Obrežje pri Novem mestu. Tretja 
razvojna os je prometna povezava, ki poteka v smeri od severne proti 
jugovzhodni Sloveniji (od meje z Avstrijo do meje s Hrvaško). Predmetni 
državni prostorski načrt obravnava srednji del tretje razvojne osi. Državna 
cesta je prostorska ureditev državnega pomena, ki se načrtuje z državnim 
prostorskim načrtom (DPN).  

Študije variant (ŠV) in Dopolnitve študije variant /predinvesticijske zasno-
ve (dŠV/PIZ) s predlogom najustreznejše variante Gradnja državne ces-
te med AC A1 Maribor–Ljubljana in AC A2 Ljubljana–Obrežje pri Novem 
mestu so bile izdelane z namenom medsebojne primerjave in vrednote-
nja celovitih variant. Za variante so bile izdelane strokovne podlage, ki 
so prostorsko ureditev obravnavale s prostorskega, varstvenega, funkci-
onalnega in ekonomskega vidika. V ŠV in dŠV/PIZ so povzete ugotovitve 
strokovnih podlag, izvedeno je vrednotenje po posameznih vidikih ter 
sintezno vrednotenje in primerjava variant. Za podrobnejši opis študije 
variant in dopolnitve študije variant/predinvesticijske zasnove s predlo-
gom najustreznejše variante si lahko preberete pod zavihkom Občinske 
novice na www.trebnje.si. Tam boste našli tudi opis predloga najustre-
znejše variante in grafično prilogo, iz katere je razviden potek posameznih 
variant ter javno naznanilo v celoti.

JAVNA RAZGRNITEV IN JAVNA OBRAVNAVA

Namen javne razgrnitve ŠV, dŠV/PIZ, okoljskega poročila (OP) in  dopol-
nitve OP je seznanitev javnosti z načrtovanimi prostorskimi ureditvami. 
Javna razgrnitev bo potekala od 4. oktobra 2016 do 4. novembra 2016 na 

Direktoratu za prostor, graditev in stanovanja pri Ministrstvu za okolje in 
prostor, na Direktoratu za kopenski promet pri Ministrstvu za infrastruk-
turo, v prostorih Občine Trebnje, Mestne občine Celje in Mestne občine 
Novo mesto in v prostorih občin Braslovče, Dobje, Hrastnik, Krško, Laško, 
Litija, Mirna, Mokronog-Trebelno, Prebold, Radeče, Sevnica, Trbovlje, 
Šentjur, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice in Žalec.  Gradivo bo javno 
razgrnjeno tudi v digitalni obliki na spletnih straneh Ministrstva za okolje 
in prostor (pod »aktualno/pomembne povezave/državni prostorski načr-
ti/javne razgrnitve in seznanitve«) in Ministrstva za infrastrukturo, Direk-
torata za kopenski promet. Javne obravnave bodo potekale na različnih 
lokacijah, Trebnjemu najbližja bo 18. oktobra 2016 s pričetkom ob 15.00 
v dvorani Upravno kulturnega centra, Pod gradom 2, 8230 Mokro-
nog, ostale lokacije in termine pa najdete tudi v javnem naznanilu 
na www.trebnje.si.

Pripombe in predlogi na javno razgrnjeno gradivo se v času javne razgrnit-
ve lahko podajo pisno na mestih javne razgrnitve, lahko se pošljejo na 
naslov Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in 
stanovanja, Dunajska c. 48, Ljubljana ali na elektronski naslov gp.mop@
gov.si, pri čemer se v rubriki »Zadeva« navedejo ključne besede »Tretja 
razvojna os – sredinski del«. Obrazec za pripombe je na voljo na mestih 
javne razgrnitve in na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor. 

Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za infrastrukturo bosta v 
roku 60 dni preučili pripombe in predloge javnosti in do njih zavzeli stali-
šče. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in sta-
novanja jih bo objavilo na svoji spletni strani in jih tudi posredovalo vsem 
občinam, v katerih bodo potekale javne razgrnitve. Utemeljene pripombe 
in predlogi bodo smiselno upoštevani pri izdelavi osnutka DPN.
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INTERVJU

Intervju s častnim občanom  
Občine Trebnje za leto 2016,   
g. Silvestrom Prparjem

1. Kratka predstavitev nagrajenca
Silvester Prpar izhaja iz Železnega pri Dobrniču. V 
številni družini, pri kateri se je po domače reklo 
»pri Šmarčevih«, je bilo 8 otrok, od tega šest fan-
tov (Anton, Albin, Jože, France, Lojze, Silvester) in 
dve dekleti (Danica, Ivanka). Oče Anton je iz Knež-
je vasi, mama Ivana pa iz Rdečega Kala. Osnovno 
šolo je obiskoval v Dobrniču in v Trebnjem, sre-
dnjo šolo pa v Ljubljani, nato višjo šolo v Mari-
boru, diplomo iz ekonomije je opravil v Novem 
mestu. Prvo službo kot vajenec je nastopil v Mer-
catorju. Nato se je zaposlil v KZ Trebnje in kma-
lu postal vodja komerciale, kariero je nadaljeval 
kot komercialni direktor v Mercatorju Dolenjska 
in nazadnje kot vodja komerciale v Kmetijski za-
drugi Trebnje. Svojo življenjsko sopotnico Ljubo, 
predmetno učiteljico matematike na OŠ Trebnje, 
je našel v Dobrniču in v zakonu sta se jima rodili 
dve hčerki, in sicer Sonja, ki je doktorica znano-
sti, in Nevenka, ki je magistra farmacije. Ima tudi 
vnukinjo Sofijo, ki je njegov sonček. 
Že kot dijak se je vključil v delo Krajevne skupnosti 
Dobrnič, bil je predsednik mladinske organizacije 
in že takrat je s svojim delom pridobil zaupanje 
krajanov, da so ga vsakokrat, ko je kandidiral, 
izvolili za predsednika Sveta KS Dobrnič, ki jo je 
zelo uspešno vodil 33 let. Za svoje aktivno delo in 

Aktivno sem začel sodelovati že leta 1973 kot 
predsednik mladine. Nato sem odšel služit vo-
jaški rok v šolo za rezervne oficirje. Po odsluže-
ni vojaščini sem deloval v Svetu KS Dobrnič in v 
Skupščini in Izvršnem svetu (današnji Občinski 
svet) Občine Trebnje. To so bili moji prvi začetki 
delovanja. 

5. Katere dogodke in uspehe iz obdobja vašega 
delovanja bi izpostavili?
Tega je veliko. Zagotovo med najpomembnejše 
uspehe spada ureditev cest (asfalta) do vseh 16 
vasi v KS Dobrnič. Potem je tu še telefon, vodo-
vod, mrliška vežica, obnova kulturnega doma, 
prizidek osnovne šole, telovadnica, delo v dru-
štvih  in še bi lahko našteval. Na ravni občine 
sem  kot podžupan sodeloval pri vseh projektih, 
ki smo jih izvedli v mandatu (vrtec v Trebnjem in 
v Sela Šumberku, obnova Podružnične šole v Do-
lenji Nemški vasi, področje sanacije krajevnih in 
občinskih cest v času gradnje avtoceste (ogromno 
pogajanj in usklajevanj), obnova in rekonstrukcija 
lokalnih cest, itd.
Ponosen sem, da sem bil skoraj 30 let zaposlen v 
KZ Trebnje in kot član vodstva tega podjetja s 180 
zaposlenimi pripomogel, da je med najuspešnej-
šimi kmetijskimi zadrugami v Sloveniji in uspešno 
podjetje v občini Trebnje
V teh 40 letih mojega delovanja jih je bilo še ve-
liko več.

6. S čim se ukvarjate sedaj v prostem času, ko 
ste upokojeni?
Kar se tiče delovanja na področju KS Dobrnič in 
občine Trebnje nisem upokojen. Sem predsednik 
PGD Dobrnič, enega najuspešnejših društev v 
občini. V lanskem letu smo nabavili podvozje 
novega vozila TAM, sedaj tečejo aktivnosti za 
njegovo nadgradnjo. Skupni projekt bo vreden 
okrog 220.000 evrov. Vozilo bomo dali v upora-
bo prihodnje leto, ko bomo praznovali  90. letnico 
PGD Dobrnič. 
Aktiven sem še v drugih društvih v KS Dobrnič. 
Sem član nekaterih občinskih odborov, član po-
veljstva civilne zaščite Občine Trebnje, član Ra-
zvojnega sveta regije Jugovzhodna Slovenija.  Kot 
vidite, mi ni dolgčas!

7. Kakšni so vaši načrti za prihodnost?
Po svojih najboljših močeh bom aktiven na vseh 
področjih, predvsem dokler mi bo zdravje to do-
puščalo. 

G. Silvester Prpar, hvala za vaš čas in pogovor. 
Pogovarjal se je Leon Lobe,

član uredništva

uspehe je prejel veliko priznanj, med drugimi tudi 
Plaketo Občine Trebnje.
Uspešno delovanje in bogate izkušnje na podro-
čju vodenja KS je kot podžupan občine Trebnje 
prenesel na občinsko raven z željo in ciljem, da 
bi se občina Trebnje v celoti in na vseh področjih 
uspešno razvijala.
G. Silvester Prpar je za dolgoletno aktivno delo 
v KS Dobrnič in občini Trebnje prejel naziv častni 
občan Občine Trebnje za leto 2016.

2. Ste letošnji prejemnik naziva častni občan 
Občine Trebnje. Kaj za vas to priznanje pomeni?
Meni osebno to priznanje veliko pomeni, pred-
vsem zato, ker to ni le priznanje meni osebno, 
ampak vsem krajanom in občanom, s katerimi 
smo sodelovali in še sodelujemo. Brez njih ne bi 
mogli izpeljati nobenega projekta, saj je v vse vlo-
ženo ogromno prostovoljnega dela. Vsem sem za 
njihova prizadevanja in trud ter vloženo delo zelo 
hvaležen. Vseh ne morem našteti. Tu bi izpostavil 
samo nekaj imen, in sicer so to: nekdanji župan 
Ciril Pungartnik, sedanji župan Alojzij Kastelic, po-
tem so tudi še Majda Gačnik, Danica Gerden, Mi-
lan Kastelic, Silva Boljte idr. Največjo podporo pa 
se sem seveda dobil od žene Ljube in mojih dveh 
hčera Sonje in Nevenke.
 
3. Kaj vas je motiviralo, da ste vztrajali na tej 
poti?
Lahko rečem, da predvsem delo z ljudmi in prepri-
čanje, da delam v dobrobit celotne skupnosti. Tu 
sem imel pred sabo vizijo in cilj, da si vsak človek 
zasluži osnovne pogoje za normalno življenje. 
Ljudje so to začutili in so za to izredno hvaležni, 
kar pa je zame največja nagrada.

4. Kdaj ste se začeli intenzivnejše povezovati s 
Krajevno skupnostjo Dobrnič in občino Trebnje?
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Galerijska 
paleta –  
Ustvarjalni  
v 2016
Po šolskih hodnikih bodo ponovno odme-
vali glasovi otroškega smeha, veselja in 
pričakovanja. Kot vsako leto do sedaj se 
v Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje 
odvija pestro dogajanje različnih delavnic, 
na katerih bodo otroci spoznavali različ-
ne likovne materiale, tehnike, izdelovali 
portrete, vzorce in teksture, osnove zako-
nitosti grafičnega oblikovanja, itd. Otroci, 
pohitite, saj se prve delavnice začnejo že v 
septembru 2016.

Program je dosegljiv tudi na naši spletni 
strani http://www.galerijatrebnje.si/sl/
pedagoski-program/za-otroke-in-mladino/
item/pedagoski-program-2016-17. 

Poleg delavnic si lahko ogledate tudi stal-
no in začasno razstavo. Vse do 23. oktobra 
2016 si lahko ogledate razstavo Lucijana 
Reščiča – Ko se vračam domov. Drugi del 
razstave trebanjskega umetnika je bil do 
10. septembra 2016 na ogled v Dvorcu Co-
ronini v Šempetru pri Gorici. 

Vabljeni, da se nam pridružite 13. oktobra 
2016 ob 18. uri  na vodeni razstavi o Luci-
janu Reščiču, na kateri boste izvedeli več o 
razstavi in avtorju.

Katja Strajnar in Andrejka Vabič Nose

Prepoznate šolo v občini Trebnje, ki so jo 
na delavnici v šolskem letu 2015/16 risali 
otroci?

foto: Arhiv GLST

KULTURA
ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV TREBNJE 
IN JAVNI SKLAD RS ZA KULTURNE DEJAV-
NOSTI, OBMOČNA IZPOSTAVA TREBNJE 
VABITA K VPISU 19. SEZONE ABONMAJA 
LEVČEK 2016/2017

SPOŠTOVANI STARŠI, DRAGI OTROCI, CE-
NJENI OBISKOVALCI!
Zveza kulturnih društev Trebnje in JSKD OI 
Trebnje sta za novo sezono izbrala 6 različnih 
lutkovnih in glasbeno animacijskih ter gleda-
liških predstav za otroke od 3. leta starosti 
dalje.  Predstave bodo na ogled vsak drugi 
četrtek v mesecu ob 17. uri  v Kulturnem 
domu Trebnje od oktobra 2016 do marca 
2017. Tako otrok kot spremljevalec potrebu-
jeta vsak svoj abonma. Abonma je prenosljiv. 
Cena posamezne vstopnice za ogled predsta-
ve bo v sezoni 2016/17 znašala 5 EUR.

Vpis v abonma  Levček bo potekal od četrt-
ka, 29. septembra 2016, do četrtka, 13. ok-
tobra 2016, v pisarni ZKD in JSKD OI Trebnje, 
Kidričeva 2 (zgradba CIK-a, prvo nadstropje 
levo) od ponedeljka do petka od 7. do 16. 
ure in eno uro pred prvo predstavo. Doda-
tne informacije: oi.trebnje@jskd.si. 
CENIK za 6 PREDSTAV v sezoni 2015/2016

OPCIJA ZNESEK
1 ABONMA 20,00 €

2 ABONMAJA 40,00€
3 ABONMAJI 57,00 €
4 ABONMAJI 75,00 €

5 ABONMAJEV 90,00 €

1. PREDSTAVA ABONMAJA LEVČEK V SEZO-
NI 2016/17: PIKA POTUJE PO SVETU (Za-
vod Enostavno Prijatelji)
interaktivna predstava
(Vkrcamo se tudi mi na Pikino letalo, spoz-
namo nove kulture, plese in običaje)
Pika Nogavička postane raziskovalka in išče 
nenavadne predmete okoli vile Čira Čara. 
Ko so najdeni vsi predmeti v okolici, se kot 
prava raziskovalka odpravi z letalom na pot 
okoli sveta, da najde svojega očeta. Prepo-
tuje vse celine sveta in med tem spoznava 
prebivalce Azije, Afrike in Amerike, ki jo 
navdušijo s svojo drugačnostjo, smislom 
za humor in glasbo. Najde čisto vse, razen 
Evrazija Nogavičke, dokler se ne zgodi ne-
navaden preobrat.
trajanje: 35 minut
primerno za otroke, starejše od 3 let

igrata: Senta Ančimer (Pika Nogavička), 
Uroš Lavrič (Riki tiki, Kitajec, Črni sokol in 
Pikin Oče)
scenografija in kostumi: Mateja Demšar, 
Eva Rešek, Martin Lunder in Senta Ančimer, 
Nataša Hrabar
Za abonma in izven. Vstopnice za izven 
bodo na voljo pol ure pred predstavo.
Vsak obiskovalec potrebuje svojo vstopni-
co, cena vstopnice je enaka za vse obisko-
valce in znaša 5 €.
ABONMA LEVČEK omogoča Občina Trebnje. 

Regijski tematski likovni seminar:  
Risba kot temelj likovnega ustvarjanja
JSKD OI Trebnje v sodelovanju z Galerijo likovnih samorastnikov Trebnje in CIK Trebnje 
ter Društvom likovnikov Trebnje vabi na regijski tematski likovni seminar na temo Ris-
ba kot temelj likovnega ustvarjanja. Namen seminarja je obnoviti in poglobiti znanje s 
področja risbe in risanja. Nedvomno je obvladanje veščine risanje za vse, ki so dejavni 
na likovnem področju, zelo pomembno.  Risanje oz. risba je kot abeceda, ki nam po-
maga pri  likovnem izražanju, osebni rasti in je osnova za vse druge likovne tehnike. 
Seminar bo vodila prof. Ana Cajnko
Regijski tematski likovni seminar bo potekal v prostorih Galerije likovnih samorastni-
kov Trebnje tri zaporedne sobote v oktobru: 15., 22. in 29. oktobra 2016.  
Več informacij in prijave: oi.trebnje@jskd.si, t:+386(07) 34 81 250
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KULTURA

Sobotno galerijsko 
dopoldne 2016/17
Vsako prvo soboto v mesecu ste v šolskem letu 
2016/17 med 10. in 11.30 vabljeni v Galerijo li-
kovnih samorastnikov Trebnje, kjer bodo z vami 
ustvarjali lokalni umetniki. Delavnice so name-
njene predvsem otrokom, starim od 6 let dalje, 
vabljeni pa tudi mlajši v spremstvu staršev in vsi 
ostali otroci, ki vas zanima ustvarjanje. 
Cena posamezne delavnice je 3€ na osebo (ustvar-
jalnica se izvede s skupino z najmanj 6 udeleženci). 
Število mest je omejeno, zato so potrebne pred-
hodne prijave. 
Program omogoča Občina Trebnje. 
Organizatorja: JSKD OI Trebnje in ZKD Trebnje v so-
delovanju z Galerijo likovnih samorastnikov Treb-
nje in CIK Trebnje. 
1. OKTOBER 2016: ČAROBNI SVET LUTK (mentori-
ca Polonco Bartolj)
5. NOVEMBER 2016: TAKO SO SE IGRALI NEKOČ 
(mentorica Alenka Stražišar Lamovšek) 
3. DECEMBER 2016 : Z VEZENJEM DO UNIKATNE 
VOŠČILNICE (mentorica Andrejka Vabič Nose)
7. JANUAR 2017: MOJA PANJSKA KONČNICA (men-
torica Zdenka Bukovec)
4. FEBRUAR 2017: USTVARJAMO Z GLINO (mento-
rica Irena Blaznik)
4. MAREC 2017: MOJ CVET IZ ŽICE (mentorica Nina 
Kolar)
1. APRIL 2017: MOJ PAPIR JE LAHKO ORIGAMI 
(mentorica Nina Kolar)
6. MAJ 2017: PLESNA MIGALNICA (mentorica Ur-
ška Barle)
Več informacij: 
oi.trebnje@jskd.si, t:+386(07) 34 81 250

Letni kino  
v Trebnjem

Praksa letnega kina v Trebnjem je postala 
že kar in vedno bolj priljubljena stalnica, ki 
jo od vsega začetka financira Občina Treb-
nje, izvaja pa trebanjska območna izposta-
va JSKD. Zadnji dve leti smo dogodek zdru-
žili s prireditvijo Slovo poletju v organizaciji 
KS Trebnje, kar se tudi zelo obnese. 
Za letošnji filmski izbor smo imeli na se-
znamu kar nekaj filmov, vendar je končna 
odločitev pripadla aktualni in priljubljeni  
ljubezenski komediji  Planet samskih slo-
venskega režiserja Mitje Okorna. 
Pred samim filmom smo za najmlajše pol 
ure predvajali  kratke risanke slovenskih 
avtorjev, kar je privabilo na prizorišče za 
Pošto Trebnje izjemno lepo število otrok in 
njihovih spremljevalcev. 
Po risankah za otroke se je zelo malo publi-
ke zamenjalo, prišli so novi obiskovalci, ki 
so želeli spremljati na velikem platnu pod 
zvezdnim nebom film Planet samskih. 
Po oceni si je letošnji filmski dogodek za 
Pošto Trebnje za otroke in odrasle ogledalo 
preko 600 obiskovalcev od blizu in daleč. 
Namen poletnega dogodka v občini Treb-
nje je bil zagotovo dosežen in iskrena hvala 
Občini Trebnje, ki omogoča, da občanke in 
občani, mladi in manj mladi na sproščen 
način zaključijo počitnice in dopust.   
Tudi sodelovanje z organizatorjem priredi-
tev Slovo poletju se je že drugo leto izkaza-
lo kot zelo pozitivna praksa, zato hvala KS 
Trebnje in posameznikom organizacijskega 
odbora prireditve  za uspešno sodelovanje 
in soorganizacijo. 

JSKD OI Trebnje

Pevke Ragle  
uvrščene na  
regijsko srečanje 
pevcev ljudskih 
pesmi in godcev 
ljudskih viž
JSKD OI Trebnje je v sodelovanju z izposta-
vama JSKD Krško in Sevnica junija povabila 
na Območno srečanje pevcev ljudskih pe-
smi in godcev ljudskih viž, ki je potekalo v 
Deželi kozolcev v Šentrupertu. 

Trebnje na tem področju že več let zelo us-
pešno zastopajo Pevke Ragle, ki delujejo v 
okviru Društva Ragle Trebnje. Skupina, ki 
je maja letos dopolnila 20 let delovanja v 
Društvu Ragle, skrbi za ohranjanje sloven-
ske ljudske dediščine, predvsem z zbira-
njem ljudskih pesmi. Tudi njihov izbor na 
območnem srečanju je bil lokalno obarvan; 
obe zapeti pesmi Jezus je krvavi po potil in 
Šmartnski šumašter so zapele po vzoru po-
snetka Marije Korbar iz Trebnjega, ki je bila 
rojena 1938 na Pluski. Strokovna spremlje-
valka srečanja dr. Mojca Kovačič je zlasti 
izpostavila zanimiv izbor pesmi in spremno 
besedilo k zapetemu, saj so s tem načinom 
pokazale, kakšno je bogastvo ljudskih pe-
smi. Pevke Ragle so se uvrstile na regijski 
nivo in se bodo predstavile na Regijskem 
srečanju pevcev ljudskih pesmi in godcev 
ljudskih viž, ki bo 7. oktobra 2016 v Bošta-
nju. Iskrene čestitke!

JSKD OI Trebnje

Pevke Ragle v ubranem triglasju, 
Foto: JSKD OI Trebnje

Društvo likovnikov Trebnje vabi vse 
člane društva in občane, ki jih zanima 
likovno ustvarjanje, na sestanek o 
poteku izobraževalnih likovnih delav-
nic, ki bo v torek, 20. septembra, ob  
18. uri v učilnici 8, v prostorih CIK 
Trebnje.
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IZOBRAŽEVANJE

»Jeseni do polne police …«
(Tone Pavček)

Jelena, Rajko, Slavica, Lyubov, Rexhep, Mira, Jelena, Osman, Nazmi, 
Mirhad, Enes, Suad, Denisa  … priseljeni iz Srbije,  Makedonije, Ukra-
jine, Bosne, Kosova. Možje so iskali in našli delo, žene so jim sledile. 
Večinoma so to mladi ljudje, ki so otroke pripeljali s seboj, ali pa so se 
ti rodili v novi deželi … 
Prav vse  povezuje  želja  najti delo in dostojno preživljati svojo dru-
žino. Pa ne samo to – svoje življenje želijo obogatiti z novimi spozna-
nji, dodajati izkušnje iz tujega kulturnega okolja. Mnogi si bodo tako 
ustvarili povsem drugačno življenje, prenekateri se bodo vrnili do-
mov.
In vsi se želijo naučiti jezika novega okolja; slovenščino želijo spoznati 
do te mere, da se bodo lahko brez zadrege pogovarjali na delovnem 
mestu, kupovali v trgovini, zdravniku zaupali svoje težave, hodili na 
pogovore z učiteljico ali učiteljem njihovega otroka  …
Tako se vključujejo v različne tečaje izpopolnjevanja slovenskega je-
zika, med drugim tudi v javnoveljavni program Začetna integracija 
priseljencev, ki ga izvaja CIK Trebnje in ga financira Evropska unija – 
Sklad za azil, migracije in vključevanje ─ ter Ministrstvo RS za notranje 
zadeve. Naša prva srečanja so vedno prepletena z radovednostjo, in 
sicer tako z naše kot njihove strani. Pogosto z zadržki, predvsem pa z 
veliko hrepenenja po domovini povedo, od kod prihajajo –  takrat se 
zavedó, da je v različnosti kultur bogastvo; da je prav lepo izvedeti, 
kako ob različnih priložnostih praznujejo v Beogradu, Lvovu, Skopju 
in še kje. Hkrati spoznavamo »novo deželo«; na zemljevidu Slovenije 
poiščemo kraje, ki so jih že obiskali, s pomočjo sodobne tehnologije si 
ogledamo znamenitosti glavnega mesta, krajev, kjer živijo … Ravno te 
dni smo se sprehodili po Novem mestu. Moje »učence«  je zanimalo 
prav vse: Breg, Narodni dom, arkade na Glavnem trgu, stolna cerkev 
… Potem so pripovedovali, kar so videli, in doživeto poustvarili tudi 
takó, da so napisali vabilo, obvestilo, poročilo in vse primerjali s po-
sebnostmi v svojih krajih.
Da ne pozabim: udeleženke pogosto prinesejo na  srečanje tudi dro-
bec svoje »kulture«, ki jo izrazijo s hrano – z doma pečenimi piškoti, 
baklavami, izvrstnim pecivom – ženske s tem potrdijo glas pregovor-
no dobrih gospodinj in tudi del svojega doma. Nenadoma se začne 
izmenjava kuharskih receptov, tudi v slovenščini … Seveda brez uče-
nja slovnice ne gre. Spretno jo prepletamo z besedili, delamo vaje, 
primerjamo z njihovimi jeziki; znanje tudi občasno pisno preverjamo. 
Verjamem v te ljudi. Dovolim jim izraziti čustva, misli, kar jih dodatno 
vzpodbuja pri učenju in jim daje »veter v krila«. Prepričana sem, da 
bodo prišli »do polne police« –  mi bomo dodali –  do znanja jezika, ki 
jih bo obogatilo in jim omogočilo polno življenje.

Zlata Kastelic,
prof. na CIK Trebnje

Znanje je kul
Otroci, naši mali nadobudneži, se že pridno učijo. Pa vi? Kakšno 
znanje potrebujete? Na Centru za izobraževanje in kulturo (CIK) 
Trebnje smo pripravili številne izobraževalne programe, kjer lahko 
vsak najde nekaj zase. 
Pridobite lahko poklicno usposobljenost za delo – s pripravami in 
preverjanji za pridobitev NPK socialni oskrbovalec na domu, varuh 
predšolskih otrok, pomočnik kuharja in pomočnik natakarja, dietni 
kuhar, čistilec prostorov. Organiziramo preverjanja za NPK izdelo-
valec spletnih strani, knjigovodja, zelenjadar, računovodja za manj-
še družbe, samostojne podjetnike in zavode. 
V jezikovnih tečajih si lahko izpopolnite znanje tujega jezika, izvaja-
mo tudi javnoveljavna programa Slovenščina kot drugi in tuji jezik 
ter Začetna integracija priseljencev. Izbirate lahko še med tečaji 
s področja ekonomije in prostega časa. Udeleženka D. Gorenc je 
dejala: »Tečaj je izpolnil moja pričakovanja. Predavateljica je svo-
je delo opravila zelo vestno in profesionalno. Z njenimi predavanji 
sem izredno zadovoljna.« Pohitite s prijavo, pričnemo oktobra.

Učenje računalništva (A. Barbo) 

Vključite se lahko v srednješolske programe s področja ekonomije, 
trgovine, gostinstva in predšolske vzgoje. Vpis je možen skozi vse 
leto do zapolnitve mest.
Univerza za tretje življenjsko obdobje Trebnje bo svoja vrata slove-
sno odprla v torek, 4. oktobra, ob 9. uri v Kulturnem domu Partizan 
Mirna. Ponaša se s pestrim in bogatim programom delavnic in krož-
kov. V življenju je veliko sprememb … Članica UTŽO S. Mežnar je 
razmišljala: »Vse do upokojitve sem opravljala dinamično delo, ki je 
zahtevalo veliko energije, razdajanja.  Vedno sem našla čas za dru-
ge, le zase mi ga je zmanjkalo. Ko sem prenehala z aktivnim delom, 
sem se odločila, da je čas, da nekaj naredim tudi zase. Zato sem se 
včlanila v UTŽO Trebnje, kjer sem stkala nova poznanstva, pridobila 
nova znanja in s popotnimi malhami obiskala čudovite kraje naše 
Slovenije.« Učimo se vse življenje, zato se nam pridružite.
CIK Trebnje koordinira tudi projekt »Pridobivanje temeljnih in po-
klicnih kompetenc 2016─2019 ─  osrednja JV regija«, katerega cilj 
je izobraževanje in usposabljanje zaposlenih za pridobitev temelj-
nih in poklicnih kompetenc s poudarkom na razvoju kompetenc 
s področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij. Prav tako 
sodeluje kot partner v projektu »Dejavnost informiranja in sveto-
vanja 2016─2022 ─ osrednja JV regija«, katerega glavni namen je 
dejavnost svetovanja za zaposlene s poudarkom  na spodbujanju 
zaposlenih za razvoj predvsem ključnih kompetenc. Vsi programi 
v sklopu obeh projektov so brezplačni, saj jih sofinancirata Mini-
strstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropski socialni sklad 
Evropske unije. Pokličite nas za več informacij na 07 34 82 100 in z 
veseljem vam bomo svetovali.
Več o programih in projektih na www.ciktrebnje.si. Spremljate nas 
lahko tudi na Fb.

Kristina Jerič
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3 ŠPORT

OBLIKA VADBE Atletski krožek 
v OŠ Trebnje 1. r

Atletska abeceda      
2. r in 3. r

Atletski trening U 12 
od 9 do 11 let

Atletski trening U 12+ 
od 12 do 18

Atletski trening 
odrasli

LOKACIJA dvorana OŠ Trebnje dvorana OŠ Trebnje stadion in dvorana OŠ 
Trebnje

stadion in dvorana 
OŠ Trebnje stadion Trebnje

TERMIN VADBE torek pon. in čet. 
7.15–8.15

tor. in pet. 
18.00–19.00

tor. in pet. 
19.00–20.30 čet. 19.30–20.30

IZVAJALEC 
VADBE

Sašo Kolar, 
prof. tel. vzg. 

Sašo Kolar, 
prof. tel. vzg.

Mitja Svet, trener 
atletike

Mitja Svet, 
trener atletike

Mitja Svet, 
trener atletike

INFORMACIJE 
IN PRIJAVE saso1kolar@gmail.com 031 421 568 mitja.svet@gmail.com 041 281 010

U-9 selekcija osvojila  
3. mesto v Šentjerneju

V soboto, 20. 8.2016, je NK Šentjernej v sklopu občinskega pra-
znika Jernejevo 2016 organiziral vsakoletni tradicionalni turnir, ki 
je potekal na nogometnem igrišču pri Osnovni šoli Šentjernej. Na 
turnirju je nastopilo več ekip iz nogometnih klubov Dolenjske in 
Posavja, na katerem so dečki in deklice v starosti 7─8 let pokazali 
svoje nogometne veščine in pri tem tudi uživali. Prisotnim igralcem 
je zagotovo največ pomenila spodbuda staršev, sorodnikov in prija-
teljev, ki so spremljali ta vsakoletni športni dogodek v Šentjerneju.
Ekipa U-9 NK BARTOG Trebnje, ki so jo sestavljali Lan Udovič, Ožbej 
Stopar Golob, Jan Šalehar, Aljaž Grandovec, Mark Zorman in Era-
zem Cizerle, je nastopila suvereno tako kot vsako leto in ob manjši 
športni smoli osvojila odlično 3. mesto ter dokazala, da bomo v 
prihodnje še veliko slišali o njej. Del zaslug za lep uspeh ekipe imata 
zagotovo dosedanji trener Nikola Drkušič in sedanji trener Boris 
Šiška, ki sta na celotno ekipo ponosna.
Prav tako so lepo in športno igro praviloma pokazale vse nastopa-
joče ekipe in tako preživele prijetno dopoldne v družbi gostiteljev iz 
NK Šentjernej, ki so organizacijo turnirja tudi tokrat izpeljale brez-
hibno. Športni pozdrav do naslednjega Jernejevega 2017!

Končni vrstni red treh najboljših ekip na turnirju NK Šentjernej ─  
Jernejevo 2016:
1. mesto ─  NK Krško
2. mesto ─  NK Šentjernej
3. mesto ─  NK BARTOG Trebnje

Leon LOBE, NK BARTOG Trebnje
Foto: Damjan UDOVIČ

U-15 dekleta  
na prijateljski tekmi
Ekipa deklet iz U-15 selekcije NK 
BARTOG Trebnje se je v soboto, 20. 
8.2016, v Šentjerneju v sklopu ob-
činskega praznika Jernejevo 2016 
na nogometni prijateljski tekmi 
pomerila z ekipama U-15 in U-17 
ŽNK Krka. Vse tri ekipe so prisotnim 
gledalcem in gledalkam, predvsem 
pa igralcem in igralkam U-9 selek-
cije, ki so sodelovali na domačem 
turnirju, pokazale, kako znajo v tej 
športni panogi igrati tudi vražja de-
kleta iz Dolenjske in Bele krajine.
Ekipa deklet U-15 NK BARTOG 
Trebnje v sestavi Lare Lobe, Ane 
Hostnik, Zale Perpar, Anite Murn, Tamare Pate, Patrie Steklačič in Hane 
Steklačič je odigrala tako dobro kot zna in dokazala, da se dekleta lah-
ko enakovredno kosajo z vsemi dekliškimi ekipami iz ostalih klubov. 
Odlično delo sta opravila tudi trenerja Janez Vodenšek in Anja Blažič. 

Rezultati tekem:
U-15 NK BARTOG Trebnje : U-15 ŽNK Krka - 1 : 1
U-15 NK BARTOG Trebnje : U-17 ŽNK Krka - 1 : 1

Športni pozdrav
Leon LOBE, NK BARTOG Trebnje

Foto: Anja BLAŽIČ

VABILO K VPISU V VADBO NOGOMETA

Vabimo vse otroke od 1. razreda do vključno 9. razreda k vpisu 
v vadbo nogometa v Nogometni klub Bartog Trebnje. Vpis v 
vadbo bo potekal cel mesec september 2016.  
Vadbo bo imela vsaka selekcija predvidoma dvakrat do trikrat 
tedensko v popoldanskih terminih. V jesenskem času bo vad-
ba nogometa potekala na igrišču z umetno ali naravno travo v 
Trebnjem, v zimskem času pa v telovadnici v Trebnjem ali na 
Podružnični šoli Dolenja Nemška vas. 
Dodatne informacije dobite vsak delovni dan po 18.00. uri na 
telefonski številki 041/333009, na spletni strani nktrebnje.si 
ali na elektronskem naslovu kluba nk.trebnje@gmail.com.
Prav tako tudi letos poteka Mala šola nogometa v Vrtcu Mavri-
ca Trebnje. Več informacij o tem dobite pri vzgojitelju in va-
ditelju nogometa g. Mladenu Šiški ali na spletni strani kluba.

Športni pozdrav
Nogometni klub Bartog Trebnje
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Kegljačice naše občine  
začenjajo proti Impolu
Kdo bi si upal napovedati, da bodo Trebanjke pred začetkom lanske 
sezone ponovno zaigrale v elitni kegljaški ligi? Po osvojenem drugem 
mestu v 1. B ligi, takoj za Ariio iz Ankarana, je bil načrt kluba v tej sezo-
ni zmaga in napredovanje. A se je vse skupaj po izstopu Mariborčank 
zgodilo leto prej. Toda kegljačice so 7. junija  veselo sprejele novico, da 
so prav one po sezoni 2012/2013 ponovno med najboljšimi.
V času vročih avgustovskih dni bodo Trebanjke kalile formo z igro 
na postavljene pozicije, kar se bo kasneje odražalo pri kvalitetnej-
šem nastopu v dvobojih.
Uvodno tekmo igrajo na »domačem« Portovalu v Novem mestu v 
soboto, 17. septembra, ob 17. uri proti ekipi Impola iz Slovenske 
Bistrice. Pred dvema sezonama sta se ekipi razšli brez zmagovalca 
4 : 4. Ali bo tokrat Dolenjkam uspelo osvojiti dve točki v borbi za 
obstanek proti ekipi, ki je v minuli sezoni osvojila predzadnje, de-
veto mesto?
Razpored tekem jesenskega dela v 1. A ligi za ženske: 
NOVO MESTO: Trebnje – Impol Slovenska Bistrica (17. 9. ob 17.00. 
uri), 
TRŽIČ: Ljubelj – Trebnje (24. 9. ob 13.00. uri), 
NOVO MESTO: Trebnje – Brest Cerknica (25. 9. ob 17.00. uri), 
MARIBOR: Miklavž – Trebnje (15. 10. ob 16.00. uri), 
NOVO MESTO: Trebnje – Triglav Kranj (22. 10. ob 17.00. uri), 
CELJE: Celje – Trebnje (5. 11. ob 14.30. uri), 
NOVO MESTO: Trebnje – Kamnik (12. 11. ob 17.00. uri), 
KOPER: Adria – Trebnje (19. 11. ob 13.00. uri),
NOVO MESTO: Trebnje – Proteus Postojna (26. 11. ob 17.00. uri).

Niko Goleš

ŠPORT

9. kratni državni ekipni prvaki

SEPTEMBRA brezplačno!
vpis možen vse dni v letu

www.bk-mirna.si

tel: 040 234 514
turk.aljosa@gmail.com

VABI!
k vpisu v animacijo in 

rekreacijo badmintona

ANIMACIJA
otroci 1-9 razreda

OŠ MIRNA
PON in ČET: 14.15-16.15

TREBNJE
(POŠ Dolenja Nemška vas)
TOR in SRE: 14.30-15.45

REKREACIJA
posameznike in dvojice

OŠ MIRNA
ČET: 20.00-22.00
NED: 19.00-21.00

najhitrejši šport z loparji492 km/h
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Slovo poletju 
2016
Že tradicionalni vikend, poln 
zabave, glasbe, športa, 
kulinarike, ustvarjalnosti, 
dobrodelnosti in dobre 
družbe, se je od petka, 26. 
8. 2016, do nedelje, 28. 8. 
2016, tudi letos odvijal na 
parkirišču za Hotelom Opara 
in Pošto v Trebnjem ter privabil 
na tisoče obiskovalcev. Organizatorju 
prireditve ─ KRAJEVNI SKUPNOSTI TREB-
NJE ─ je zopet uspelo povezati mnoge po-
sameznike, društva in zavode, ki so 
združili moči in s svojimi kvalite-
tnimi vsebinami poskrbeli, da 
je bilo dogajanje res pestro in 
namenjeno obiskovalcem 
vseh okusov in starosti. 
Vsekakor je potrebno iz-
postaviti petkov senzaci-
onalni športni dogodek 
K-1 OpenAir Fight Night ─  
KICKBOKS borbe po pravilih 
K-1r na prostem, ki ga je tudi 
letos organiziral domači Klub 
borilnih veščin Fearless Fighters 
pod vodstvom Alena Štritofa. Ogle-
dali smo si 12 borb, med njimi tudi dve 
ženski. Omenjeni domači klub je v ring poslal 
3 tekmovalce, od katerih je zmago zabeležil 
Gregor Kek. 
Na glavnem odru je v petek za pravo vzdušje s 
svojo neskončno listo pravih poletnih uspešnic 
poskrbela skupina Kingston, najbolj vztrajne 
pa je pozno v noč na nogah držala beograjska 
zasedba Loco band in dokazala, da so z 52 nas-
topi v zadnjih 65 dneh resnično eden izmed 
najkvalitetnejših izvajalcev moderne glasbe.  
Tudi sobota je bila športno obarvana. Pote-
kal je turnir v ulični košarki med krajevnimi 
skupnostmi občine Trebnje, v katerem je slavila 
domača KS Trebnje. Med premori tekem smo 
videli tudi nastope vseh sekcij odličnih Trebanj-
skih mažoret. 
Poskrbljeno je bilo tudi za poučne vsebine, in 
sicer so na terasi pod trto Hotela Opara pote-
kala naslednja predavanja in delavnice: »Prak-
tični napotki o veganski kuhinji in nakupova-
nju« Slovenskega veganskega društva, »Varna 
vadba v nosečnosti in po njej« v izvedbi Duos 
Active in »Make up delavnica« s Klavdijo Zak-
rajšek. 
Na dobrodelnih stojnicah je bilo mogoče po-
skusiti dobrodelni veganski golaž Slovenskega 
veganskega društva, dobrodelni pa so bili tudi 
člani društva Animal angels, katerih stojnica je 
bila namenjena zbiranju sredstev za bolne in 
brezdomne živali. 
Vrhunec dneva oz. večera je seveda spet pred-
stavljalo dogajanje na glavnem odru, ki je 
prineslo pravi morski večer odličnih pesmi v 
izvedbi Klape Rišpet, za njimi pa so oder zav-
zele energične Učiteljice in s svojim nastopom 

navdušile predvsem 
številne mlade, ki so se 
množično zvrstili pod 
odrom in tam pričaka-
li tudi odlična DJ DUO 
Vanillaz, ki sta bila gosta 

prireditve že tretje leto 
zapored in sta s svojimi 

divjimi ritmi več kot navdušila 
publiko tudi letos. 

Nedeljski program se je pričel z URBA-
NIM GLADIATORJEM, ki se je v Trebnjem pod 
vodstvom Alena Štritofa zgodil premierno, po 
njegovih besedah pa zagotovo ne zadnjič. Okoli 
200 tekmovalcev je na dveh zahtevnih trasah, 
9- ali 12-kilometrski, ekipno premagovalo ovi-
re, se plazilo po blatu, spuščalo po velikanskih 
drčah, prečkalo Temenico, preskakovalo ogenj 
in druge adrenalinske ovire. Dogodek, na ka-
terem so v cilj vsi prišli umazani, premočeni, 
utrujeni, pa vendar tudi nasmejani, veseli in 
zadovoljni.
Sledilo je tradicionalno nedeljsko kosilo, za kar 
sta poskrbela Hotel Opara in Gostilna Javornik, 
ki sta tudi sicer s svojo ponudbo, ki je krepko 
presegala standardno ponudbo klasičnih prire-
ditvenih jedilnikov, poskrbela za lačne želodčke 
obiskovalcev celoten vikend ─ ravno tako pa so 
jih na stojnicah kulinarično razvajale Dobrote 
Dolenjske.  
Nedelja se je začela športno in tako tudi nada-
ljevala. Po Urbanem gladiatorju je v popoldan-
skem času potekal turnir v ulični košarki kraja-
nov Trebnjega – sosedov, prijateljev in znancev 
ulic, naselij Trebnjega. Za vključenost krajanov 
s področja cele krajevne skupnosti so poskrbeli 
svetniki KS Trebnje, ekipe, sestavljene iz Treba-
njcev, pa so se lahko prijavile tudi same. Tako 
lani kot tudi letos je zmagala ekipa Beverly 
Bullsi, svetnica Maše Zarabec, z ulicami: Goliev 
trg, Baragov trg, Gubčeva cesta, Kolodvorska 
ulica, Ob gozdu, Slakova ulica, Simončičeva uli-
ca, Cankarjeva ulica, Rožna ulica in Temeniška 
pot.
Popoldne pa je bilo tudi letos namenjeno kuli-
naričnemu ustvarjanju. Za naziv 2. Trebanjske-

ga masteršefa so se tokrat pomerili predstavnik 
Rokometnega kluba Trimo Trebnje, Vinogra-
dniškega društva Trebnje, Kluba študentov 
občine Trebnje, predstavnica Kolesarskega 
društva Gorenje Ponikve in prijavljena kandi-
datka Mirjam Erman. Tekmovalci so se preizku-
sili v pripravi tort. Po odločitvi sodniške trojke, 
ki jo je sestavljal 1. Trebanjski masteršef,  Žan 
Ograjšek, predstavnik KS Trebnje, Marko Šale-
har in P.L.I.N.-ovec, Le Zaz Travoje, je naziv 2. 
Trebanjskega masteršefa osvojil predstavnik 
Rokometnega kluba Trimo Trebnje, Brana Urh. 
Po razglasitvi zmagovalca je tekmovalce, navi-
jače in ostale obiskovalce s svojimi zimzelenimi 
uspešnicami zabaval legendarni kantavtor An-
drej Šifrer.
Nedeljsko dogajanje se je zaključilo tradicio-
nalno umirjeno – z letnim kinom pod zvezdami 
za vse generacije v organizaciji JSKD in Občine 
Trebnje. Najprej so se odvrtele »taprave risan-
ke« za najmlajše, nato pa še celovečerni film 
Planet samskih. 
Vse tri dni je bilo poskrbljeno, da je bila pri-
reditev zabavna, ustvarjalna in igriva tudi za 
najmlajše. Vsebine za otroke je v petek pripra-
vila Knjižnica Pavla Golie Trebnje, v soboto je 
Društvo prijateljev mladine Jurček organiziralo 
Izmenjevalnico igrač, program pa so obogatili 
tudi Društvo tabornikov Rod sivih jelš Trebnje, 
Mažorete Trebnje in maskota volkec iz Plesne-
ga centra Dolenjske. V nedeljo so se najmlajši 
lahko pomerili v Mini urbanem gladiatorčku, 
za kar so poskrbeli predstavniki Top Gyma, za 
ure in ure kratkočasja pa sta bila na voljo dva 
napihljiva gradova.
Za animacijo, povezovanje programa, veliko 
smeha in dobro voljo je tudi letos skrbela odlič-
na gledališka skupina P.L.I.N.
Trije dnevi, nabiti s pozitivno energijo, medse-
bojnim povezovanjem vseh sodelujočih, po-
nosno pripadnostjo kraju, številnim obiskom in 
pozitivnimi odzivi, so organizatorju ─ Krajevni 
skupnosti Trebnje ─ prav gotovo v ponos in po-
trditev, da si krajani resnično želite in zaslužite 
tovrstnih kvalitetnih prireditev.

Mateja Kozlevčar
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Postani gasilec tudi ti!
Gasilci PGD Trebnje vam priskočimo na pomoč, kadarkoli je to 
potrebno, saj smo dobro usposobljeni za reševanje ljudi, živali in 
premoženja. Povezujemo vse generacije, predvsem pa se trudimo, 
da se med nami dobro počutijo naši najmlajši člani. Skozi šolsko 
leto organiziramo gasilske vaje, kjer spoznavamo gasilsko orodje 
in ostale pripomočke, se urimo v različnih spretnostih in gasilskih 
tehnikah, organiziramo različne zabavne aktivnosti (izleti z vlakom, 
pohodi, bowling, kino, pustolovski park …), spoznavamo tovariše 
gasilce iz sosednjih društev, svoje znanje uspešno pokažemo na 
različnih tekmovanjih. V naših vitrinah imamo polno pokalov z 
odličnimi dosežki. Med poletnimi počitnicami pa vzamemo šotore 
in se za nekaj dni odpravimo na taborjenje, kjer nas čakajo nepo-
zabne dogodivščine.
Vsak je lahko gasilec, če je le pripravljen pomagati drugim! Osnov-
nošolce vabimo, da se nam pridružite na vajah v septembru 
(VSAKO SREDO MED 18. IN 19. URO), kjer vam bomo podrobneje 
predstavili naše aktivnosti in pokazali, kako dobro opremljen je naš 
gasilski dom.

Z gasilskim pozdravom NA POMOČ!
Mladinska komisija PGD Trebnje

Srečanje veterank in  
veteranov Gasilske zveze 
Trebnje
V sklopu letnega delovnega programa je Komisija za veterane pri 
Gasilski zvezi Trebnje izvedla srečanje veterank in veteranov pro-
stovoljnih gasilskih društev vseh štirih občin, ki jih pokriva trebanj-
ska gasilska zveza. 
Komisija je za letošnje bienalno srečanje gostiteljstvo zaupala PGD 
Občine, kar je ravno sovpadalo z njihovo društveno prireditvijo v 
večernem času. 
Srečanje se je začelo v soboto, 20. avgusta, ob 15. uri. Na res lepo 
sončno soboto se je vabilu odzvalo skoraj 240 veterank in vete-
ranov trebanjske gasilske zveze, ki so jih prijazno sprejeli dobro 
organizirani gasilci in gasilke PGD Občine. Gasilska mladina z men-
torji je pripravila krajši kulturni program, ki ga je povezovala Tanja 
Gorec. Zbrane so nagovorili: predsednik Komisije pri GZ Trebnje 
Stane Gorec, predsednik GZ Trebnje Anton Strah, župana Anton 
Maver in Alojzij Kastelic, predsednik Regijskega sveta dolenjske re-
gije Marjan Šmalc ter prejšnji predsednik Gasilske zveze Slovenije 
Anton Koren. Zbrane gasilke in zbrani gasilci so se tako ponovno 
srečali, med sabo poklepetali, ogledali so si tudi na novo preurejen 

in obnovljen gasilski dom v preteklem letu, ko so v PGD Občine 
slavili okrogli jubilej. 
Poleg tega so si udeleženci lahko pogledali tudi staro Jurjevo do-
mačijo, kulturno-etnološki spomenik lokalnega pomena iz sredine 
18. stoletja.  
Prijetno preživeta sobota bo ostala udeleženkam in udeležencem 
8. srečanja v lepem spominu tudi po zaslugi prijaznih gostiteljev 
PGD Občine in lepega vremena. Naj bo srečna roka pri izbiri vreme-
na tudi za 9. srečanje v letu 2018, ki ga bodo gostili mirnski gasilci 
in gasilke.

GZ Trebnje

Trebanjski in gabrovski 
upokojenci 
V četrtek, 8. septembra, se je na družabnem srečanju na Gradišču 
nad Stično zbralo nekaj več kot 120 gabrovskih in trebanjskih čla-
nov društev upokojencev, ki so si naredili pravi upokojenski žur. Na 
srečanju, ki je trajalo vse popoldne, so organizirali srečelov, se med 
seboj »udarili« na različnih družabnih tekmovanjih, zaplesali in se 
veselo družili.  S srečanjem so bili zadovoljni tako organizatorji kot 
tudi udeleženci.

 (bp)
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Renault priporoča
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*Velja ob nakupu preko Renault Financiranja in poleg vzdrževanja vključuje tudi 5 let jamstva ter obvezno in kasko zavarovanje za prvo leto. 5 let jamstva obsega 2 leti tovarniške garancije in podaljšano jamstvo 
za 3., 4., in 5. leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. Brezplačno vzdrževanje velja 5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si.

Poraba pri mešanem ciklu 3,3–5,6 l/100 km. Emisije CO2 85–127 g/km. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz 
prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim 
koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

Vozi, kar si.
5 let vzdrževanja za 1 EUR*

renault.si

Vaš trgovec v Trebnjem
AVTO CENTER VOVK d.o.o.
Podjetniška ulica 7, SI-8210 Trebnje

avto-vovk.si

Trebanjske Rimljanke in Rimljani  
gostovali v Šentjerneju
Na povabilo Občine Šentjernej se je sedem članic in dva člana DU Trebnje 28. 8. 2016 pridružilo ko-
njeniškemu tekmovanju v slogu rimske konjenice, imenovano kvadring oziroma četverovpreg. Ob mi-
mohodu pred tekmo smo bili njihovi spremljevalci. Šentjernejsko občinstvo nas je navdušeno spreje-
lo.  Pred začetkom tekmovanja smo predali županu Radku Luzarju  darilo župana Alojzija Kastelica, in 
to prav posebno Prešernovo Zdravljico. Po končanem tekmovanju  četverovpreg je sledila podelitev 
pokalov prvim trem zmagovalcem. Na predlog župana je čast podelitve pokalov pripadala nam. 
Hvala, spoštovani  gostitelji, za povabilo. Prijetno je bilo druženje z vami.

DU Trebnje

Kolesarski vzpon  
na Rihpovec
V Društvu za napredek Hribovec Rihpovec smo se odločili, da orga-
niziramo novo prireditev, vendar ne kulturno, ampak tokrat športno.
V soboto, 27. 8. 2016, je potekal prvi kolesarski vzpon na Rihpovec. 
Start je bil s križišča za Lukovek in cilj na igrišču pri luži. Dolžina poti 
je bila 3,8 km. Udeležilo se ga je 18 tekmovalcev različne starosti. 
Vzpon je potekal na kronometer, kar pomeni vožnjo na čas in start 
vsakega tekmovalca na točno določen čas, v našem primeru na 
vsako minuto. Zmagovalec v moški kategoriji od 35 do 49 let je bil 
Luka Mihovec s časom 00:10:16, v ženski kategoriji pa je bila zma-
govalka članica društva Helena Šircelj s časom 00:19:58. Ob koncu 
tekme in pogostitvi je sledila podelitev medalj zmagovalcem vsake 

skupine in podelitev pokala za najhitrejši vzpon. Izvedli smo tudi 
nagradno žrebanje za vse udeležence kolesarskega vzpona.
Tekmovalcem, vaščanom, sponzorjem in vsem ostalim, ki so nam 
pomagali, da je prireditev uspela, se zahvaljujemo. 

Podpredsednica društva
Ksenija Starič
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Ponovno se je poletje  
končalo s poginom
CIRT je tudi v letu 2016 bil zelo aktiven na reki Temenici, kjer se je 
marsikaj dogajalo. V sodelovanju z občani smo se »cirtovci« podali 
na ekološke patrulje in inšpektorja tudi opozorili na dogajanja na 
reki.
Seveda smo tudi letos izvedli odprtje kopalne sezone na področju, 
kjer je voda za to primerna – nad centrom Trebnjega – in ponov-
no se je zbralo preko 60 ljudi, ki jim ni vseeno, kaj teče skozi naše 
mesto.
Tudi v Občinskem svetu smo bili glasni in s pomočjo svetnika Gre-
gorja Kaplana uspeli prvič doseči, da se končno izvajajo subvencije 
za gnojnico – tako se bodo zmanjšali neželeni vonji ob gnojenju 
ter izločanje hranilnih snovi v vodotok. Po več letih oziroma lahko 

Uspešna tretja 
letošnja 
krvodajalska akcija
Letos je RKS-Območno združenje Trebnje po letnem planu ZTM 
Ljubljana prvič organiziralo tri terenske krvodajalske akcije. Tretja, 
ki je potekala tri dni, je bila zelo uspešna. Kri je darovalo kar 431 
krvodajalcev, od teh jih je prišlo 24 prvič.
V torek, 30. 8. 2016, smo krvodajalce povabili v Kulturni dom Mo-
kronog. Kri je darovalo 64  krvodajalcev, štirje prvič. V sredo, 31. 8. 
2016, je krvodajalska akcija potekala v Galaksiji v Trebnjem. Vabilu 
se je odzvalo kar 261 krvodajalcev, 16 prvič. V četrtek, 1. 9. 2016, je 
bila krvodajalska akcija v Hiši vina v Šentrupertu,  kjer je  kri darovalo 
106 krvodajalcev, 4 prvič. Letos je tako kri na treh krvodajalskih ak-
cijah in sedmih odvzemnih dneh skupaj darovalo 1182 krvodajalcev.
Za pomoč pri izvedbi krvodajalske akcije se zahvaljujemo prosto-
voljkam in prostovoljcem krajevnih organizacij RK Mokronog, Treb-
nje in Šentrupert.
Iskrena HVALA vsem krvodajalcem, ker zaradi vas življenje teče dalje.

Tea Radelj, sekretarka
RKS-OZ Trebnje

Obrtniški pohod  
na Debenc
 
Komaj so si člani OOZ Trebnje malo opomogli od pohoda na Boč, 
že je bil pred njimi tradicionalni pohod na Debenc. Organizacija  je 
potekala praktično na tri načine. Tisti, ki  redno hodijo, so imeli 
možnost štartati iz dveh smeri. Upokojenci s starejšim stažem pa 
so pohodnike pričakali kar na cilju. Na poti je pohodnike pred one-
moglostjo reševal g. Barbo, ki jih je pričakal pred svojo zidanico z 
litrom v roki. Tisti, ki ni čutil potrebne po pomoči na prvi postojan-
ki, je imel možnost, da se podpre ob hramu družine Redek. Za to 
ni bilo potrebno iskati opravičila za zamudo na cilju. Organizator se 
obema gostiteljema iskreno zahvaljuje in upa, da se ta navada ne 
bo nikoli opustila. Na cilju je najbolj utrujenim dal  injekcijo g. Meg-
lič. Pohodnike so ob koči pozdravili konjeniki ter narodno zabavni 
ansambel Ne ga lomt, ki je kaj kmalu uspel napolniti plesišče. Ga. 
Majda je vsakemu udeležencu podarila spominsko majico, ki je bila 
letos v posebej očarljivi barvi. Tudi  golažu se ni nihče odrekel. V 
nadaljevanju je sledilo nepozabno druženje. Obrtniki so pokazali, 
da imajo dovolj kondicije, da uspejo izpolnjevati vedno zahtevnejše 
naloge, ki prihajajo iz Bruslja kar mimo Ljubljane na OOZ.
 

OOZ Trebnje, Mirko Gliha

VABILO
KS Svetinja vabi na družabno srečanje krajanov, 

ki bo v soboto, 17.9.2016, od 17. ure dalje.
Srečanje bo potekalo na nogometnem igrišču na Svetinjah. 
Zemljišče je bilo v letu 2016 odkupljeno z namenom, da bomo 
v prihodnosti zgradili dom krajanov, ki v naši KS manjka.

Vljudno vabljeni!

rečemo kar desetletjih smo uspeli izsiliti tudi vzorčenje vode, a do 
danes s strani Občine Trebnje nismo prejeli nikakršne informacije o 
rezultatih, kar je bistvenega pomena za nadaljnje delo.

Zadnji pogin nas ne preseneča. V CIRT smo že pred leti pripravili 
program sanacije reke, a so za mnoge »egotripi« pomembnejši od 
rešitev, zato ponovno pozivamo vse deležnike k sodelovanju. Ne 
nazadnje  bi lahko tudi zadnja vrtina Bratnica imela hude posledice 
na vodotok, saj nihče ne zna povedati, koliko vode se po našem 
»dolenjskem krasu« prelije pod vodo in koliko nad njo v strugi Te-
menice. 

Še huje pa je to, da vse, kar je pomorilo ribe v vodotoku, tako ali 
drugače preide tudi v naš organizem – preko vode in hrane. Prav 
tovrstnega zavedanja ključnih ljudi pa v naši občini še kako pogre-
šamo.

CIRT
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11. poletni tabor za otroke 
iz naselja Vejar
Ob koncu počitnic je bil za romske otroke pod okriljem Centra za 
socialno delo Trebnje v okviru programa Dnevnega centra KHER 
ŠU BEŠI organiziran že 11. poletni tabor. Z njim smo se poslovili 
od počitnic in se pripravili na novo šolsko leto. Urejali smo torbi-
ce, zavijali zvezke in otroke motivirali za šolo. Skuhali smo rižoto iz 
vse zelenjave, ki smo jo na vrtu pridelali sami. Izdelali smo lesene 
okvirčke za slike. Preko različnih iger smo trenirali socialne veščine, 
v skupinskih nalogah pa so otroci lahko pokazali svoje spretnosti v 
teku, hitrosti, natančnosti, potrpežljivosti in sodelovanju. 
Vrhunec tabora pa je bil enodnevni izlet na morje. Nekateri otroci 
so morje videli prvič. Zahvaljujemo se  Občini Trebnje za sofinanci-
ranje programa. Hvala tudi vsem prostovoljcem, ki ste otroke spre-
mljali na izletu in jim omogočili lep ter nasmejan dan.  
Lepo vabljeni k všečkanju naše Facebook strani: 
Dnevni center KHER ŠU BEŠI. 
Zaradi številnih šolskih obveznosti vabimo k sodelovanju prosto-
voljce, ki bi pomagali otrokom pri opravljanju domačih nalog in 
druženju z njimi (kontakt: 031/770-979).

Nataša Smolič, 
Center za socialno delo Trebnje

Zdravstveno letovanje 
otrok na Debelem rtiču
Letošnjega zdravstvenega letovanja na Debelem rtiču se je 
preko RKS-Območnega združenja Trebnje udeležilo 47 osnov-
nošolskih otrok iz vseh štirih občin. Otroci z zdravstvenimi te-
žavami, ki jih na letovanje napotijo njihovi osebni zdravniki, so 
letovali v eni izmeni od 12. 7. 2016 do 19. 7. 2016. Spremljalo 
jih je pet vzgojiteljic. 
Vreme ni bilo najlepše, zato so veliko ustvarjali, pletli zapestni-
ce, plesali, izdelovali ribice iz rolic, razglednice iz krožničkov, 
barvali na steklo in igrali nogomet. Dvakrat so se odpravili na 
manjši pohod med vinogradi do rta. Z veseljem so se udele-
ževali organiziranih plesov in prireditev, kot so Rtiški talent, 
Iskanje najbolj odštekanega stila in si ogledali film Mali princ.
Vsak dan so se kopali bodisi v morju ali zunanjem bazenu bo-
disi v notranjem bazenu hotela Arie. Posebno zanimivo je bilo 
nočno kopanje. Za lep zaključek letovanja so se odpravili še 
z ladjico v Piran, kjer so si ogledali mesto in kupili spominke.
Letovanje so sofinancirali Zavod za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije in vse štiri občine, iz katerih prihajajo otroci in starši. 
Trgovina Spar Trebnje pa je otrokom podarila škatlo sladkarij.

Tea Radelj, sekretarka
RKS-OZ Trebnje

Trebanjski taborniki  
letos pri Kobaridu
Letos smo se taborniki Rodu sivih jelš iz Trebnjega podali na drug 
konec Slovenije, in sicer v vasico Kred pri Kobaridu. Tabor je pote-
kal v sredini julija na jasi tik ob reki Nadiži, ki je imela v času tabor-
jenja prijetnih 20 °C. Rdeča nit tabora so bili znanstveni poskusi.
Ljubitelji narave smo imeli letos poleg pridobivanja taborniških 
veščin in znanj še mnogo drugih aktivnosti. V znamenju glavne 
teme so potekale znanstvene delavnice, na katerih smo izdelovali 
majhne rakete, kompase, kurili ognje s pomočjo lupe in opazovali 
zanimive lastnosti svetlobe. Podali smo se na pohod v Kobarid, kjer 
smo si ogledali kostnico, slap Kozjak, Napoleonov most, reko Sočo 
in Tonovcov grad. V vročih dneh smo se hladili v reki Nadiži. Poleg 
vsega tega smo imeli tudi kratko predstavitev športnega plezanja, 
kjer so se imeli mlajši možnost preizkusiti v skalah blizu tabora. 
Za pomoč pri izvedbi tabora se zahvaljujemo naslednjim sponzor-
jem: Dana d.o.o., SPAR Trebnje, Mercator Center Trebnje, Komuna-
la Trebnje d.o.o., Droga Kolinska d.d.

Jan Slapšak, taborovodja



št. 119 / september 2016 21

DRUŽENJA/DOGODKI

Petanka Na Čatežu

Ko sem tudi sam prvič slišal za ta šport, je bilo to tako, kot bi rekel: »A 
je to kaj za jesti?« Ne, ni za jesti, je pa zelo zanimivo in zabavno. Pe-
tanka je ena izmed najbolj razširjenih in enostavnih športnih iger na 
svetu (nekoliko podobna balinanju) s kroglami (običajno kovinskimi, 
premera okrog 7 cm, teže okrog 700 g), ki jo lahko igramo praktično 
povsod (na travi, dvorišču, plaži …). 
Najbolj pogosto se igra na terenih z drobnim peskom. Balinček je le-
sen, lahko tudi plastičen, premera med 25 in 35 mm, poljubne barve. 
Zaradi ugotavljanja točk je priporočljivo imeti pri sebi tračni meter.
Ker je fizično nezahtevna, jo lahko igrajo vsi: stari, mladi, otroci, moš-
ki, ženske, celo invalidi. Zelo je primerna za rekreacijo in razvedrilo, v 
svetu je priznana tudi kot atraktivni tekmovalni šport. 
To je tudi izredno kolegialna igra, medgeneracijsko povezovalna, saj 
v isti ekipi, tudi reprezentančni, lahko igrajo »golobradci« in mož-
je v zrelih letih, ženske in moški skupaj. V Franciji (v svetu je več 
kot 600.000 licenciranih igralcev, ljubiteljskih pa še mnogo več) jo 
igrajo tako rekoč za vsakim plotom, pomembnejše tekme se igrajo 
pred nabito polnimi dvoranami, na velemestnih trgih (http://www.
mastersdepetanque.fr), nemalokrat z neposrednim televizijskim 
prenosom. 
Leta 1999 je bila ustanovljena Zveza društev petanke Slovenije 
(ZDPS), ki je tudi članica Mednarodne petankarske zveze. Naše igral-
ke in igralci so dosegli že kar nekaj mednarodnih uspehov. Več info 
na www.zdps.si, kjer so objavljena tudi osnovna pravila igre, prispev-
ki o tekmovanjih in različni videoposnetki s tekmovanj.  

NA ČATEŽU JO ORGANIZIRANO IGRAMO VSAK ČETRTEK
PO 17. URI IN VSAKO NEDELJO PO 16. URI NA VAŠKEM TRGU. 

Seveda jo lahko igrate tudi vse ostale dneve, le čisto okolico pustite 
za seboj.
Za več informacij o sami igri, urniku igranja lahko pokličete na tel. 
051/444-321 (Dare) ali 051/360-475 (Bogo).

Ekskurzija gasilk 
V soboto, 3. septembra 2016, se je 56 gasilk iz prostovoljnih gasil-
skih društev Temeniške in Mirnske doline v skladu s programom 
Komisije za članice gasilke pri Gasilski zvezi Trebnje odpravilo na 
strokovno ekskurzijo proti Gorenjski. 

Prva točka dneva je bil obisk na Brniku pri gasilcih Gasilske službe 
letališča Jožeta Pučnika. Prijazna gasilca sta stanovskim kolegicam 
podrobno predstavila njihov obseg dela, opremo in tehniko, s kate-
ro uspešno opravljajo svoje poslanstvo in s katero je novo vodstvo 
iz tujine zelo zadovoljno. Zadovoljni pa so tudi zaposleni gasilci  (60 
visoko usposobljenih poklicnih gasilcev z letališko licenco), saj so 
njihove zahteve po opremi in izobraževanju vedno odobrene. Po 
skupinskem fotografiranju smo ogled in predstavitev gasilske de-
javnosti na brniškem letališču zaključili in pot nadaljevali v Begunje. 
Pred tamkajšnjim muzejem Avsenik nas je sprejel prijazen vodič, 
ki je imel izčrpno predstavitev in vodenje po prenovljenem muzeju 
ter s svojo besedo še dodatno obogatil ogled filma o življenju in 
delu Slavka Avsenika. V nadaljevanju so si gasilke trebanjske gasil-
ske zveze ogledale tudi galerijo Avsenik v neposredni bližini muzeja 
in bližnje pokopališče, kjer je od lanskega julija novi dom Slavka 
Avsenika.  

Nato smo pot strokovne ekskurzije, ki jo je na željo Komisije gasilk 
pri GZ Trebnje pripravila in vodila gospa Maja Kos, nadaljevali do 
kraja Dovje, kjer smo naredili krajši postanek ob spomeniku Jakoba 
Aljaža in nekaj trenutkov prisluhnili pripovedovanju kratkih zgodb 
in zanimivosti o Jakobu Aljažu, ki jih je zbrala in z nami delila vo-
dička Maja. 
Na naslednji postojanki v Nordijskem centru Planica smo zopet do-
živeli nekaj posebnega, saj sta nam vodiča predstavila notranjost 
centra z mnogimi zanimivostmi, ki jih center ponuja; različne raz-
stave dokumentarnega gradiva in dosežke planiških orlov, smučar-
sko opremo simulatorja smučarskega skakalca oz. letalca na skakal-
nici ... Posebno doživetje na prostem je bilo opazovanje spusta po 
jeklenici posameznih navdušencev in ogled smučarjev skakalcev 
smučarske ekipe, ki trenirajo v poletnem času na planiških letalni-
cah, in vzpon s sedežnico na vrh letalnice velikanke, od koder je ču-
dovit pogled na Nordijski center z okolico, ki v zimskem času nudi 
ugodne pogoje in številne proge tekačem na smučeh. 
Ob povratku smo se za trenutek ustavili še ob izviru Save Dolinke, 
naravnem rezervatu, nato pa pot nadaljevali do Radovljice, kjer 
smo si na Linhartovem trgu v kleti gostilne Lectar ogledali lectarski 
muzej in postopke izdelave lectovih izdelkov na tradicionalni na-
čin. Nato so nam po vnaprejšnjem dogovoru v priznani in 500 let 
stari gostilni Lectar pri lastniku Jožetu in Lili Andrejaš  postregli še 
z dobrim kosilom, ki je bil kot pika na i bogatemu dnevu, ki nam je 
ob prelepem vremenu in skrbni vodički ponudil in poklonil preču-
dovita doživetja in spoznanja. 
Udeleženke so hvaležne Olgi Smolič, predsednici komisije, za vso 
skrb pri organizaciji, vodički Maji Kos ter Gasilski zvezi Trebnje, ki 
je pripomogla, da je bila  ob finančnem vložku in participaciji ude-
leženk strokovna ekskurzija po programu komisije uspešno reali-
zirana. 

Zaradi nepozabnih doživetij že sedaj z veseljem pričakujemo po-
doben dogodek, ki bo po pravilu in programu komisije na sporedu 
čez dve leti.

Komisija za članice GZ Trebnje 

ŠPORTNO REKREATIVNO DRUŠTVO ČATEŽ PRIREJA

DRUŽABNI TURNIR V IGRANJU PETANKE
V SOBOTO, 17. 9., OB 9.00 NA VAŠKEM TRGU NA ČATEŽU

Igrali bomo trojke. Prijavnina je 10 € na osebo. V prijavnino je 
vračunan zajtrk s pijačo dobrodošlice, kava in kosilo.

Najboljše tri ekipe prejmejo unikatne medalje in praktična darila.
Prijave so možne do 15. 9. na telefon 051/444-321 ali na 
051/360-475

P.S. Če bi radi igrali, pa nimate ekipe, se vseeno lahko prijavite, 
morda pa vam mi lahko pomagamo najti soigralce.
Vabimo vas k ogledu ene izmed najbolj atraktivnih športnih iger.
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S čolni po »naši« Temenici

Kot vsako leto smo tudi letos na prvo julijsko nedeljo člani SLS Treb-
nje izvedli tradicionalni spust s čolni po slovenskih rekah. Letošnji 
spust je bil malce drugačen predvsem zato, ker smo se s čolni pope-
ljali kar po ''naši'' Temenici. Res je, da je malce majhna, ampak je šlo.
Kljub dežju in hladnemu vremenu za ta letni čas se nas je zbralo preko 
dvajset članov in podpornikov SLS-a, željnih vodnih dogodivščin. Ob 
jutranji kavi nas je pozdravil in nagovoril predsednik OO SLS Trebnje 
dr. Jože Korbar. Povabilu se je z veseljem odzval tudi župan g. Alojzij 
Kastelic. Čolnarili smo v zgornjem toku od vstopa reke Temenice v 
občino do Krtine, in sicer zato, ker je v spodnjem delu zaradi zaraš-
čenosti skoraj nemogoče. Po dogodivščini na vodi so nas medse pri-
jazno sprejeli v Konjeniško-turističnem društvu Krtina, kjer smo ob 
dobrotah z žara in kozarčku vina pokramljali in zbrali vtise. Čeprav je 
bilo kar hladno in mokro, smo preživeli prijeten dan. Prijetno utrujeni 
smo se pozno popoldne razšli z mislijo na spust v prihodnjem letu.

12. srečanje Žubenčanov
Le malo vaščanov je manjkalo na izjemno prijetnem, že 12. sreča-
nju Žubenčanov. Tudi po številu tovrstnih, zaporednih in podobnih 
srečanj sodi vas med prvence. Žubina, ki je skoraj na skrajnem za-
hodnem delu naše občine, je znana tudi po tem, da je zelo lepo 
urejena. Šteje nekaj več kot 110 prebivalcev.
Na posnetku je prvi javni nastop glasbene skupine zabavne glasbe, 
ki jo sestavljajo mladi Žubenčani.

Manj znano je, da je mimo vasi vodila rimska cesta Oglej–Sisak 
(Aquileia—Siscia), katere ostanke je še mogoče videti na grebenu 
za vasjo. V bližini je tudi deloma raziskano rimsko grobišče. V pisnih 
virih se vas omenja že leta 1328 kot last stiškega samostana. 

Pohod na dolenjski 
razglednik
Že 8. Žefranov pohod iz Stranj pri Velikem Gabru na Primskovo so v 
sredini avgusta organizirali Žefran, po katerem se pohod tudi ime-
nuje, in njegovi prijatelji. Organizacija pohoda temelji izključno na 
prostovoljstvu in simbolični štartnini, s katero poskrbijo za odlično 
prehrano in pijačo. Po vsebini pa pohod sodi v sam vrh podobnih 
pohodov. Letos se je pohoda udeležilo 130 pohodnikov (brez ot-
rok, ki jih je bilo še za dva ducata), ki so ga zaključili na gasilski 
veselici na vrhu tega dolenjskega razglednika.

21. Tradicionalni pohod po 
Baragovi poti
Občinski odbor Slovenske ljudske stranke je zadnjo počitniško ne-
deljo v mesecu avgustu organiziral že 21. tradicionalni pohod po 
Baragovi poti. S tem obeležjem se spominjamo našega velikega 
rojaka in prvega slovenskega škofa v Severni Ameriki Friderika Ire-
neja Barage. Zbor je bil izpred kipa nadškofa Alojzija Šuštarja pri 
župnijski cerkvi v Trebnjem, nakar se je skupina pohodnikov napo-
tila proti Vrhtrebnjemu. Med potjo so si pohodniki lahko ogledali 
tudi krajevne znamenitosti naše občine, v Podliscu pa so se okre-
pčali pri gospe Marjani Kužnik, ki jih je prijazno pogostila, da so 
lahko svojo pot nadaljevali proti Baragovi rojstni hiši v Mali vasi. Za 
kulturni program so poskrbeli otroci iz okoliških vasi pod taktirko 
gospe Barbare Primc. Celodnevni pohod je bil tudi priložnost za 
srečanje s podpredsednikom SLS  Primožem Jelševarjem in za raz-
govor o aktualnih razmerah v stranki, v občini in v državi. 

Pohodniški pozdrav
Leon Lobe
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90. rojstni dan Ane Čeh  
iz Dola pri Trebnjem
Rodila se je 19. 8. 1926 staršema Zorman iz Lukovka kot četrta od 
sedmih otrok. Mama ji je umrla, ko je bila stara 2 leti, a jo kma-
lu nadomestila druga. Kot najstarejša deklica se je takoj soočila s 
kmečko-gospodinjskimi deli ter varstvom  mlajših bratov in sester. 
Osnovno šolo je obiskovala v Dolenji  Nemški vasi. Zelo dobro se 
spominja časov druge svetovne vojne in še danes z veseljem pri-
poveduje zgodbe, ki so se dogajale v njeni vasi in okolici. V času 
odraščanja se je družila z dekleti iz Lukovka.  Ob nedeljah so se 
zbirale ob družabnih igrah in petju. Leta 1950 se je poročila s 23 
let starejšim vaščanom Alojzom Čehom. Kupila sta staro hišo v 
Dolu in jo z veliko pomočjo moževega brata Jožeta in njunih otrok 
obnovila ter se vselila. S prihranki  sta kupila okoliška zemljišča in 
gozd. Rodila sta se sinova Lojze in Stanko. Mož je bil v službi, ona 
pa je opravljala kmetijska in gospodinjska dela. Ob večerih je otro-
koma pripovedovala pravljice in ko sta odrasla, je skrbela za vzgojo 
in šolanje. Obdelovala sta tudi vinograd v Zvalah, do katerega sta 
potovala s kolesi po makadamski cesti do Lukovka in naprej peš z 
nahrbtnikom ter v spremstvu otrok. Leta 1965 se je mož upokojil. 
Da bi izboljšala družinski proračun, se je sezonsko  zaposlila v Dani 
Mirna. S prihranki si je kupila motorno kolo. Hiša je postala pre-
tesna in leta 1969 sta pričela z gradnjo nove hiše, v katero so se 
preselili 1977. Leta 1972 se je redno zaposlila kot čistilka v tovarni 
Tip top Trebnje. Dopoldan je opravljala kmetijska in gospodinjska 
dela, ponoči pa je bila v službi. Kmalu za tem je zbolel mož, ki ga je 
skrbno negovala več let, vse do njegove smrti leta 1990. Upokojila 
se je leta 1989. Otroka sta se poročila, ima 5 vnukov ter 4 pravnuke 
in živi na domu s sinovo družino. Delo v vinogradu je opustila. Ob 
nedeljah in praznikih redno obiskuje  svete maše. Druži se v dru-
žinskih krogih svojih otrok in s še živim bratom  in sestrami. Delo 
je vedno na prvem mestu, šele nato sledi počitek. Zadnje leto ji je 
malo ponagajalo zdravje, a je kmalu okrevala. Še vedno je skrbna  
mati in dobra gospodinja, rada je urejena, sama opravlja nakupe 
v trgovinah, z veseljem opravlja dela na domačem vrtu ter skrbi 
za kokoši, zajce in pujske. Dneve si krajša s prebiranjem  verskih in 
lokalnih časopisov ter radia in TV. Pogosto se usede za šivalni stroj, 
kvačka ali pa ročno plete. Je politično osveščena, redno se udeležu-
je volitev in referendumov ter je zelo kritična do aktualne oblasti. 
»Ima dober spomin, skrbi  sama zase, rada deli nasvete in izkušnje 
ter še vedno rada malo pokomandira,« sta dodala sinova.
Čestitamo in želimo, da bi ostala srečna, zdrava ter nasmejana še 
mnogo let.

L.&S.Č.

Ob tej priložnosti smo jubilantko Ano Čeh obiskali tudi člani KORK 
Trebnje skupaj s predsednico RKS-OZ Trebnje Mojco Mihevc in dve-
ma članoma Društva upokojencev Trebnje ter ji voščili ob prazniku.
Gospa Čeh, želimo Vam lepo praznovanje in Vam še enkrat od srca 
čestitamo in želimo še veliko zdravih in zadovoljnih let v krogu svo-
jih najdražjih!

Vlasta Rajkovič
Predsednica KORK Trebnje
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NOVICE

Novi župnik
Župnija Trebnje je 15. 8. 2016 sprejela novega župnika Jožeta Piber-
nika. Slovesno umestitev je vodil novomeški škof Andrej Glavan. 
Jože Pibernik je doma iz Suhadola pri Komendi na Gorenjskem. Du-
hovniško službo opravlja že 13 let. Kot kaplan je deloval v Zagorju 
ob Savi in Semiču, potem pa kot župnik v Metliki.
Župnik Jože izžareva veliko zavzetost za delo, s katerim je  že začel. 
Želimo mu dobrodošlico in uspešno delo v Trebnjem.

zc

LOV
Obveščamo krajane, zlasti pohodnike, gobarje, športnike 
v naravi in druge, da so s 1. oktobrom začeli lovci s skup-
nimi lovi. Opozarjamo na vsestransko previdnost pri giba-
nju in na omejitve.

40-LETNICA
Območna obrtno-podjetniška zbornica Trebnje letos praz-
nuje 40-letnico delovanja, zato je v ta namen organizira-
la pohod na štajersko goro Boč in za zaključek poletja še 
pohod na Debenec. Slavnostno akademijo in svečanost ob 
40-letnici pa OOZ Trebnje organizira 23. 9. 2016 v prostorih 
restavracije Galaksija v Trebnjem.

OOZ Trebnje

NAPAČNA ŠTEVILKA
Spoštovane članice in člani Društva upokojencev Trebnje, 
obveščamo vas, da je pri izdaji zloženke prišlo do tehnične 
napake pri telefonski številki. Pravilna telefonska številka je 
07 30 45 760. Za neljubo napako se opravičujemo.

DU Trebnje

Šolska torba 
za prvi  
razred
Že med dopustom sta predstavni-
ka DSD Trebnje ponovila že uteče-
no, večletno gesto in izročila pred-
stavnici Centra za socialno delo Trebnje šolsko torbo in komplet 
šolskih potrebščin za eno izmed deklic, ki je ob vstopu v prvi razred 
najbolj pomoči potrebna. Stranka je kupila torbo iz dela sredstev, 
ki jih v Trebnjem dobiva iz proračuna za svojo dejavnost. Deklico, 
potrebne pomoči, je izbral center CSD. 

Zvonko Lah zapustil 
poslansko skupino
 
Zvonko Lah, nekdanji mirnopeški župan, do sedaj poslanec SDS, iz-
voljen v volilnem okraju na območju nekdanje občine Trebnje, je 
na tiskovni konferenci, ki jo je imel konec avgusta na sedežu Obči-
ne Trebnje, izjavil, da zapušča poslansko skupino SDS. Odločitev je 
sprejel med dopustom, čeprav je to napovedoval že prej.
 

 (bp)

Sem psička, stara okrog 5 
mesecev, srednje velikosti. 
Najdena sem bila v okolici 
Šentruperta. Kot je za mla-
dička običajno, sem tudi jaz 
zelo igriva in polna energije. 
Iščem odgovoren in topel 
dom, najrajši notranjega, ni-
kakor pa ne grem na verigo.  

Če želite o meni še več informacij, pokličite v času ura-
dnih ur (od 10.00 do 14.00 od ponedeljka do pet-
ka in v soboto od 8.00 do 12.00): 041 779 884 (Dušan),  
031 331 336 (oskrbnik) ali kontaktirajte na elektronski naslov:  
meli.center.repce@gmail.com.

Trebanjski strelci vabijo  
k vpisu v svoje vrste
Strelsko društvo Trebnje tudi letos vabi vso 
zainteresirano mladino in odrasle člane v svoje 
strelske vrste. Vpis v društvo bo potekal v mesecu 
septembru vsak torek od 16.30 do 17.30. Strelski 
treningi bodo vsak torek in petek popoldne. 
Dolgoletna tradicija, izkušeni trenerji, vrhunski rezultati in dobro 
ime društva predstavljajo garancijo za vaše kvalitetno udejstvova-
nje v tej športni panogi. Dodatne informacije dobite na 041/850558 
ali na elektronskem naslovu franc.cugelj@gmail.com 

Strelski pozdrav
za Strelsko društvo Trebnje Leon Lobe

 

 

 

 

SIMBIOZA – RAČUNALNIŠKO OPISMENJEVANJE ZA STAREJŠE NA OŠ TREBNJE 

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

Prosimo, da se za udeležbo prijavite na tel. 07 348 18 85 ali 031 270 939, zaradi lažje 
organizacije dogodka. Število mest je omejeno. 

 

 

 

 

 

 

SIMBIOZA – RAČUNALNIŠKO OPISMENJEVANJE ZA STAREJŠE NA OŠ TREBNJE 

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

Prosimo, da se za udeležbo prijavite na tel. 07 348 18 85 ali 031 270 939, zaradi lažje 
organizacije dogodka. Število mest je omejeno. 

 

 

Simbioza – 
računalniško  
opismenjevanje 
za starejše na OŠ Trebnje
Vabimo vas na dneve Simbioze – računalniško opismenjevanje 
za starejše na OŠ Trebnje, ki se bo odvijalo od ponedeljka, 17. 
10. 2016, do petka, 21. 10. 2016. V sklopu medgeneracijskega 
sodelovanja bomo izvedli računalniške delavnice, ki bodo vsak 
dan potekale od 15.00. do 17.00. ure.
Ob tem se bomo tudi bolje spoznali in skupaj preživeli nekaj 
prijetnih jesenskih ur. Veselimo se druženja z vami.
Prosimo, da zaradi lažje organizacije dogodka svojo udeležbo 
potrdite na tel. 07 348 18 85. Število mest je omejeno.
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ZAHVALE

Prišel je dan,
ko pošle so zadnje moči
in zaspale so tvoje utrujene oči.

ZAHVALA

V 92. letu starosti nas je zapustil naš dragi mož, 
oče, dedek, pradedek in stric. 

ANTON MARN
iz Dol. Dobrave 13, Trebnje.

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem in znancem za izre-
čeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče in svete maše. Hvala zdravstve-
nemu osebju SB Novo mesto  in negovalki na domu iz DSO Trebnje. 
Posebna zahvala duhovnemu pomočniku gospodu Slavku Kimovcu za 
duhovno oskrbo ob prvih petkih in za lepo opravljen pogrebni obred. 
Hvala tudi Pogrebni službi Oklešen, pevcem in izvajalcu Tišine. 
Vsem še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči: Vsi njegovi

Tiho si se poslovila, 
v naših srcih, draga mama, 
ostala  neizmerna je praznina.

ZAHVALA

MARIJA BLATNIK,  Rimska 3, Trebnje

Ob boleči izgubi naše mame, babice, prababice, tete in tašče 
se iskreno zahvaljujemo vsem za izrečeno sožalje, darovano 
cvetje in sveče. Hvala pogrebni službi Sašo Novak, pevcem 
za zapete žalostinke in poslovilni govor. Gospodu župniku Jo-
žetu Piberniku za lepo opravljen obred. Iskrena hvala doktor 
Kustrovi, sestri Marjetki, Upokojenskemu društvu Trebnje in 
osebju Doma starejših Trebnje, kjer je prebivala zadnje leto
Še enkrat vsem iskrena hvala.

Vsi njeni

V bolečini nemi
tiho sklonili smo glavo,
z lepo mislijo na Vaju – za slovo.

ZAHVALA

Zapustila sta nas draga starša, 
dedek in babica, pradedek in prababica 
STANKO KOLEŠA v 86. letu  starosti in
JOŽEFA KOLEŠA v 90. letu starosti, po domače Lesarjev atek in mama iz Pri-
stavice 9 pri Velikem Gabru

Ob tej boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za izrečeno sočutje in topel stisk rok, podarjeno cvetje in sveče. 
Zahvaljujemo se tudi dr. Mariji Petek Šter in ga. Mojci Mihevec iz Zdravstve-
nega doma Trebnje, patru Branku Petauerju in g. župniku Janezu Jeromenu za 
lepo opravljena obreda, cerkvenemu pevskemu zboru za sočutno zapete ža-
lostinke, trobentaču za zaigrani melodiji, predstavniku DU Veliki Gaber g. An-
žlovarju za poslovilna govora in pogrebni službi Perpar za pogrebne storitve. 
Iskrena hvala vsem, ki ste nam kakorkoli pomagali in nam stali ob strani ter 
vsem, ki ste se poslovili od našega dragega atka in mame, ju pospremili na 
njihovi zadnji poti in ju boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: Vsi njuni.

Ko pošle so ti moči, 
zaprla trudne si oči, 
pa čeprav spokojno spiš, 
z nami še naprej živiš.

ZAHVALA

V 91. letu nas je za vedno zapustila naša draga 
mama, babica, prababica, teta in botra

OTILIJA BAJC roj. KRANJC
iz Zidanega Mosta 3, zadnje mesece oskrbovanka DSO Trebnje.

Iskrena hvala sorodnikom, vaščanom Zidanega Mosta, Štefana in oko-
liških vasi, vaščanom Tolstega Vrha, prijateljem, znancem, osebju DSO 
Trebnje, osebju ZD Trebnje, skupini žensk iz Štefana, GZ Trebnje, PGD 
Trebnje, MK Kamerad, pogrebni službi Sašo Novak, pevcem in izvajalcu 
Tišine. Posebna zahvala g. župniku Milošu Koširju za poslovilne besede in 
lepo opravljen obred ter vsem, ki ste darovali sveče, cvetje in svete maše 
ter jo pospremili na zadnji poti.

Žalujoči: Vsi njeni
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POLITIČNE STRANKE

NUSZ ─  priložnost za razvoj 
ali razlog za slabo voljo?

Nedavna odmera nadomestil je prvič upoštevala prenovljene podatke in zah-
tevan obračun.  Večje število pritožb nakazuje vsaj dva problema: na prvem 
mestu so to nepravilni podatki v obnovljeni evidenci, zaradi katerih so neup-
ravičeno obdavčeni kmetijski objekti.  V SLS pričakujemo, da se napake sistem-
sko odpravijo pred naslednjim obračunom tudi za tiste lastnike, ki niso vložili 
pritožb. Enako pomemben je tudi sistemski problem obdavčitev kmetijskih 
zemljišč razpršene gradnje po vaseh, ki  so  v OPN opredeljena kot zazidljiva, 
čeprav  lastniki nameravajo tam še naprej opravljati kmetijsko dejavnost. Ker 
je pot spremembe OPN dolga, se zavzemamo za takojšnjo spremembo odlo-
ka o NUSZ in za znižanje obdavčitve tovrstnih zemljišč. S tem bomo zmanjšali 
nesorazmerno obremenitev kmetijske dejavnosti, hkrati pa ohranili vzvod za 
sprostitev zemljišč za gradnjo. V zadnjih letih je bilo več poskusov spremembe 
odloka, a so bile vse zavrnjene. Upamo, da je zadnja odmera pokazala vsem, da 
so spremembe vendarle potrebne.

Svetniška skupina SLS

Poletne športne igre

Sodelovali smo na poletnih športnih igrah v prečudoviti dolini v 
Bovcu. Obe ekipi ─  tako v nogometu kot odbojki ─  sta dosegli 
zelo dober rezultat. Po končanih športnih igrah smo se tradici-
onalno družili z drugimi odbori, predvsem pa je bilo zanimivo 
srečanje s predsednikom in z drugimi vidnejšimi člani stranke . 

OO SDS Trebnje

Ponovno smo preprečili podražitev cen

Na zadnji seji Občinskega sveta je bil na naš predlog izglaso-
van umik točke o podražitvi cen komunalnih storitev. Občinska 
uprava je kljub odločitvi Občinskega sveta na predzadnji seji, 
da občanke in občani ne bomo plačevali višje cene komunalnih 
storitev, kar še enkrat predlagala  podražitev cen.
V Drot-u bomo vztrajali, da občanke in občani ne bomo financi-
rali podražitve. Le-ta naj se izvede s financiranjem iz občinskega 
proračuna. S trmastim vztrajanjem Občine pa bo njen delež iz 
meseca v mesec še višji.
Upamo, da nas bodo nekateri ostali kolegi svetniki še naprej 
podpirali v dobro za vse.

Spoštovani,
počitnice so minile in tokrat smo za vas pripravili nekaj poudarkov preteklega 
dogajanja.
Aktualno je vprašanje, ali sprostiti ali ne cene pogonskih goriv. Mi bi vprašanje 
postavili rahlo drugače: Ali je potrebno, da bi za goriva dajali več, kot je potreb-
no? Menimo, da ne.
Aktualno je vprašanje, ali je potrebno sprejeti sporazum med EU in ZDA. Verjetno 
sporazuma ne bo, če bo ena stran želela vsiliti drugi svoje rešitve. Če bo spora-
zum vseboval slabosti obeh strani, potem je bolje, da ga ni, če pa bo vseboval 
najboljše od obeh strani skozi oči državljanov, potem imajo pogajanja prihodnost.
Forum starejših je zaživel in kot pravi njegov predsednik »ne z namenom, da bi 
komu kaj vzel, temveč z mislimi na rast zaposlenosti in zagotavljanju izplačeva-
nja pokojnin.«
Seveda nismo manjkali na konvenciji demokratov, kjer so potrdili kandidatko 
za predsednico ZDA.
Želimo vam uspešne podopustniške aktivnosti. 

Občinski odbor SD Trebnje

Lokalni odbor stranke SMC podpira razvojne aktivnosti v občini 
na vseh področjih, zato so na seji Občinskega sveta Občine Treb-
nje podprli spremembo Občinskega podrobnega prostorskega 
načrta za industrijsko cono Trebnje in Občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za poslovno cono Bič. Oba prostorska akta 
sta osnova za pridobitev dovoljenj za gradnjo poslovnih objek-
tov, kar bo omogočilo nova delovna mesta in nadaljnji razvoj 
naše občine.
Prav tako sta naša svetnika podprla predlagano lokacijo nove-
ga kulturnega centra ob železnici v Trebnjem, da se bodo lahko 
nadaljevale aktivnosti za pripravo ustrezne dokumentacije za 
gradnjo.
Stranka SMC želi razvoj tako gospodarskih kot kulturnih dejav-
nosti, da bo življenje v naši občini čimbolj kvalitetno. 

Stranka modernega centra SMC                                        

Čakalne vrste v zdravstvu vse daljše
 
V Novi Sloveniji že več kot leto dni opozarjamo na pereče razmere 
v zdravstvu. Pripravili smo predloge za celovito reformo slovenske-
ga zdravstva in jih predstavili javnosti. Napisali in predstavili smo 
tudi zelo utemeljeno interpelacijo proti ministrici za zdravje Milojki 
Kolar Celarc, v kateri ji očitamo subjektivno in objektivno odgovor-
nost za porazne razmere v zdravstvu. Opozarjamo na nesprejem-
ljivo dolge čakalne vrste, na slabo finančno poslovanje javnih 
zdravstvenih zavodov, na številna koruptivna dejanja v zdravstvu … 
Približno 34.000 bolnikov čaka na obravnavo dlje, kot to dopuščajo 
standardi!
Želimo, da bi imeli v Sloveniji pravičen in učinkovit zdravstveni 
sistem. 
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RAZVEDRILO

Tokratni sponzor križanke je športni center Top gym iz Trebnjega. Za vas je pripravil 
nagrade, in sicer: 1. nagrada mesečna karta GYM v vrednosti 25,00 € , 2. nagrada 
mesečna karta za vodene vadbe v vrednosti 15,00 € in 3. nagrada mesečna karta za 
otroško vadbo v vrednosti 10,00 €.
Top gym je športni center, v katerem ponujamo različne vodene vadbe in samostojno 
vadbo na napravah ter z utežmi vse dni v tednu. Poleg funkcionalnih vadb za odrasle 
ponujamo tudi športno igralne urice, judo in kickboks za otroke, hkrati pa lahko pri 
nas otroci praznujejo tudi rojstni dan.

Izvajamo tudi jutranjo vadbo, preventivno vadbo pred poškodbami in varno vadbo 
po poškodbah za čim hitrejše okrevanje. Privoščite pa si lahko še klasično, športno in 
protibolečinsko masažo.
Alen Štritof, Stari trg 61 040-240-190 www.topgym.si

Geslo križanke in svoj naslov pošljite na Glasilo občanov, Goliev trg 4, 8210 Trebnje ali 
na elektronski naslov: glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com najkasneje do ponedeljka, 
10. 10. 2016. Gesel, prejetih po tem datumu, ne bomo mogli upoštevati.

Pravilno geslo križanke iz  julijske   številke 
Glasila  je:  PAPIRNICA PINGO

Prejeli smo  47  pravilnih rešitev. Na seji  6. 
9. 2016 smo izžrebali 3  nagrajence.                                   

1. nagrado,  bon v vrednosti 25,00 €, prej-
me Pečjak Andreja, Korita 16, 8211 Dobr-
nič;                                                                                                                                         
2. nagrado,  bon v vrednosti 15,00,  prejme 
Barbara Kastelic, Prapreče 11 8210 Trebnje  
in                                                                                                                                               
3. nagrado,  bon v vrednosti 10,00 €, prej-
me Breda Veble, Maistrova 11, 8210 Treb-
nje.

Nagrade lahko dvignete z osebnim doku-
mentom v Papirnici Pingo v Trebnjem.



Datum Ura Prireditev Lokacija
15. 9. 2016 9.00 5. Zorčev prihod Dom KS Veliki Gaber, Veliki Gaber

17. 9. 2016 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje

17. 9. 2016 8.30–12.00 Eko tržnica Mercator Center Trebnje

17. 9.2016 9.00–23.55 Družabni turnir v igranju petanke Vaški trg na Čatežu

19. 9. 2016 16.00 Bowling šola za otroke Galaksija Trebnje

19. 9. 2016 19.00 Teden brezplačne vadbe Telovadnica PŠ Dolenja Nemška vas

20. 9. 2016 17.00–0.00 Misli in besede, ki krojijo naša življenja Dvorana Stik, Trebnje

20. 9.-23.9. 2016 10.00–1.30 Tihožitje/Vzorci in teksture (delavnice) Galerija likovnih samorastnikov

21. 9. 2016 15.00–9.00 Brezplačno energetska svetovalna pisarna ENSVET Prostori Občine Trebnje

22. 9. 2016 9.00–13.00 Dan brez avtomobila Goliev trg, Trebnje

24. 9. 2016 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje

24. 9. 2016 8.30–12.00 Eko tržnica Mercator Center Trebnje

24. 9. 2016 19.00 RK Trimo Trebnje: Dobova Športna dvorana OŠ Trebnje 

24. 9. 2016 20.00 Teden brezplačne vadbe Telovadnica PŠ Dolenja Nemška vas

26. 9. 2016 12.00–6.00 Brezplačno pravno svetovanje občanom Občine Trebnje Prostori Občinskega glasila

28. 9. 2016 15.00–9.00 Brezplačno energetska svetovalna pisarna ENSVET Prostori Občine Trebnje

1. 10. 2016 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje

1. 10. 2016 8.30–12.00 Eko tržnica Mercator Center Trebnje

1. 10. 2016 9.00 Delovni pohod po Levstikovi poti Gostilna Maček, Šmartno pri Litiji

1. 10. 2016 10.00 Sobotno galerijsko dopoldne: Čarobni svet lutk Galerija likovnih samorastnikov

1. 10. 2016 19.00 RK Trimo Trebnje: Dol TKI Hrastnik Športna dvorana OŠ Trebnje

5. 10. 2016 15.00–9.00 Brezplačno energetska svetovalna pisarna ENSVET Prostori Občine Trebnje

5.10. 2016 8.00–12.00 EKO praznik v Trebnjem Pred Mercator centrom Trebnje

8. 10. 2016 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje

8. 10. 2016 8.30–12.00 Eko tržnica Mercator Center Trebnje

9. 10. 2016 8.00–12.00 Predstavitev PGD Trebnje Mercator Center Trebnje

11. 10. 2016 9.00 Spoznajmo sebe in druge UTŽO Trebnje, CIK Trebnje

12. 10. 2016 15.00–9.00 Brezplačno energetska svetovalna pisarna ENSVET Prostori Občine Trebnje

13.10. 2016 18.00 Vodstvo po razstavi Galerija likovnih samorastnikov Trebnje

15. 10. 2016 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje

15. 10. 2016 8.30–12.00 Eko tržnica Mercator Center Trebnje

15. 10. 2016 19.00 RK Trimo Trebnje: Maribor Športna dvorana OŠ Trebnje

19. 10. 2016 15.00–9.00 Brezplačno energetska svetovalna pisarna ENSVET Prostori Občine Trebnje

Napovednik dogodkov v občini Trebnje 
v septembru in oktobru 2016

NAPOVEDNIK

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


