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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: Mateja Grebenc Kepa, Zdenka Can-
dellari, Danica Sila, Vida Hočevar, Mateja Kozlevčar, 
Darinka Krevs, Leon Lobe, Marija Mežnaršič, Franc 
Brane Praznik, Petra Smolič, Andreja Perc
Lektorica: Silva Kastelic
Grafična realizacija: Tiskarna Januš, Ljubljana
Naklada: 4.400 izvodov, ki se razdelijo brezplačno 
vsem gospodinjstvom in podjetjem v občini Trebnje.

Uredništvo si pridržuje pravico do objave, neobja-
ve, delne objave ali krajšanja nenaročenih prispev-
kov v skladu s prostorskimi možnostmi in uredni-
ško politiko. Prosimo, da posamezni prispevki ne 
obsegajo več kot 1000 znakov s presledki in foto-
grafijo v formatu JPG ali podobno. Fotografij ne-
primerne kakovosti za tisk ne bomo objavili, prav 
tako ne bomo objavili fotografij, pripetih v progra-
mu Word zaradi slabe resolucije.
Prispevki političnih strank in neodvisnih list ne smejo 
presegati 750 znakov s presledki. Prispevkov, ki ne 
bodo podpisani s polnimi imeni avtorjev, ne bomo 
objavili. Prosimo, da ob prispevku vedno navedete 
tudi avtorja fotografije. Uredništvo si pridržuje pravi-
co, 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 
9. 10. 2017, predviden izid pa 18. 10. 2017. Prispev-
ki, ki jih bomo v uredništvo prejeli po tem datumu, 
bodo uvrščeni v naslednjo številko, če bodo še ak-
tualni.

OBČINSKE NOVICE

Občina Trebnje obvešča, 
da je na njeni spletni strani od 1. 9. 2017 objavljen javni razpis 
štipendij za š. leto 2017/2018 za nadarjene dijake in študente 
ter za dijake in študente, ki delujejo na izvenšolskih področjih.
Rok za prijavo: 9. 10. 2017

Trije novi vrčevski oddelki so 
odprli svoja vrata
Trebanjska občina je zaključila investicijsko urejanje novih 
vrtčevskih oddelkov v Dobrniču in Trebnjem.
 
V petek, 1. septembra, je prag vrtca v Dobrniču prestopilo tudi 17 
novincev, ki bodo v tem šolskem letu dopoldansko varstvo preži-
vljali v novo zgrajenih prostorih vrtca. Pri gradnji prizidka je obči-
na dozidala eno igralnico, povezovalni hodnik z garderobo ter nov 
prostor za zaposlene. V jesenskem obdobju  bodo potekala še dela 
za ureditev okolice in igrišča vrtca. Vrednost investicije znaša nekaj 
več kot 150 tisoč evrov. 

Občini je uspelo 1. septembra odpreti vrata tudi v dveh novih 
oddelkih na Režunovi ulici v Trebnjem, v pritličju stanovanjsko-
poslovnega objekta, ki stoji v neposredni bližini vrtca Mavrica. V 
omenjenih prostorih delujeta dva oddelka druge starostne skupi-
ne, ki sta bila preseljena iz stavbe vrtca Mavrica, kjer pa so prostor 
dobili otroci iz enote Mojca, ki je začasno deloval v prostorih bivše 
občinske menze, in otroci novinci prvega starostnega obdobja. 
Občina je za investicijsko urejanje oddelkov vrtca na Režunovi na-
menila nekaj več kot 300 tisoč evrov. Investicija na Režunovi ulici 
znaša skupaj s sredstvi za nakup prostorov nekaj več kot 360 tisoč 
evrov.   

Ureditev tribun v Športnem parku Trebnje

Konec septembra se bodo zaključila dela pri gradnji tribun, ki jih 
Občina ureja v severnem delu športnega parka na Kidričevi ulici. 
Tribune bodo zgrajene kot oporni zid. Dostop do tribun bo ure-
jen preko stopnišč, komunikacije bodo izvedene tako, da bo do 
tribun in igrišča neoviran prehod s severa (Kidričeva cesta), z vzho-
da (Simončičeva cesta) ter z juga in zahoda (CIK). Tribune bodo 
opremljene z lesenimi sedišči, vmes bodo zgrajeni zeleni otoki. Z 
investicijo bodo izvedena tudi tlakovanja, osvetlitev ter ostala za 
ustrezno funkcionalnost in izgled potrebna ureditev. Vrednost in-
vesticije znaša nekaj več kot 230 tisoč evrov. 
V naslednjem proračunskem letu bo za dokončno urejenost špor-
tnega parka potrebno zgraditi še tenis igrišče, drsališče, manjše 
otroško igrišče in urediti pot okoli igrišča. 
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Posodobitev 
komunalne 
infrastrukture v 
naselju Jezero
Na podlagi pobude vaščanov Jezera se je 
pristopilo k projektu, da se v naselju Je-
zero kot primer dobre prakse izdela pro-
jektna dokumentacija in v nadaljevanju 
izvede komunalna infrastruktura. To bo 
prvi primer v naši občini, kjer bo eno na-
selje priključeno na samostojno manjšo 
čistilno napravo. V sklopu projekta načr-
tujemo tudi ureditev meteornega jarka, ki 
bo omogočal odtok vode iz vasi ob večjih 
padavinah.

V postopku javnega naročila smo izbrali 
izvajalca projektne dokumentacije v obse-
gu PGD in PZI za izgradnjo sekundarne ka-
nalizacije za odvod komunalnih odpadnih 
voda in čistilne naprave ter melioracijske-
ga jarka v naselju Jezero.
Predmet razpisne dokumentacije je bila 
izgradnja javne kanalizacije za odvajanje 
komunalnih odpadnih voda v dolžini cca 
470 m, ki se zaključi s tipsko čistilno napra-
vo za čiščenje le-te ter melioracijski kanal v 
dolžini cca 250 m, vse na področju naselja 
Jezero.
Povabilo k oddaji ponudbe z razpisno do-
kumentacijo je bilo dne 8. 8. 2017 javno 
objavljeno na spletni strani Občine Trebnje 
z datumom zaključka 18. 8. 2017. Ponudbe 
so oddale tri projektantske organizacije, 
izbrana pa je bila najugodnejša ponudba, 

in sicer; IEI, Institut za ekološki inženiring 
d.o.o..
Rok za izdelavo predmetne projektne do-
kumentacije je 31. 10. 2017. 

Občinska uprava Trebnje
Oddelek za splošne zadeve

Preplastitev ceste v 
Rodinah
Občina Trebnje je v mesecu juniju izvedla 
javno naročilo male vrednosti za izvedbo 
preplastitev v letošnjem letu.
Najugodnejši ponudnik, podjetje CGP, d.d., 
je bil v mesecu juliju uveden v delo in je pri-
čel z deli. Dne 7. 8. 2017 je zaključil s prepla-
stitvijo dela lokalne ceste LC 425 601 Dol. 
Nemška vas – Gomila skozi naselje Rodine.
V naslednjem koraku bo izvajalec izvedel še 
preplastitve na posameznih odsekih javnih 
poti v krajevnih skupnostih Dobrnič, Veliki 
Gaber in Dolenja Nemška vas, ki so se od-
ločile za skupno naročilo preplastitev z Ob-
čino Trebnje.

Občinska uprava Trebnje
Oddelek za okolje in prostor

Polnilna postaja za 
električna vozila
Občina Trebnje je bila uspešna s prijavo na 
Javni poziv 44SUB-EVPOL16 Nepovratne 
finančne spodbude občinam za polnilne 
postaje za električna vozila v zavarova-
nih območjih narave in območjih Natura 
2000, ki ga je objavil Eko sklad, Slovenski 
okoljski javni sklad.

Predmet javnega poziva so bile nepovra-
tne finančne spodbude za vzpostavitev 
infrastrukture (novih polnilnih postaj) za 
električna vozila, namenjene za spodbuja-
nje električne mobilnosti kot pomembnega 
elementa trajnostne mobilnosti v zavaro-
vanih območjih narave in območjih Natura 
2000.

Na podlagi odločbe o dodelitvi pravice do 
nepovratne finančne spodbude v višini do 
2.616,30 EUR je Občina Trebnje pristopila 
k postavitvi AC polnilne postaje ob stavbi 
bivše menze na naslovu Goliev trg 4, Treb-
nje. Podjetje Elektro Ljubljana OVE, d.o.o. 
je bil najugodnejši ponudnik za dobavo in 
postavitev polnilne postaje.

Polnilna postaja z dvema parkirnima pro-
storoma za polnjenje je že postavljena ter 
čaka na uporabnike.

Občinska uprava
Oddelek za okolje in prostor
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Občinski podrobni 
prostorski načrt za 
sanacijo neskladnih 
in nelegalnih 
gradenj na območju 
občine Trebnje
V občini Trebnje je v številnih vinogra-
dniških območjih veliko zidanic in drugih 
objektov, ki niso zgrajeni v skladu z izdanimi 
gradbenimi dovoljenji. Objekti so v večini 
dozidani, nadzidani,  oddaljenost od sose-

dnjih parcelnih mej in predvsem od cest je 
neustrezna, oblikovane pa so tako, da jih v 
skladu z veljavnimi občinskimi prostorskimi 
akti ni možno legalizirati. Investitorji želijo 
za svoje objekte pridobiti gradbeno dovo-
ljenje, za kar pa je potrebno pripraviti in 
sprejeti ustrezen prostorski akt. 
Na osnovi pobud lastnikov objektov se je 
začel pripravljati Občinski podrobni pro-
storski načrt za sanacijo neskladnih in nele-
galnih gradenj na območju občine Trebnje, 
ki je v mesecu septembru javno razgrnjen 
in si ga lahko ogledate na spletni strani 
Občine Trebnje ali na Oddelku za okolje, 
prostor in infrastrukturo Občine Trebnje. 
Ko bo ta prostorski akt potrdil Občinski 

Začetek obnove 
Jurjeve domačije

Jurjeva domačija je bila že nekaj časa moč-
no potrebna obnove, zato smo bili v KS 
Knežja vas veseli, ko smo izvedeli, da bo 
Občina Trebnje skupaj z Ministrstvom za 
kulturo financirala projekt obnove. Po za-

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI je tra-
dicionalna evropska pobuda, ki lokalne 
skupnosti spodbuja k uvedbi in promociji 
trajnostnih prometnih ukrepov. Prizadeva-
nja za človeku in okolju prijaznejše načine 
mobilnosti vsako leto med 16. in 22. sep-
tembrom povežejo na tisoče sodelujočih 
mest. ZDRUŽIMO MOČI, DELIMO SI PRE-
VOZ je slogan, ki povzema osrednjo temo 
letošnjega Evropskega tedna mobilnosti. Z 
deljenjem prevoza zmanjšamo lastne tran-
sportne stroške in ogljični odtis, za name-
ček pa naša dnevna potovanja postanejo še 
zabaven družabni dogodek. Občina Trebnje 
bo tudi letos naše mestno središče pred-
stavila v drugačni luči in organizirala DAN 

BREZ AVTOMOBILA, ki bo v petek, 22. 9. 
2017, med 9.00. in 12.00. uro. Na za pro-
met zaprtem delu ceste skozi strogi center 
Trebnjega bodo potekale ciljno usmerjene 
aktivnosti na osrednjo temo o čisti in inte-
ligentni mobilnosti, namenjene vsem obča-
nom, še zlasti pa otrokom in šolarjem. 
Na ta dan bodo v sodelovanju z različnimi 
društvi in organizacijami izvedene nasle-
dnje aktivnosti:
predstavitev e-mobilnosti v izvedbi Dmpro 
d.o.o.;
gasilska vaja gasilcev PGD Trebnje – pomoč 
v primeru prometne nesreče v sodelova-
nju s PP Trebnje in ZD Trebnje – tudi pred-
stavitev dela in opreme vseh sodelujočih;

promocija zdravja v izvedbi NIJZ, OE Novo 
mesto;
aktivnosti za otroke – Za čistejšo reko Te-
menico v izvedbi TD Trebnje in 
ustvarjalne dejavnosti na temo »Človeku 
prijazno okolje«.

V sklopu Tedna mobilnosti organizira v ne-
deljo, 17. 9. 2017, s pričetkom ob 9.00. uri 
Društvo vinogradnikov »Lisec« Dobrnič 3. 
družinsko kolesarjenje po »Liscu« in nje-
govi okolici.

Lepo vabljeni!
Občinska uprava Občine Trebnje in 

SPVCP pri Občini Trebnje

svet Občine Trebnje, bodo imeli investitorji 
možnost pridobiti gradbena dovoljenja za 
legalizacijo svojih objektov.  

Občinska uprava
 Oddelek za okolje, prostor

in infrastrukturo

Novi pametni 
prikazovalniki hitrosti 
v občini Trebnje
V preteklem letu je Svet za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu v Občini Trebnje 
financiral nakup pametnega prikazovalnika 
hitrosti pri OŠ Veliki Gaber, ki je bil dobro 
sprejet.  
Na podlagi dobrih izkušenj je Svet za preven-
tivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini 
Trebnje na svoji 14. redni seji sprejel sklep, 
da se v letošnjem letu iz sredstev Sveta fi-
nancirata dodatna dva pametna prikazoval-
nika hitrosti. Prvi pametni prikazovalnik hi-
trosti bo lociran na odseku lokalne ceste LC 
425 001 Trebnje – Račje selo pod OŠ Treb-
nje, drugi pa na odseku lokalne ceste LC 426 
111 Bič – Veliki Gaber v naselju Bič.

Udeležence v prometu pozivamo k upošte-
vanju cestno prometnih predpisov in omeji-
tev, saj lahko pametni prikazovalniki hitrosti 
služijo tudi kot indikator za nadaljnje ukre-
panje proti udeležencem v prometu, ki ne 
upoštevajo cestno prometnih predpisov in 
omejitev. 

SPVCP Občine Trebnje

dnjem neurju so se nam zašibila kolena, 
ko smo videli še bolj luknjasto streho. Na 
srečo so se obnovitvena dela na strehi za-
čela kmalu po neurju in naj bi potekala pri-
bližno en mesec. Streho obnavlja podjetje 
TM-VAR. Vabimo vse, ki vas zanima, kako 
poteka prekrivanje strehe s slamo, da se 
ustavite na Občinah na Jurjevi domačiji in 
si ogledate, kako obnova poteka. 
Lepo vabljeni! 

Uroš Primc
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Center za izobraževanje in kulturo Trebnje, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje kot vodilni 
partner LAS Suhe krajine, Temenice in Krke, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje, objavlja

2.  J A V N I  P O Z I V 
za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega

razvoja na območju LAS STIK v letu 2017
 

Namen javnega 
poziva:

Namen javnega poziva je izbor operaciji, katerih rezultati prispe-
vajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju LAS 
STIK v letu 2017 in sofinanciranje njihovih stroškov.
Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, 
ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora 
za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga 
vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS STIK dodelilo 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evrop-
skega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljevanju EK-
SRP).

Razpoložljiva 
sredstva za sofinan-
ciranje:

Okvirna skupna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje 
znaša: 300.000 evrov 

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov znaša 85 %.

Objava in rok za 
vložitev predlogov 
operacij za sofinan-
ciranje:

Javni poziv je objavljen 21. 8. 2017 in je odprt do vključno 29. 9. 
2017.  

Predloge operacij z vlogo na javni poziv je potrebno poslati pripo-
ročeno po pošti na naslov LAS STIK, CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE 
IN KULTURO TREBNJE, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje do 29. 9. 
2017 ali osebno dostaviti v tajništvo vodilnega partnerja na na-
slovu CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO TREBNJE, Kidriče-
va ulica 2, 8210 Trebnje, do 29. 9. 2017, do 13.00.

Obdobje upraviče-
nosti stroškov

Upravičeni stroški za izvedbo operaciji so stroški, nastali po izdaji 
odločbe, s katero Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeže-
lja odobri izvajanje predlagane operacije.
V skladu s tretjim odstavkom 59. člena Uredbe CLLD je datum za-
četka upravičenosti stroškov storitev zunanjih izvajalcev iz šeste-
ga odstavka 28. člena Uredbe CLLD 1. januar 2014.

Informacije o jav-
nem pozivu:

Po elektronski pošti: las-stik@ciktrebnje.si
Po telefonu: 07 / 34 82 103 in 031/647 072 vsak delovnik: pon.–
čet. med 9. in 15. uro in v pet. med 9. in 13. uro. 
Zadnja vprašanja bo možno posredovati do 27. 9. 2017.

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani LAS STIK: www.las-stik.si.

V mesecu septembru vabljeni na delavnice za predstavitev javnega poziva:
Datum Ura Lokacija

ponedeljek, 11. 9. 2017 16.00 Žužemberk, sejna soba Občine Žužemberk, 
Grajski trg 26

sreda, 13. 9. 2017 16.00
Dolenjske Toplice, Kulturno-kongresni cen-
ter Dolenjske Toplice, II. nadstropje, sejna 
soba  

ponedeljek, 18. 9. 2017 17.00 Trebnje, CIK Trebnje, II. nadstropje, učilnica 
4, Kidričeva ulica 2

sreda, 20. 9. 2017 17.00 Ivančna Gorica, sejna soba Občine Ivančna 
Gorica, Sokolska 5

Državni prostorski
načrt za 3. 

razvojno os – 
sredinski del 

– Posredovanje 
stališč do pripomb 
z javne razgrnitve 

dopolnjene 
študije variant 

in dopolnjenega 
okoljskega 

poročila
Ministrstvo za okolje in prostor in Mi-
nistrstvo za infrastrukturo sta v okto-
bru 2016 organizirala javno razgrnitev 
dopolnjene študije variant in dopol-
njenega okoljskega poročila državnega 
prostorskega načrta  za državno cesto 
med AC A1 Maribor –  Ljubljana in AC A2 
Ljubljana – Obrežje pri Novem mestu – 
3. razvojna os.

Javna razgrnitev je bila od 4. 10. do 4. 
11. 2016. Na območju  9 občin (Žalec, 
Celje, Radeče, Laško, Škocjan, Sevnica, 
Mokronog-Trebelno, Šmarješke Topli-
ce, Novo mesto), kjer poteka predlog 
najustreznejše variante - OPNVR v sre-
dinskem koridorju - je potekala tako, da 
so bile v teh občinah organizirane tudi 
javne obravnave. Občina Trebnje se je 
aktivno vključila v postopek in podala 
pripombe.

Zgoraj navedeni ministrstvi sta skupaj z 
investitorjem in izdelovalcem državne-
ga prostorskega načrta v skladu z do-
ločbami ZUPUDPP preučila pripombe in 
predloge javnosti in občin ter do njih za-
vzela stališča. Stališča do pripomb z jav-
ne razgrnitve so za seznanitev javnosti 
objavljena na naši spletni strani Občine 
Trebnje: www.trebnje.si.

Občinska uprava Občine Trebnje
Oddelek za okolje, prostor  

in infrastrukturo
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Extempore
Rihpovec
Društvo za napredek »HRIBOVEC« - RIHPOVEC je 9. septembra 
organiziralo že 14. slikarsko srečanje Ex tempore Rihpovec 2017. 
Zbrali so se pred »Lužo« na vrhu Rihpovca in nato ustvarjali do sre-
dine popoldneva, ko so zaključili srečanje s priložnostno razstavo 
in druženjem. Projekt je tudi tokrat vodila Ana Bilbija, ki je zaslu-
žna, da so ustvarjena dela iz preteklih let  na ogled v trebanjskem 
zdravstvenem domu, kamor bodo v prihodnosti obešene tudi le-
tošnje slike.

bp

fotografija: arhiv JSKD OI Trebnje.

Novo šolsko leto predstavlja nov začetek, ki našim šolarjem in 
tudi nam vsem prinaša nove priložnosti in spodbude za učenje, 
odkrivanje novega, udejanjanje načrtov, ciljev in želja. V Galeriji 
likovnih samorastnikov Trebnje smo kot vsako leto do sedaj pri-
pravili pester pedagoški program, ki je sicer dosegljiv tudi na naši 
spletni strani http://galerijatrebnje.si/images/CIK_zgibanka_gale-
rija_08-2017_web.pdf

Tako bodo lahko otroci na različnih delavnicah spoznavali različne 
likovne materiale, tehnike, izdelovali portrete, vzorce in teksture, 
spoznali osnovne zakonitosti grafičnega oblikovanja itd. Otroci, 
pohitite, saj se prve delavnice začnejo že v septembru 2017. 

V galeriji je vse do konca septembra na ogled razstava Biseri iz 
galerije, in sicer 28. septembra ob 18.uri si bo razstavljena dela 
mogoče ogledati pod vodstvom kustosinje Andrejke Vabič Nose. 
Medtem pa za vas že pripravljamo novo začasno razstavo, ki bo 
posvečena novim trendom. Letošnja jesen prinaša tudi po dolgih 
13 letih prenovljeno stalno razstavo, zato vas že zdaj vabimo, da se 
nam 26. oktobra pridružite na otvoritvah prenovljene stalne raz-
stave in nove začasne razstave.
Vabljeni tudi na delavnice v okviru Sobotnega galerijskega dopol-
dneva. Aktualne informacije o delavnicah sicer objavljamo na naši 
spletni strani http://www.galerijatrebnje.si/.

Simona Slak, Andrejka Vabič Nose

Letni kino v 
Trebnjem
Letošnji projekt letnega kina, ki ga že 6. leto 
v Trebnjem izvaja Območna izpostava Jav-
nega sklada za kulturne dejavnosti, smo kot 
filmski dogodek že tretjič uspešno vključili 
v bogat program prireditve Slovo poletju. 
Pol ure pred začetkom filma za odrasle smo 
v nedeljo zvečer na prireditvenem prosto-
ru za Pošto Trebnje predvajali »ta-prave« 
risanke za otroke, nato pa nadaljevali s ple-
sno-glasbeno romantično dramo Dežela La 
La. Filmska uspešnica s številnimi nagrada-
mi in 6 oskarji je tudi v Trebnjem pritegnila 
lepo število obiskovalcev različnih starosti 
od blizu in daleč. S filmskim večerom pod 
zvezdnim nebom se je zaključila tridnevna 
poletna prireditev Slovo poletju, ki so jo 
pred koncem filma poškropile še deževne 
kaplje, ki pa obiskovalcev niso zmotile, da 
filma ne bi do konca pogledali.  

Iskrena hvala Občini Trebnje, ki omogoča, 
da občani ter drugi obiskovalci lahko uživa-
jo v poletnem vzdušju tudi na tak način.   
Zahvala tudi Krajevni skupnosti Trebnje 

in posameznikom organizacijskega odbora 
prireditve za uspešno sodelovanje in soor-
ganizacijo filmskega dogodka.  

JSKD OI Trebnje

Galerijska paleta

foto: bp
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Prvošolci v Dobrniču 
spoznali Mojco 
Pokraculjo
Petek, 1. september, je bil za vse šolarje po-
seben dan, saj se je pričelo novo šolsko leto 
2017/2018, polno načrtov, izzivov, pričako-
vanj in želja. Ta dan je bil še posebej pomem-
ben za vse tiste starše in njihove otroke, ki 
so šolski prag prestopili prvič. Ob tem po-
membnem dogodku se je deset prvošolcev 
skupaj s svojimi starši zbralo v telovadni-
ci, kjer so jih že nestrpno pričakovali ostali 
učenci šole. Po uvodnem pozdravu učenk 
četrtega razreda Lare Slak in Mance Verce 
je sledil živahen ples Urca, ki nas je spomnil, 
kako hitro teče čas, tudi počitniški. Vse nav-
zoče sta pozdravila vodja PŠ Dobrnič Ana Ka-
stigar in ravnatelj OŠ Trebnje Rado Kostrevc, 
ki je otrokom zaželel uspešno šolsko leto. Ob 
tej priložnosti sta nas s svojim obiskom poča-
stila podžupan Občine Trebnje dr. Jože Kor-

bar in direktor Občinske uprave mag. Janez 
Pirc. Podžupan je vsem prvošolcem podelil 
knjigo Neže Maurer Ti si moje srce in star-
še povabil, da jo preberejo svojim otrokom 
in odkrijejo plemenito sporočilo, ki jo v sebi 
skriva slikanica. Prepričan je, da se v učencih 
skrivajo številni talenti, ki bodo prispevali k 
temu, da bodo uspešni v svojem bodočem 
poklicu. Tako bodo lahko prispevali h kvalite-
tnejšemu življenju v okolju, v katerem bodo 
živeli. Moderatorki sta navzoče spomnili, da 
ima laž kratke noge. Igralci dramskega krož-
ka so jim z igro in petjem to nazorno prikaza-
li. Prvošolci so morali poiskati pot do učilni-
ce, ki jo je za njih označila Mojca Pokrajculja 
z lončki. Med iskanjem so opravljali različne 
naloge. Vse so uspešno opravili, zato so našli 
pravo učilnico. Za nagrado so dobili lonček 
z medom in pesmico o sladkosnedem  med-
vedku. Učiteljicama in staršem so obljubili, 
da bodo vedno vse povedali po resnici. Polni 
novih vtisov in pričakovanj, kaj jih v tem šol-
skem letu še čaka, so se odpravili domov. 
Prvošolcem in vsem ostalim učencem šole 

želimo, da bi v novem šolskem letu v spodbu-
dnem učnem okolju pridobili čim več znanja 
in izkušenj, ki jim bodo pomagale spreminja-
ti svet na bolje. Pri tem jim bomo pomagali 
učitelji, starši in njihovi vrstniki. 

Klavdija Livk, Bojana Kastigar

VABLJENI NA 
BREZPLAČNE 
RAČUNALNIŠKE 
TEČAJE NA CIK!
V oktobru 2017 bomo ponovno pričeli z iz-
vajanjem enega izmed naših najkoristnejših 
in najbolj priljubljenih tečajev Računalni-
ška pismenost za odrasle (RPO). Program 
RPO je namenjen zaposlenim odraslim, ki 
so računalniški začetniki in si želijo prido-
biti temeljno znanje za potrebe poklicnega 
dela in vsakdanjega življenja.

Za več informacij in prijavo smo vam na vo-
ljo po elektronski pošti sabina.tori-selan@
ciktrebnje.si ali po telefonu 07 3482 104.

Brezplačno informiranje in svetovanje za 

zaposlene in brezposelne

Če potrebujete dodatna znanja in spretno-
sti, pa ne veste natančno, kako bi do njih 
prišli, se lahko oglasite na našem centru. Za 
več Informacij se oglasite v svetovalni pi-
sarni ali po telefonu 07 34 82 108, 031 745 
575 ali na  www.ciktrebnje.si  in CIK Face-
book strani.

Sabina Tori Selan in Kristina Jerič

UNIVERZA ZA 
TRETJE ŽIVLJENSKO 
OBDOBJE TREBNJE – 
vseživljenjsko učenje 
v našem okolju
Že dvajseto leto vabi Univerza za tretje ži-
vljenjsko obdobje v Trebnjem vse upoko-
jence iz občin Trebnje, Mirna, Šentrupert 
in Mokronog-Trebelno ter drugih občin v 
svoje programe. Število članov narašča, 
prav tako tudi različne aktivnosti, v ka-

tere se lahko vključujete, od predavanj, 
strokovnih ekskurzij, študijskih krožkov 
(tujih jezikov, rekreacije, ustvarjalnosti, 
uporabe zdravilnih zelišč, plesa, raču-
nalništva …).
Otvoritev novega šolskega leta bo 3. ok-
tobra 2017 ob 9. uri v Trebnjem.
Teden dni kasneje bo na CIK-u prva delav-
nica in razstava izdelkov, ki so jih ustvarili 
člani krožkov v minulem študijskem letu. 
Vabimo vas, da se nam pridružite in nas 
spremljate na www.ciktrebnje.si .

Martina Podlesnik
CIK Trebnje

 Foto: K.S.
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VPISI V SREDNJEŠOLSKE 
PROGRAME ZA ODRASLECenter za 

izobraževanje in  
kulturo Trebnje  

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

VPISI septembra in 
oktobra 2017

 SPI Administrator
 SPI Gastronomske  

 in hotelske storitve
 SPI Trgovec

 PTI Ekonomski tehnik
 PTI Gastronomija

 SSI Ekonomski tehnik
 SSI Predšolska vzgoja
 SSI Gastronomija in turizem

Nika: »Všeč mi je bilo, da smo de-

lali veliko poizkusov; da smo bili 

včeraj v galeriji in da smo v to-

rek delali piškote. Vse mi je bilo 

všeč«.

Takšni so bili vtisi otrok po za-
ključenem tretjem terminu Ciko-
letja. V mesecu avgustu je z nami 
ustvarjalo, eksperimentiralo in 
se učilo angleščino kar 48 otrok. 
Potrudili smo se, da smo jim pri-
pravili zanimiv in pester teden, 
preden so ponovno zakorakali v 
šolske klopi. 

V letošnjem poletju smo izvedli 
3. skupine Cikoletja, skupaj je 
bilo z nami 66 otrok. Veseli nas, 
da je odziv vsako leto večji in je 
program postal prepoznaven. 
Do naslednjih poletnih počitnic 
je sicer še dolgo, toda na CIK-u  
bomo vseeno že pričeli s pripra-
vami na naslednje Cikoletje.

Se vidimo naslednje poletje.

Tanja Vrčkovnik, CIK Trebnje 

V imenu župana Občine Trebnje je na prvi šolski dan prvošolčke 
obiskal podžupan dr. Jože Korbar. Pridružila pa sta se mu tudi rav-
natelj OŠ Trebnje Rado Kostrevc in direktor Občinske uprave Janez 
Pirc.
Jože Korbar je v svojem nagovoru prvošolčkom zaželel uspešno 
pot v šoli in jim sporočil, naj vztrajajo pri svojih sanjah do poklica. 
Zaželel jim je tudi, da naj lepe misli delijo drug z drugim in se ne 
ustrašijo preprek, ki se bodo pojavile na njihovi poti. Podaril jim je 
tudi knjigo s posvetilom župana Alojzija Kastelica. Letošnja knjiga 
"Ti si moje srce" avtorice Neže Maurer govori o enosti, strpnosti 
in humanosti. 
V nagovoru se je podžupan zahvalil obema ravnateljema in vsem 
učiteljem za njihovo delo in prispevek pri izobraževanju in vzgoji 
otrok. Prvošolcem je zaželel varno pot v šolo in domov.

Občinska uprava
Oddelek za splošne zadeve

Nagovor prvošolčkov za prvi september
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Atletski miting
V petek, 25. 8. 2017, se je v okviru prire-
ditve Slovo poletju v Športnem parku od-
vilo največje letošnje atletsko tekmovanje 
v Trebnjem. Organizatorji Občina Trebnje, 
Krajevna skupnost Trebnje in Atletski klub 
Krka so izvedli atletski miting, na katerem 
je župan Občine Trebnje podelil pokal za 
najboljši rezultat mitinga. Pokal je prejel 
mladi trebanjski atlet Jan Jarc.

Na tekmovanju je sodelovalo preko sto 
tekmovalcev iz atletske sekcije Trebnje, 
Osnovne šole Trebnje in okoliških šol ter iz 
Atletskega kluba Krka iz Novega mesta. V 
okviru mitinga je bil organiziran tudi atletski 
troboj za rekreativce, kjer so se tekmovalci 
in tekmovalke pomerili v suvanju krogle, 
troskoku z mesta in v teku na 60 metrov. 
V ženski konkurenci je bila najboljša Brigita 
Šuštaršič, v moški pa Borut Hočevar.
Na domači atletski prireditvi so atleti iz 
Trebnjega zasedli kar 18 prvih mest. Naj-
večji konkurenti so bili atleti iz matičnega 
atletskega kluba Krka. Vsem udeležencem 
še enkrat iskrene čestitke.
Atletski miting postaja tradicionalen, saj 

je bil letos izveden že drugič. Tretji atletski 
miting bo naslednje leto v spomladanskih 
mesecih, priprave nanj pa so se že pričele.

Mitja Svet, trener atletike 

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 dru-
štvo bo potekal v mesecu septembru 
vsak torek od 16.30 do 17.30. Strelski tre-
ningi se bodo izvajali vsak torek in petek 
popoldne. Dolgoletna tradicija, izkušeni 
trenerji, vrhunski rezultati in dobro ime 
društva so garancije za vaše kvalitetno 
udejstvovanje v tej športni panogi. Do-
datne informacije dobite na 041/850558 
ali 041333009 in pa na elektronskem na-
slovu franc.cugelj@gmail.com ali pa na 
leon.lobe@gmail.com

Strelski pozdrav!

Leon Lobe, Strelsko društvo Trebnje

Si želite nove zaposlitve? Vas zanima, kate-
re lastnosti naredijo odličnega zaposlenega 
in kaj od vas pričakujejo delodajalci? Na ta 
in podobna vprašanja boste dobili odgo-
vor na že 6. regijskem festivalu zaTE, ki bo 
potekal na CIK Trebnje od 27. septembra 
2017. 

V sklopu festivala bomo 27. 9. 2017 s pri-
četkom ob 9. uri zjutraj na CIK-u organi-
zirali srečanje z zaposlovalci Mirnske in 
Temeniške doline, kjer boste iz prve roke 
izvedeli vse informacije in se z delodajalci 
lahko tudi osebno srečali.

Za vas smo pripravili pester program:
9.00–11.00  Pričakovanja in izkušnje de-
lodajalcev pri zaposlovanju, Kadrovniki iz 
podjetij Tomplast d.o.o., Dana d.o.o., Rem 
d.o.o., TPV d.d.

11.00–12.30 Zaposlitev v EU, Aleksandra 
Pavlič, Razvojni center Novo mesto

11.00–12.30 Kako izstopati v tekmi za 

službo, Martina Jarkovič, Adecco

13.00–14.30 Komunikacijske veščine, Vik-
torija Drnovšek, ZRSZ

13.00–14.30 Dobrodošli v Sloveniji, Tanja 
Vrčkovnik, CIK Trebnje

13.45–15.15 Zakaj obiskati svetovalno sre-
dišče Pokolpje in delavnica vrednotenja 
neformalno pridobljenega znanja, Kristina 
Jerič, CIK Trebnje

13.00–15.15 Digitalna predstavitev pri is-
kanju zaposlitve, Martina Podlesnik, CIK 
Trebnje

17.00–18.30, Mladi se učijo drugače, Uroš 
Simončič, Zvonka Potočar, Tea Sulič, RIC 
Novo mesto

Veliko se bo dogajalo, zato vas vabimo, 
da se nam pridružite!

Sabina Tori Selan
CIK Trebnje

Povabilo na srečanje z zaposlovalci 
Mirnske in Temeniške doline
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Katja zmagala na 
KUGLU
V organizaciji Kegljaškega društva Vodnjak 
Dolenjski list so na kegljišču v Germovi ulici 
sklenili poletni turnir po ultra vijolično sve-
tlobo, na katerem je zmagala Katja Šribar, 
članica trebanjskega kluba, s 546 podrtimi 
keglji. Pri fantih je slavil Marijan Papič, član 
brežiškega kluba, s 610 keglji. 

Izidi:
Tekmovalke: 
1. Katja Šribar (Trebnje) 546, 
2. Marija Čefarin 534, 
3. Renata Korelc (obe Vodnjak) 533,

Člani Društva upokojencev Trebnje
so tudi dobri športniki
Ena izmed dejavnosti DU Trebnje je tudi področje športa, kamor se lahko vključujejo tako rekreativno kot tudi tekmovalno v več vrst 
športnih panog. Nekatere športne panoge se izvajajo skozi celo leto, večina pa le v obdobju športnih tekmovanj,  ki jih organizira PZDU 
Dolenjske in Bele krajine. Letos so organizirali že 42. športne igre, ki so potekale od aprila do junija na 10 različnih lokacijah Dolenjske.
Sodelovalo je 31 društev (od 36) iz 16 občin z 885 udeleženci v 9 športnih panogah (balinanje, kegljanje, streljanje, pikado, ribolov, šah, 
orientacijsko pohodništvo, petanka, kegljanje s kroglo na  vrvici). Trebanjsko društvo je prijavilo  v tekmovalni šport 6 panog s 50 udele-
ženci, ki so dosegli zavidljive rezultate, saj so bili  9. v skupni uvrstitvi. Med posameznimi panogami so bili najboljši strelci, saj so moški 
ekipno zasedli 1. mesto (od 17 ekip), ženske ekipno pa so bile 2. (od 6 ekip), pri čemer gre zahvala predvsem Francu Cugelju Francu in 
Janezu Žurgi, med ženskami pa Mileni Veber Jarc. 
Posebno presenečenje v letošnjem letu so bili člani, ki so tekmovali  prvič v novi športni panogi »PETANKA«, saj so ekipno tako moški 
kot ženske zasedli odlično 1. mesto (od 9 oz. 7 ekip). Naši člani vadijo na Čatežu, vsi skupaj pa si želimo, da bi v Trebnjem čimprej zgradil 
medgeneracijski park, v katerem naj bi se našel prostor tudi za starejše za igranje petanke in za balinanje.
Tudi rezultati v ostalih panogah niso zanemarljivi, saj so na primer v kegljanju ekipno ženske dosegle 2. mesto, enako tudi pri posamezni-
cah (Milena Veber Jarc), medtem ko so v pikadu in balinanju posegli po zlati sredini.
Res je, da so včasih tudi rezultati pomembni, a najbolj pomembno je druženje. Tudi zato se vključite v naše društvo še tisti, ki še vedno 
oklevate in aktivno sodelujte.
 

Za DUT Trebnje
Majda Ivanov 

4. Sonja Pavlič (Krka) 532, 
5. Marjana Čelhar 528,
6. Metka Škoberne (obe Pivka) 522 

Tekmovalci: 
1. Marijan Papič (Brežice) 610, 
2. Miloš Milivojevič (Franziskaner) 605, 
3. Vojko Lapanja (Pivka) 581, 
4. Darko Madjar (Medveščak Zagreb) 580, 
5. Mark Mojmir Bortek (Enemon Hrastnik) 
576, 
6. Ivo Kepic (Adergas Kranj) 575 itd.

Med rekreativci so ujeli zmage Tržičanka 
Francka Ličar (529) in domačin Anton Rade-
šček.(591). Turnir so obogatili s svojim na-
stopom dečki in deklice do 15. leta starosti.

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 2017.  

Vadbo bo imela vsaka selekcija pred-
vidoma dvakrat do trikrat tedensko v popoldanskih termi-
nih. V jesenskem času bo vadba nogometa potekala na igri-
šču 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 de-
lovni dan po 18.00. uri na telefonski 
številki 041/333009, na spletni strani 
nktrebnje.si ali na elektronskem na-
slovu kluba nk.trebnje@gmail.com.

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

Športni pozdrav!
Leon Lobe, NK Bartog Trebnje

VABILO K VPISU
V VADBO NOGOMETA
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10. Žefranov pohod na 
dolenjski razglednik
Ko smo prešteli vse, ki so se prijavili in »založili« štartnino za po-
hod, pravzaprav za pijačo in malico na poti, ter tiste, ki so to »ob-
šli«, se nas je na vrh Primskovega zapodilo nekaj več kot 200. Re-
kord seveda, kot se za jubilejni pohod spodobi.
Veliko je bilo starih in novih obrazov in seveda prišli so iz različnih 
vetrov … Tisti, ki so bili že na več pohodih, so se veselili ponovnih 
srečanj, novi so sklepali nova znanstva! To pa je tudi razlog, da or-
ganiziramo te pohode.
Za Žefrana in organizatorje je najpomembneje, da je bila večina 
nadvse zadovoljna. Tudi čisto na koncu, ko jih je veliko »pristalo« 
na primskovški gasilski veselici.

22. tradicionalni pohod po 
Baragovi poti
Občinski odbor SLS je na zadnjo vročo avgustovsko nedeljo orga-
niziral že 22. po vrsti tradicionalni pohod po Baragovi poti. S tem 
obeležjem se spominjamo našega velikega rojaka in prvega slo-
venskega škofa v Severni Ameriki Friderika Ireneja Barage. Zbor 
je bil izpred kipa nadškofa Alojzija Šuštarja pri župnijski cerkvi v 
Trebnjem, nakar se je skupina pohodnikov s  trebanjskim županom 
g. Alojzijem Kastelicem in župnikom g. Jožetom Pibernikom na 
čelu napotila proti Vrhtrebnjemu. Med potjo so si lahko pohodniki 
ogledali tudi krajevne znamenitosti naše občine. V Dobrniču jih je 
sprejel nekdanji dolgoletni trebanjski in sedanji dobrniški župnik 
g. Miloš Košir. V Podliscu so se lahko vsi pohodniki okrepčali pri 
Kmetiji Kužnik, kjer jih je ga. Marjana Kužnik prijazno pogostila, da 
so lahko svojo pot nadaljevali proti Baragovi rojstni hiši v Mali vasi 
in nato pot zaključili v Trebnjem. 

Med pohodom je bilo dovolj časa tudi za druženje in pogovore o 
aktualnih temah v državi in občini. 
Pohodniški pozdrav do naslednjega leta.

Leon Lobe
Foto: dr. Jože Korbar

Zdravstveno letovanje otrok na 
Debelem rtiču
V času od 8. 7. do 15. 7. 2017 so tudi letos na Debelem rtiču letovali 
otroci iz občin Trebnje, Mirna, Šentrupert in Mokronog-Trebelno. 
Zdravstvenega letovanja na priporočilo osebnega zdravnika se je 
udeležilo 64 otrok. Spremljalo jih je pet vzgojiteljic in en vzgojitelj.
Vreme je bilo sončno in vroče, tako da so otroci uživali tako na ba-
zenu kot v morju. Poleg tega pa so se zabavali z igranjem kart, ra-
znih igric, pletli so zapestnice, izdelali razglednice in jih poslali do-
mov, ob večerih so igrali nogomet … Z velikim veseljem so se otroci 
udeležili tekmovanja za miss in mistra Debelega rtiča, tekmovanja 
za najbolj odštekan stil, Rtič ima talent in tudi osvojili nagrade. 
Posebno doživetje je bil izlet z ladjico v Piran, kjer so se odpravili na 
obzidje in se posladkali s sladoledom.

Sredstva za organizacijo letovanja vsako leto pridobimo preko raz-
pisa od ZZZS in vseh štirih občin, del sredstev pa prispevajo starši. 

Veseli smo, da so tudi letos otroci na letovanju uživali in se domov 
vrnili nasmejani, zdravi in polni doživetij.

Tea Radelj
RKS-OZ Trebnje

foto: bp
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Trebanjski taborniki na 
taborjenju ob Nadiži
V začetku julija smo se taborniki RSJ Trebnje zabavali v Kredu pri 
Kobaridu na čarovniški akademiji. Letošnja novost je bil dvodnev-
ni pohodni bivak za malo starejše. Pravijo, da si bodo naslednje 
leto vseeno raje izbrali dolinsko varianto poti. Po prihodu mlajših 
smo "coprali" še cel teden, že drugi dan smo se udeležili velikega 
pokala čarovnikov, aktivnosti so obsegale še vse od lokostrelstva 
in skalnega plezanja do postavljanja ognjev in bivakiranja v gozdu. 
Vročino smo preganjali v Nadiži ali pa smo vodne igre pripravili 
kar v taboru. V četrtek smo občudovali slikovita Tolminska korita. 
Kljub nevihtam nam je uspelo priklicati sonce in uspešno zaključiti 
tabor. Bilo nas je 32 in vsi smo postali pravi taborniški čarodeji.
 
Za pomoč pri izvedbi tabora se zahvaljujemo Slovenski vojski in na-
slednjim sponzorjem: Spar Trebnje, Mercator Center Trebnje, Dana 
d.d., Droga Kolinska PE Mirna, KLI-PE in Rem d.o.o. 

Matevž Marinčič, taborovodja

Gostovanje 
Občinskega 
pihalnega orkestra 
Trebnje in 
Trebanjskih mažoret 
na otoku Korčula
Na povabilo prijateljske godbe Godbena 
udruga Crnomiri-Čara smo od 29. junija do 
1. julija članice in člani Občinskega pihalne-
ga orkestra Trebnje in Trebanjskih mažoret 
gostovali na otoku Korčula na Hrvaškem. 
Nastanjeni smo bili pri članih godbe v kra-
ju Zavalatica. Tam smo prosti čas izkoristili 
za prosto igranje na pomolu, kopanje ter 
vožnjo z barko. Prvi dan zvečer smo igrali 
v kraju Čara na prireditvi ob praznovanju 
njihovega krajevnega praznika Sveti Peter. 
Nastopila je še domača godba in viteško 
društvo ter gostujoča folklorna skupina iz 
Vinkovcev. Večer je s koncertom zaključila 
skupina Crvena jabuka. Drugi dan zvečer 
smo nastopili v mestu Korčula v karneval-
ski povorki ob praznovanju Pol novega leta. 

LETNO SREČANJE  ČLANOV  DU TREBNJE
Upokojenci se želimo družiti, kar smo dokazali 9. 7. 2017 s številčno udeležbo in dobrim razpoloženjem ter to potrdili na Letnem sre-
čanju pri Lovski koči na Vrhtrebnjem. Ob izvrstnih kulinaričnih dobrotah in v objemu čudovite narave, ki obdaja kočo, smo preživeli 
prijetno popoldne. Popestrili smo ga z zvoki glasbe in s sodelovanjem v različnih športnih igrah. Iskreno se zahvaljujemo Občini Trebnje 
in Avto Slak  za sofinanciranje prireditve in za njuno pripravljenost tovrstnega sodelovanja.

DU Trebnje

Povorko je spremljalo veliko ljudi, saj je me-
sto že polno turistov. Tretji dan smo se po 
zajtrku in druženju z gostitelji poslovili in se 
odpeljali v Velo Luko. Tam smo se vkrcali 
na trajekt za Split. Na trajektu smo igrali 
in plesali. Pozdravila nas je tudi posadka s 
kapitanom na čelu, ki nas je povabil v po-
veljniški prostor in nam ga razkazal. Po treh 
urah plovbe smo v Split prispeli z glasbo in s 
plesom ob burnem pozdravljanju potnikov, 

ki so čakali v pristanišču. Z nami so bili tudi 
člani skupine Drugi vagon, ki so vseskozi za-
bavali nas, domačine in turiste na Korčuli 
ter potnike na trajektu. Na gostovanju so 
nas domačini zelo lepo sprejeli in pogostili. 
Vse, kar smo doživeli v teh treh dneh, nam 
bo ostalo za vedno v najlepšem spominu.

Borut Kolenc
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Ciciban in robotek
Razvojni center Novo mesto d.o.o. (RC NM)  je s podporo Obči-
ne Trebnje v letošnjem poletju organiziral poletno delavnico, ki je 
potekala v gostišču Galaksija od 17. 7. do 21. 7. 2017. Otroci so ob 
podpori mentorjev na zabaven način spoznavali osnove robotike 
in programiranja. V prostem času so se zabavali na bowlingu, se 
spopadli z vodnimi balončki in obiskali čisto pravo podjetje iz sveta 
robotike in avtomatike. Ogled podjetja in demonstracijo sodobnih 
tehnologij na otrokom prilagojen način je omogočilo podjetje SMC 
INDUSTRIJSKA AVTOMATIKA d.o.o.
 
Kot pravi Andrej Dobrovoljc, vodja projekta Ciciban in robotek, so 
z delavnicami otrokom omogočili aktivno preživljanje šolskih poči-
tnic in jim poskusili  približati sodobne tehnologije na zabaven in 
privlačen način. Delavnice se je udeležilo 13 otrok v starosti od 1. 
do 4. razreda. Izdelovali so robotke v obliki čebelic, žabic, delfina 
ipd. Ob tem so pokazali veliko mero ustvarjalnosti. Predstavitve 
njihovih modelov so marsikoga spravile v dobro voljo. Ob zaključ-
ku delavnic so otroci prejeli diplome, obiskal jih je tudi direktor 
občinske uprave Janez Pirc. Ob zaključku je prevladalo mnenje, da 

Rajski dnevi v Trebnjem
Klub študentov Občine Trebnje je 11. in 12. 8. na parkirišču za CIK-
om v sodelovanju s KUI in TREMS organiziral festival TrebnjeRaj. 
Čez dan so potekali športni turnirji v košarki in nogometu, gaming 
turnir FIFE, likovne delavnice, delavnica mešanja glasbe, poligon 
za otroke ter predstavitev mikropivovarjev. Večerni program so v 
petek otvorili Nipke in Trkaj, Balkan Boys, Vanillaz, lokalni mladi DJ 
Liam van Repar ter Mad Funker, v soboto pa Klapa Kampanel, Eni 
izmed sedmih milijard, Zaklonišče prepeva, DJ Set Recycleman ter 
Petrikor. Festival je v dveh dnevih obiskalo približno 2000 obisko-
valcev, zelo pozitivni odzivi obiskovalcev pa so dali organizatorjem 
še večji zanos za naslednje leto, je povedal vodja festivala Miha 
Zupančič.

Natalija Bevc
UO KŠOT

(Foto:  Janja Ambrožič)

Prvi Oratorij Dobrnič 
Letos smo v župniji Dobrnič od 10. do 14. julija izpeljali prvi ora-
torij in ponosno lahko rečemo, da je bil zelo uspešen! S pobudo 
novega župnika Miloša Koširja se je ekipa 13 animatorjev začela 
pripravljati na nov izziv, ki je bil za večino udeleženih čista novost. 
A naš večmesečni trud se je izplačal in bil poplačan, ko smo videli 
nasmehe na obrazih 58 otrok. Letos nas je skozi teden spremljala 
Marijina zgodba, učili smo se o modrosti in pomembnosti miru. 
Na delavnicah smo izdelovali lesene gajbice, šivali smo peresnice, 
pekli rogljičke, ustvarjali umetnine na kamne, izdelovali sveče in 
prali avtomobile. V tekmovalnem duhu so otroci uživali v velikih 
in vodnih igrah, napenjali možgančke na miselnih igrah, odpravili 
pa smo se tudi na pohod na Lisec. Kjerkoli smo že bili, vedno smo 
prepevali na glas in uživali na vso moč, ne glede na sonce ali dež. 
Tako smo skupaj preživeli en odličen teden, ki bo vsem nam ostal v 
spominu. Vsi pa komaj čakamo, da se ponovno vidimo drugo leto!

Maja Gazvoda 

so tovrstne delavnice zelo koristne za razvoj ustvarjalnosti otrok 
in da je v interesu vseh, da s tovrstno prakso nadaljujemo tudi v 
prihodnjih letih.

Uprava občine Trebnje
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TAVŽENTROŽE prvič 
predstavljene na 
Radgonskem sejmu
 
Na povabilo kmetice leta 2016 gospe Jelke 
Krivec smo se predstavnice  Društva po-
deželskih žena »Tavžentroža« iz Trebnjega 
prvič predstavile na enem največjih kmetij-
skih sejmov v srednji Evropi v Gornji Radgo-
ni. Posebno zanimanje je bilo za flancate in 
potico. Ko smo izpod pulta potegnile diše-
čo salamo, je stekel po grlu dolenjski feno-

men, ki ga mnogi imenujejo zdravilo – cvi-
ček. Dekleta smo gostom dajala napotke za 
njegovo pravilno uporabo. V šali smo deja-
le: »Če ga je preveč, ima nasprotni učinek.« 
Da je bilo vzdušje res prijetno, pove tudi 
slika. Minister je sam poprosil, če se lahko 
slika z nami. Ponosno smo ga obkolile. Ob 
koncu obiska na našem »ŠTANTU« je dejal: 
»Punce, kar tako naprej. Ste na pravi poti za 
promocijo Dolenjskih dobrot.«
Ob tej priliki se zahvaljujemo gospe  Jelki, 
da nam je omogočila predstavitev na tako 
veliki prireditvi.

Nada Zorec

DU Trebnje in Slovo 
poletju
Tudi  člani DU Trebnje so se  »častno  po-
slovili od poletja, saj nam na naša članica 
Darinka Rakar prikuhala 1. mesto na Ma-
ster šefu«.
Tekmovalci so se pomerili v pripravi burger-
jev. V določenem času in z razpoložljivimi 
sestavinami ter pod budnim očesom stro-
kovne komisije so vsak v svojem slogu delo 
res odlično opravili. Ves čas so jih vzpodbu-
jali njihovi glasni navijači. Naša Darinka je 
izstopala s svojo natančnostjo in mirnostjo, 
saj je ni zmedla niti okvara grelne plošče. 
Komisijo je prepričala, da je njen » falirani 
senjorček« res najboljši. Ponosni smo in se 
pridržujemo misli, ki pravi:
"MODROST RASTE NEŽNO IN POČASI KOT 
HRASTOVO DREVO. ŽIVI PA VSE ČLOVEKO-
VO ŽIVLJENJE."

Danica Sila

Šest prostovoljnih 
gasilskih društev 
praznovalo
Gasilska zveza Trebnje združuje 28 prosto-
voljnih gasilskih društev in od teh jih je v 
letošnjem letu  kar šest praznovalo okrogli 
jubilej. Najmlajše društvo naše zveze Zabu-
kovje, ki deluje v gasilskem poveljstvu obči-
ne Šentrupert, je praznovalo 20. obletnico 
delovanja. Ob tej priložnosti so svojemu 
namenu predali novo motorno brizgalno. 
Kar štiri društva so praznovala 90-letnico 
obstoja: 
PGD Ševnica je eno od štirih PGD gasilske-
ga poveljstva občine Mirna. Ob jubileju, ki 
so ga praznovali junija, so svečano predali v 
uporabo novo vozilo GVV-1.
V gasilskem poveljstvu občine Mokronog-
Trebelno je v juliju  90. obletnico prazno-
valo Prostovoljno gasilsko društvo Šta-
tenberk. Jubilej so okronali s prevzemom 
novega gasilskega vozila GVM-1. 

V gasilskem poveljstvu občine Trebnje sta 
90. obletnico delovanja praznovali dve dru-
štvi: Dobrnič in Vrhtrebnje. V Dobrniču so 
ob jubileju imeli svečani prevzem novega 
gasilskega vozila GVC 16/25, na Vrhtreb-
njem pa so v uporabo predali večnamenski 
odprti prostor, ki bo služil za vaje in druže-
nje.  
Osrednja gasilska svečanost naše zveze je 
bilo praznovanje 110-letnice Prostovoljne-
ga gasilskega društva Velika Loka. Na pra-
znovanju 110-letnice PGD Velika loka so bili 
poleg trebanjskega župana še številni go-
stje s področja požarne varnosti. Pred 110 
leti so se tamkajšnji ustanovni člani odločili 
za ustanovitev društva, ki so ga številne ge-
neracije uspešno krmarile vse do današnjih 
dni. Aktualno članstvo društva je zelo de-
lovno in poleg operativnega dela so njihove 
moči in delo usmerjeni v popolno prenovo 
gasilskega doma. Zelo veliko je že narejene-
ga, vendar obnovitvena dela še vedno teče-
jo in jih načrtujejo zaključiti v prihodnjem 
letu.

GZ Trebnje
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Naporno poletje za 
trebanjske gasilce
Letošnje poletje je poleg rekordne vročine 
prineslo tudi veliko zahtevnih intervencij, s 
katerimi smo se spopadali trebanjski gasilci. 
Že do konca junija smo beležili največje šte-
vilo posredovanj v takem obdobju, nato pa 
je se je začelo poletje in čas dopustov. Prva 
dva tedna julija sta bila mirna, brez ene-
ga samega posredovanja, kot zatišje pred 
nevihto, nato pa smo v zadnjih 14 dneh 
posredovali na 16 intervencijah. Žal se je 
začelo s prometno nesrečo s smrtnim izi-
dom v Šentrupertu in nadaljevalo s še eno 
prometno nesrečo na Brezovici pri Mirni in 
onesnaženjem reke Temenice. 19. julija v 
večernih urah smo dobili poziv za gašenje 
gospodarskega objekta v Studencu. Izre-
dno zahtevno in naporno posredovanje ob 
požaru gospodarskega objekta smo izpe-
ljali strokovno, pogumno in požrtvovalno. 
Tako kot znamo in tako kot je treba. 
Polno razvit požar na gospodarskem po-
slopju smo pogasili v manj kot 20 minutah. 
Malokatera enota v Sloveniji je sposobna 
takega odziva in uspešnega posredovanja 
na tako razvitem požaru. V petih minutah 
je iz PGD Trebnje izvozilo 24 gasilcev s šesti-
mi vozili. Pri gašenju in odpravljanju posle-
dic so nam pomagali in skupaj z nami garali 
še sotovariši gasilci iz PGD Ponikve, PGD 
Lukovek, PGD Račje selo, PGD Občine, PGD 
Vrhtrebnje, PGD Velika Loka in PGD Šentlo-
vrenc. Skupaj 70 gasilcev. Čelado dol vsem 
udeleženim gasilcem!
Nadaljevalo se je mukotrpno delo pri kida-
nju ožganega in namočenega sena in sla-
me iz hleva in gasilska straža, ki je trajala 
do naslednjega dne do 16.00. Vmes smo v 
dopoldanskih urah rutinsko posredovali še 
na dveh intervencijah. Požar vozila v Obrtni 
coni in pri prometni nesreči v občini Mo-
kronog-Trebelno.
Sledilo je pospravljanje opreme in pripra-
vljanje na naslednjo intervencijo, ki se je 
začela, ko smo šele dobro prišli iz Studenca 
... Ekosistemi Zalog.
V petek, 21.7., so nas klicali kolegi iz GRC 
Novo mesto na pomoč z dodatnimi tlač-
nimi posodami zraka. Na srečo smo imeli 
na zalogi že napolnjene tlačne posode od 
sosednjih društev, sodelujočih na požaru v 
Studencu in delo se nadaljuje. V treh dneh 
smo iz Zaloga in v Zalog na letos največje 
požarišče odpeljali 176 tlačnih posod, eki-
pa za kompresorjem za polnjenje tlačnih 
posod v PGD Trebnje je delala noč in dan.
V soboto, 21. 7., so nas poklicali na pomoč v 
Zalog in enoti iz PGD Trebnje in PGD Dobr-

nič sta cel dan sodelovali pri gašenju najve-
čjega požara v zadnjem obdobju. Popoldan 
so na menjavo moštva prišli gasilci iz PGD 
Ponikve. Vmes smo imeli doma še eno in-
tervencijo, požar avtomobila na avtocesti.
V nedeljo popoldan se je situacija začela 
umirjati, oprema se je vračala, napolnjene 
so bile zadnje tlačne posode. V četrtek, 27. 
7., smo nazaj dobili zadnjo tlačno posodo 
posojeno na teren, vmes pa smo bili še dva-
krat klicani na gašenje deponije ožganega 
sena in slame po požaru v Studencu ter na 
prometno nesrečo v Velikem Gabru.
Tudi zadnja dneva v juliju ni bilo miru. 30. 7. 
je v popoldanskih urah prišlo do požara na 
avtomobilu v garaži stanovanjske hiše na 
Kresni ulici v Trebnjem. Požar se je že širil 
na ostrešje stanovanjske stavbe. Skupaj 
z ostalimi gasilskimi enotami iz sektorja 
Trebnje: PGD Ponikve, PGD Lukovek in PGD 
Račje selo smo uspeli s hitrim in učinkovi-
tim posredovanjem požar zelo hitro poga-
siti in preprečiti večjo škodo na objektu. 
Istega dne zvečer, ko je bila oprema komaj 
pospravljena in urejena, smo že posredova-
li na prometni nesreči na stari H1 pri ben-
cinski črpalki. Zadnji peklensko vroč julijski 
dan pa očitno ni bil naklonjen osebnim vo-
zilom, kajti kar dvakrat smo posredovali ob 
požarih osebnih vozil na avtocesti.
Avgust je bil do zadnjega ponedeljka »pov-
prečen«: dve prometni nesreči, požar oseb-
nega vozila, požar transformatorske posta-
je, ponovno onesnaženje reke Temenice in 
požar bivalnih kontejnerjev v naselju Vejar.
28. avgusta se je nad večjim delom obči-
ne Trebnje razbesnelo neurje, kakršnega 
ne pomnimo. Orkanski veter in nato mon-
sunski naliv sta povzročila veliko škode 
in preglavic na objektih, cestah in ostali 
infrastrukturi. Tega dne je na poti neurja 
malokatera stavba ostala suha ali z vsemi 
strešniki na strehi. Na pomoč našim obča-
nom so bila aktivirana skoraj vsa gasilska 
društva v naši občini: PGD Trebnje, PGD 
Ponikve, PGD Lukovek, PGD Račje selo, 
PGD Dobrnič, PGD Vrhtrebnje, PGD Velika 
Loka, PGD Občine, PGD Trebanjski Vrh, PGD 
Čatež, PGD Šentlovrenc, PGD Veliki Gaber 
in PGD Zagorica ter pomagala pri črpanju 
vode iz poplavljenih objektov, odstranje-
vanju podrtih dreves, prekrivanju odkritih 
streh, čiščenju naplavin na več kot 50 loka-
cijah. Skupaj je pri odstranjevanju posledic 
sodelovalo več kot 100 gasilcev.
Do konca avgusta je PGD Trebnje posredo-
valo na 75 intervencijah, kar je že izenače-
no največja letno število. Skupaj so gasilska 
društva v občini Trebnje letos do konca av-
gusta že 147 krat posredovala na več kot 70 
različnih intervencijah.

Vsem gasilcem se zahvaljujem za požrtvo-
valno in profesionalno opravljeno delo.

Z gasilskim pozdravom Na pomoč!
Poveljnik PGD Trebnje Lovro Hren

VABILO
Po poletnem premoru bomo tudi v Mla-
dinski komisiji PGD Trebnje začeli z va-
jami za gasilsko mladino. Vaje bodo po-
tekale vsako sredo ob 18.00 v prostorih 
gasilskega doma Trebnje oz. v primeru 
lepega vremena v okolici doma. Na vajah 
naši člani spoznavajo gasilsko organiza-
cijo, zgodovino, opremo in delovanje, 
pravilno ukrepanje ob naravnih in drugih 
nesrečah, prvo pomoč in se urijo za tek-
movanja v orientaciji, gasilskem kvizu in 
gasilsko-športnih disciplinah. V prvi vrsti 
pa stremimo k ustvarjanju močnih prija-
teljskih vezi in pripadnosti drug drugemu 
v dobrem in slabem. Poleg vaj pa čez leto 
odidemo še na različne izlete in taborje-
nja ali pa se družimo v prenovljenih pro-
storih društva.
V naše vrste vabimo vse zainteresira-
ne osnovnošolske in tudi srednješolske 
otroke do 18. leta. Članstvo je brezplač-
no, nova znanja in prijateljstva pa nepre-
cenljiva.
Prve vaje v novem šolskem letu bodo v 
sredo, 13. septembra, ob 18.00.
Za dodatne informacije o našem delova-
nju lahko obiščete naš Facebook profil ali 
pa nam pišete na mk.pgdtrebnje@gmail.
com.

Mentorji Mladinske komisije
PGD Trebnje
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Nenapovedano 
preverjanje 
operativne 
pripravljenosti
Poveljstvo Gasilske zveze Trebnje, ki ga 
vodi poveljnik Janez Uhan, je kot že ne-
kaj let tudi letos po letnem planu izvedlo 
nenapovedana preverjanja operativne 
pripravljenosti prostovoljnih gasilskih 
društev v sektorjih in gasilskih povelj-
stvih občine Trebnje, Mirna, Šentrupert 
in Mokronog-Trebelno, ki ga je spremlja-
la in ocenjevala tri- ali štiričlanska komi-
sija: Janez Uhan, Lovro Hren, Jože Krivic, 
Anton Strah in Damjan Smolič. 

Vaje preverjanja so bile opravljene v treh 
dneh od 26. do 29. avgusta 2017 – v sobo-
to in nedeljo ter v torek. Člani Poveljstva 
GZ so na območju, ki ga pokrivajo, izbrali 
objekt za izvedbo vaje, poveljnik GZ pa je 
dogovoril s posameznim lastnikom vse po-
drobnosti glede izvedbe vaje. 

V posameznih gasilskih poveljstvih občin 
Mirna, Šentrupert in Mokronog-Trebelno 
so izvedli po eno vajo, v poveljstvu Občine 
Trebnje pa je 16 društev razdeljenih v sek-
torje, v katerih so bile izvedene štiri vaje.  
Društva sektorja Veliki Gaber so imela 
vajo požara mizarske delavnice Jožeta Ma-
tjaža v Biču. V sektorju Velika Loka so si za-
mislili požar hiše na bolj oddaljenem delu 
na Griču pri Stanetu Kravcarju, tri društva 
sektorja Dobrnič so izvedla simulacijo po-
žara lovskega doma na Vrhtrebnjem, na 
gospodarskem poslopju Krevsovih v Belši-
nji vasi pa so izvedla vajo društva sektorja 
Trebnje.  

Namen teh vaj je bil:
 y preveriti operativno pripravljenost 

posameznih PGD, 
 y preveriti številčno udeležbo na vaji,
 y preveriti strokovno usposobljenost 

prisotnih gasilcev,
 y seznanitev z objektom na katerem je 

bila izvedena vaja.

Imenovana komisija je spremljala posa-
mezno izvedbo vaje in beležila pripombe 
(pozitivne in negativne). 

Vse zbrane pripombe bodo obravnavane 
na posvetu poveljnikov vseh PGD trebanj-
ske gasilske zveze, kjer bodo opravili po-
drobno analizo izvedenih vaj.  

Dobro opravljeno delo na vaji je zagoto-
vilo za uspeh in učinkovito posredovanje. 
Ugotovljene manjše pomanjkljivosti pa 
bodo morali v društvih odpraviti, da bo 
operativno delo in posredovanje ob inter-
vencijah čim bolj uspešno.

Ob tej priložnosti se Gasilska zveza Treb-
nje zahvaljuje vsem lastnikom objektov za 
dovoljenje za izvedbo nenapovedanega 
preverjanja operativne pripravljenosti ope-
rativnih enot naše zveze na njihovih gospo-
darskih in poslovnih objektih ter bivalnih 
prostorih, vsem gasilcem in ostalim pa za 
operativno in organizacijsko sodelovanje.

GZ Trebnje

Klic v sili: 112
Ob klicu na številko 112 povejte:
- kdo kliče,
- kaj se je zgodilo,
- kje se je zgodilo,
- kdaj se je zgodilo,
- koliko je ponesrečencev,
- kakšne so poškodbe,
- kakšne so okoliščine na kraju nesreče,
- kakšna pomoč je potrebna.

Na številko 112 lahko 
pokličete ali pošljete 
kratko sporočilo (SMS),
če potrebujete pomoč gasilcev, nujno 
medicinsko pomoč, druge reševalne službe 
ali policijo. Na številko 112 lahko kadarkoli 
brezplačno kličete s stacionarnega 
ali mobilnega telefona (tudi če je račun 
prazen) v vseh državah Evropske unije.

Več informacij:
www.sos112.si

Izdalo in založilo: Ministrstvo za obrambo – Uprava RS za zaščito in reševanje v sodelovanju z Gasilsko zvezo Slovenije in Slovenskim združenjem za požarno varstvo. Fotografija in oblikovanje: Jakob Oražem. Tisk: MGM, Maja Tajnšek, s. p., Ig. Naklada: 10.000 izvodov. Ljubljana, 2017.

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

KO SE
NESREČA
ZGODI,
NAJ BODO
PROSTE
POTI!

oktober - mesec požarne varnosti

Oktober - mesec 
požarne varnosti
Mesec oktober, mesec požarne varnosti, 
je vsako leto za gasilce še posebno aktiven 
mesec v letu, saj v dneh tega meseca ga-
silci opravijo veliko število vaj, prikazov za 
krajane, otroke in veliko operativnih aktiv-
nosti.

Mesec oktober ima vsako leto osrednjo 
tematiko oz. geslo. Tematika letošnjega 
meseca varstva pred požari je namenjena 
intervencijskim potem in površinam za 
gasilce.
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V NSi smo prepričani: 
Slovenija potrebuje 

predsednico! 

Predsednica NSi Ljudmila Novak se v predsedniško bitko 
podaja zato, ker je prepričana, da mora predsednik drža-
ve imeti jasno in odločno besedo. »Kot moralna avtoriteta 
mora biti predsednik države varuh kompasa in prave sme-
ri. To je še posebej pomembno v kriznih situacijah, ko lju-
dje pričakujejo jasna stališča predsednika,« je izpostavila ob 
napovedi kandidature. Ljudmila Novak želi kot predsednica 
vlado spodbujati k ukrepom za modernizacijo Slovenije in za 
reformne ukrepe.
V Občinskem odboru NSi Trebnje verjamemo, da Slovenija 
potrebuje zmernega predsednika vseh državljanov, ki bo s 
svojim delovanjem zgled drugim in bo pripomogel k temu, 
da se bodo problemi v naši državi reševali hitreje in pravično.

Predsedniške
volitve 2017

Volitve za predsednika Repu-
blike Slovenije bodo v nede-

ljo, 22. oktobra, morebitni drugi krog volitev pa bo 12. no-
vembra. Predsedstvo Socialnih demokratov je v četrtek, 31. 
avgusta 2017, na svoji seji podprlo kandidaturo aktualnega 
predsednika republike Boruta Pahorja za vnovičen mandat. 
Pahor je zaprosil za podporo stranke, ki jo je 15 let tudi vo-
dil in ji, kot je dejal predsednik SD Dejan Židan, dal osebni 
pečat. Pahor je izrazil hvaležnost za podporo, ki po njego-
vem mnenju danes ni samoumevna. Za kandidaturo pred-
sednika je potrebnih 5000 podpisov volilk in volilcev, zato v 
SD Trebnje pozivamo vse, ki se strinjajo z njegovo vnovično 
kandidaturo, da do 27.septembra oddajo svoj podpis na UE 
v Trebnjem.

SD Trebnje

Referendum
ZA drugi tir

Trebnje je doživelo razvoj šele z izgradnjo železnice in pozneje av-
toceste. Brez tako dobrih prometnih povezav bi bilo majhna vas. 
Slovenija za nadaljnji razvoj nujno potrebuje dobre ceste in železni-
ce. Na železniški infrastrukturi se v zadnjem obdobju ni veliko na-
redilo. Sedaj imamo priložnost, da zgradimo drugi tir, zato pojdimo 
na referendum in glasujmo ZA. 
Ne dopustimo, da bi začeli nazadovati v času, ko nam končno do-
bro kaže. Ne dopustimo, da bi nas železniška povezava obšla! V 
preteklosti so se v Mokronogu odločili, da ne želijo železnice v 
svojem kraju, ta odločitev pa je zavrla nadaljnji razvoj takrat po-
membnega trga. Dve leti po izgradnji železnice po trebanjski dolini 
je propadla železarna na Dvoru pri Žužemberku in razvoj ob Krki se 
je zelo hitro upočasnil. Ne dopustimo, da bi zavirali razvoj Sloveni-
je, zato pojdimo na referendum in glasujmo ZA uveljavitev Zakona 
o drugem tiru.

Stranka modernega centra SMC

Regijsko srečanje v Vinici, 
referendum o drugem tiru

V obeh počitniških mesecih se je odvija-
lo mnogo dogodkov. Pri spomeniku na Medvedjeku
smo v začetku julija položili ikebano v spomin na boj za 
obrambo Slovenije pred okupatorsko vojsko. 
Konec meseca avgusta smo se udeležili srečanja članov Do-
lenjsko-belokranjske regije v kampu v Vinici ob Kolpi. Čudo-
vito je bilo druženje, poučni nagovori predsednika stranke 
in drugih vidnejših članov stranke. Imeli smo tudi spust s 
kanuji po reki Kolpi in prav osvežujoče se je bilo tudi kopati 
v njej.
Še enkrat Vas lepo pozivamo, da se udeležite referenduma 
v nedeljo, 24. 9.,  o drugem tiru in obkrožite   PROTI   zapra-
vljanju vašega denarja za tak zgrešen projekt. 

predsednik OO SDS Trebnje Franci Kepa

Suzana Lase Krause 
je kandidatka SLS za 

predsednico Republike 
Slovenije

V SLS smo se odločili za kandidatko, ki pooseblja prenovo stran-
ke in predstavlja svež poganjek na starih koreninah. Suzana Lara 
Krause predstavlja sodobno širino, prav tako pa zmernost in tra-
dicionalne vrednote Slovenske ljudske stranke. Kot predsednica 
bo znala v ključnih trenutkih izkazati razumevanje in pokazati 
smer narodu, znala bo biti moralni kompas, ki ga danes pogreša-
mo. Verjamem, da bo Suzana s širino svojega razumevanja, od-
ločnostjo in prizemljenostjo tista kandidatka, ki bo najbolj pre-
pričala volivce. Čas je, da Slovenija dobi svojo prvo predsednico!
38-letna profesorica slovenščine in ruščine je bila rojena na 
kmetiji v Destrniku, sedaj živi na Ptuju in je samozaposlena kot 
prevajalka in lektorica. Je članica Izvršilnega odbora SLS.

Dr. Jože Korbar, predsednik OO SLS Trebnje 

Občina brez vizije
in prioritet

 
Zabave v občini so mimo in čas streznitve 
je tu. Cena za vse je zelo visoka. Podporniki 
župana so dvignili cene komunalnih storitev 
(letno dobrih 70 €) kljub boljšim rešitvam, ki 
smo jih predlagali. Občinarji so kar pozabili 

na izgradnjo vrtca v Šentlovrencu. Prostorska stiska v OŠ Trebnje, ki jo 
svetnik Gregor Kaplan izpostavlja že vrsto let, je pokazala zobe –  za vse 
otroke ni več prostora v stavbi OŠ  Trebnje.
Da niti ne omenjamo Temenice, ki "crkuje" zaradi nedovoljenih izpu-
stov in kanalizacijskega sistema in prometne strategije, ki so jo povo-
zili le nekaj minut po sprejemu na primeru ureditve centra mesta ter 
dveletnega proračuna, ki je zdržal le slab mesec do prvega rebalansa.
Golosek pa za potrebe trebanjskih žurk vabi na parkiranje, saj se vam 
avto poleti segreje do 70 stopinj C in prijetno posedanje v parku na 
slabih 40 stopinjah brez sence je tudi nekaj boljšega.
Ob naštetem je jasno, zakaj si – z izjemo nas –  preostali sodelovanja 
javnosti ne želijo, celo tisti ne, ki bojda imajo Trebnje radi.

ZL DSD Trebnje
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Zrakotesnost
in dihanje
stavbe
Zrakotesnost je bistvena za energetsko učinkovitost stavb, saj preprečuje 
nenadzorovane izmenjave zraka – pozimi izgubo toplega notranjega zraka, 
poleti pa vdiranje vročega zunanjega zraka v stavbo.

Zrak v starejših stavbah vdira predvsem skozi netesne spoje ob stavb-
nem pohištvu in tudi skozi špranje na stiku zidu in ostrešja ali celo v 
sami konstrukciji. Kadar so špranje zares velike, lahko premikanje zra-
ka celo občutimo, na primer kot prepih skozi slabo zatesnjena okna.
Slabo zatesnjene špranje v konstrukciji so dolgoročno lahko tudi 
nevarne, saj v njih po navadi pride do kondenzacije vodne pare, ta 
pozimi zmrzne in špranja še razširi, kar sčasoma privede do poškodb 
konstrukcije. Kondenzirana vodna para lahko povzroča tudi gnitje 
občutljivejših materialov (les, izolacija) in razvoj plesni znotraj zidov. 
Seveda pa takšne špranje pomenijo tudi toplotni most, v notranjosti 
objekta so prizadete površine hladnejše in tudi na njih lahko konden-
zira vodna para, na vseh vlažnih površinah pa se rada razvije plesen.
Kako pa je z dihanjem stavbe? Nekateri si s tem izrazom predstavljajo 
neoviran prehod zraka skozi zid, kar seveda ni mogoče, zid (tudi ne-
izoliran) ima edini namen, da ločuje zunanji in notranji zrak, za prehod 
zraka pa običajno uporabljamo okenske odprtine. Zrak lahko prehaja 
skozi špranje v zidu, kar pa je iz že omenjenih razlogov škodljivo.
Druga interpretacija je neoviran prehod vodne pare skozi zid, kar se 
v manjši meri dejansko dogaja. Večina materialov, ki jih uporabljamo 
v gradbeništvu, omogoča minimalen prehod vodne pare, izjema so 
posebne folije, ki jih imenujemo parne zapore. Vedeti je potrebno, 
da je prehod vodne pare skozi zid tudi v primeru običajnih materia-
lov izredno majhen in nikakor ne zadošča za odvajanje izdihane vo-
dne pare iz prostorov. Z izvedbo toplotne izolacije na zunanji strani 
zidu se prehod vodne pare skozi zid sicer zmanjša, vendar pa tudi 
pri neizoliranem zunanjem zidu ne zadošča za ohranjanje primerne 
vlažnosti prostorov.
Stavbe torej ne dihajo, razen če hočemo s tem izrazom opisati pre-
cejšnji prepih skozi slabo zatesnjene odprtine in špranje v konstruk-
ciji, česar pa si nikakor ne želimo.
Za prostore s svežim, primerno vlažnim zrakom moramo poskrbeti 
z rednim prezračevanjem ali vgradnjo prezračevalnega sistema, naj-
bolje z vračanjem toplote odpadnega zraka (rekuperacija). 

Za podrobnejše informacije o obnovljivih virih energije, učinkoviti 
rabi energije in subvencijah ter kreditih Ekosklada se lahko ogla-
site tudi v brezplačni energetsko svetovalni pisarni mreže Ensvet  
v Trebnjem na Golievem trgu 5 (občinska stavba, pisarna številka 
10) vsako sredo med 15.00 in 19.00. Na svetovanje se predhodno 
obvezno prijavite na 07 348 11 12 ali na ensvettrebnje@gmail.com

Marjeta Zupančič Meglič
Neodvisna energetska svetovalka mreže Ensvet*

* Več o mreži ENSVET, spodbudah in kreditih Eko sklada za okoljske 
naložbe tudi na www.ekosklad.si. 

Svetovalci mreže Ensvet bomo med 14. in 22. oktobrom izvedli 
teden brezplačnega energetskega svetovanja, prisotni bomo v 

večjih trgovskih centrih z gradbenim materialom po celi Sloveniji, 
20. in 21. oktobra tudi v novomeškem Merkurju, kjer nas lahko 

poiščete s svojimi vprašanji.

Šolska torbica za šolsko leto 
2017/18
 
Že nekaj let zapored pred pričetkom šolskega leta sprejmejo v vod-
stvu trebanjske Združene levice - DSD odločitev, da z delom finanč-
nih sredstev, ki jih dobijo po volilnem ključu, kupijo šolsko torbo in 
potrebne knjige, zvezke ter pripomočke za enega izmed osnovno-
šolcev, ki vstopa v četrti razred, in ki je takšne pomoči potreben.
Polno torbo sta pred dnevi izročila Gregor Kaplan in Danijel Oce-
pek direktorici trebanjskega Centra za socialno delo Andreji Sel-
šek. Delavci CDS bodo pred pričetkom šolskega leta poskrbeli, da 
bo torba z vsebino prišla v prave roke

bp

Skoraj 200 gasilskih veterank in 
veteranov na ekskurziji
Komisija za delo z veterani pri Gasilski zvezi Trebnje bienalno orga-
nizira strokovno ekskurzijo za svoje starejše članstvo – veteranke in 
veterane. V letošnjem letu so jo načrtovali in jo tudi izvedli 27. julija 
2017 z ogledom Kočevske – zelenega morja Evrope. Na pot bogato 
zasnovane ekskurzije se je načrtovanega dne pod vodstvom 4 vodi-
čev: Maje, Vinka, Jožice in Stanke s 4 avtobusi podalo 194 gasilskih 
veterank in veteranov iz 23 od 28 PGD Gasilske zveze Trebnje.
Naša pot je vodila najprej v naselje Podstenice, potem Kočevski 
Rog, Žago Rog, do veličastne jelke – kraljice Roga, ki je stara 500 
let, naselja Rajhenav in roškega grobišča pod Krenom. V Kočevju so 
nas sprejeli iz GZ Kočevje in PGD Kočevje. Nazadnje smo si ogledali 
še Kočevsko Reko in Gotenico.
Hvaležni smo vodstvu Komisije za delo z veterani in njenemu pri-
zadevnemu predsedniku Stanetu Gorcu, vodstvu Gasilske zveze 
Trebnje ter skrbnim vodičem za izjemno lepo preživet dan, k čemur 
je pripomoglo tudi prijetno vreme, ki ni bilo prevroče.

GZ Trebnje
foto: Brane Praznik
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ZAHVALE

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, znancem, 
vaščanom, sodelavcem, SB Novo mesto in vsem, ki ste nam nudili oporo v tež-
kih trenutkih, za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in svete maše. Po-
sebej se zahvaljujemo g. župniku Milošu Koširju za lepo opravljen obred, po-
grebni službi Marije Novak, pevskemu zboru Šentviški prijatelji, cerkvenemu 
pevskemu zboru Dobrnič, izvajalcu tišine, PGD Občine in govorniku g. Stanetu 
Gorcu. Hvala vsem, ki ste ga spoštovali, imeli radi in ga v tako velikem številu 
pospremili na njegovi zadnji poti. 

Žalujoči: vsi njegovi. 

Za vedno si zaspala,
zdaj v miru boš počivala,
saj si vse življenje garala,
vse za dom in družino dala.

Z A H V A L A
V 75. letu nas je zapustila naša

draga mami, sestra, tašča, babi in prababi 
MARIJA PEVEC 

(1942–2017),
po domače Rogleva Minka iz Velikega Gabra.

  
Iz srca se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom in znancem za vsak stisk roke, besede tolažbe, 
podarjeno cvetje in sveče, mašne namene za potrebe cerkve.
Hvala PGD Veliki Gaber in ostalim društvom za spremstvo k zadnjemu počitku, pevcem Prijatelji 
za sočutno odpete pesmi, gospodu župniku Janezu Jeromnu za lepo opravljeni cerkveni obred, 
govornikoma Jožetu in Luciji za ganljive besede slovesa, izvajalcu Tišine, Cvet market Jana Žurga 
in pogrebnemu zavodu Janez Perpar za pomoč pri organizaciji pogreba, sodelavcem Pošte Treb-
nje in poslovni enoti Celje. Hvala tudi osebju DSO Trebnje, splošni bolnišnici Novo mesto inten-
zivne nega (kirurški oddelek) in vsem tistim, ki ste jo v času bivanja v DSO Trebnje radi obiskovali.
Še enkrat hvala vsem, ki niste posebej imenovani, pa ste nam kakorkoli pomagali.

                                                                                                                                Žalujoči vsi njeni

Glej zemlja si je vzela, kar je njeno.
A kar ni njeno, nam ne more vzeti.
In to, kar je neskončno dragoceno,
je večno in nikdar ne more umreti.

(Svetlana Makarovič)

Z A H V A L A
V 82. letu starosti je zaključil svojo življenjsko pot

SILVESTER ŠTUPAR
Vina Gorica 15, Trebnje.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, so-
delavcem, prijateljem in znancem, ki ste nam v najtežjih trenutkih stali 
ob strani. Hvala za vse tolažilne besede, stiske rok, podarjeno cvetje in 
sveče. Zahvaljujemo se g. župniku in pogrebni službi Novak iz Rebri za 
lepo opravljen obred. Hvala vsem in vsakemu posebej, ki ste bili z nami 
ob njegovem slovesu in ga pospremili k zadnjemu počitku.

Žalujoči: njegovi domači.

Ni te na pragu,
ni te v hiši,
tvojega glasu se več ne sliši,
ni več tvojega smehljaja,
le delo tvojih rok ostaja.

Z A H V A L A
V 84. letu starosti nas je zapustil in odšel k večnemu počitku naš dragi mož, 

oče, brat, stric, bratranec, tast, stari in praata, vaščan in prijatelj

PAVEL JERŠIN 
iz Dolnjih Prapreč 14. 

Bil je pošten in delaven človek. Hvaležni smo, da smo z njim lahko preživljali trenutke 
življenja. 
Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem in znancem, 
ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani, nam izrekli sožalje, darovali cvetje, sveče in 
svete maše.
Hvala pogrebni službi, komunali, župniku, pevcem, govorniku, Lovski družini Velika Loka 
za številčno slovo in ostalim, ki ste ga spremljali na njegovi zadnji poti. Ohranili ga bomo 
v lepem spominu.

Vsi domači.

Nekje v tebi je bolečina bila, 
zamahnil si z roko, 
češ, zmogel bom – močnejši 
sem,
pa vendar ni bilo tako.                                                                     

Zaman bil je tvoj boj
In tvoje trpljenje,
bolezen bila je močnejša.

Z A H V A L A
V 78. letu starosti nas je zapustil

ANTON GLAVAN
Rožempelj 1, Dobrnič

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za iz-
rečena sožalja, prinesene sveče in cvetje ter darovane sv. maše. Posebna za-
hvala velja osebju ZD Trebnje, posebej še patronažni sestri Mateji. Hvala škofu 
Andreju Glavanu za lepo pogrebno mašo in domačemu župniku Milošu. Hvala 
tudi pevcem, trobentaču in pogrebni službi Novak iz Rebri za lep obred. Hvala 
Društvu upokojencev Trimo Trebnje, govorniku g. Kotarju. Zahvala sodelavcem 
TPV Velika Loka, še posebej sindikatu TPV, OŠ Trebnje, KS Knežja vas in vsem 
ostalim, ki ste ga v tako velikem številu pospremili k večnemu počitku. 

ŽALUJOČI VSI NJEGOVI.

Z A H V A L A
V 82. letu starosti je ugasnilo življenje našega dragega 
moža, očeta, brata, strica, tasta, dedka, pradedka in 

prijatelja

ANTONA PLAVCA
iz Gor. Selc 14.

Z A H V A L A
Ob smrti naše mame, babice in prababice 

MARIJE JUVANC 
se zahvaljujemo sosedom Simončičeve ulice, 

vsem prijateljem, sorodnikom in znancem za izka-

zano pomoč.

Posebna zahvala tudi delavcem Doma starejših 

občanov, ki so stali naši babici ob strani.

Vsi njeni
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Jočite za mano le od sreče,
ker končno sem nehala trpeti!
Za spomin prižgite mi le sveče,
da v svetlobo mogla bom vzleteti.

Z A H V A L A
V 75. letu starosti nas je zapustila    

ANA RAJER 
s Trdinove ulice 2, Trebnje.

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, sode-
lavcem, prijateljem in znancem, da ste nam v težkih trenutkih stali ob strani ali kakorkoli 
drugače pomagali. Hvala vsem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče in darovane 
maše. Posebej se zahvaljujemo vsem, ki ste ji v času bolezni stali ob strani, ji namenili 
prijazno besedo, topel objem ali ji drugače izkazali pozornost in razumevanje.
Posebej se želimo zahvaliti dr. Bogomirju Humarju in dr. Elizabeti Žlajpah iz Zdravstvenega 
doma Trebnje ter osebju Ginekološkega in Visceralnega oddelka Splošne bolnišnice Novo 
mesto za pomoč, prijaznost in sočutje v zadnjem življenjskem obdobju. Zahvaljujemo se 
gospodu Slavku Kimovcu za lepo opravljen obred in molitve, pogrebni službi Sašo in Ma-
teja Novak iz Straže za organizacijo in izvedbo pogrebne slovesnosti, pevcem in Nataši 
Femec za govor ob slovesu.
Hvala vsem, ki ste jo imeli radi in ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni.

V življenju le skrbi in delo si poznala,
zdaj od truda si zaspala. Ponosna, trdna
kakor skala vso ljubezen si nam dala, za vse 
prav vse tiskočkrat ti hvala. 

Z A H V A L A
V 81. letu starosti nas je zapustila draga mama, stara mama, prababica in teta 

MARIJA PAJK
iz Blata 9, Trebnje.

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem 
za izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče in sv. maše. 
Posebna zahvala velja DSO Trebnje za vso skrb in nego, ki so jo nudili 
naši mami. Zahvala pogrebni službi Novak iz Žužemberka za lepo izpe-
ljan obred, pevcem, Komunali Trebnje in gospodu Slavku za lep cerkve-
ni obred. Zahvala tudi g. Antonu Zaletelju za poslovilne besede. 
Iskrena zahvala vsem, ki ste našo mamo pospremili k večnemu počitku. 

Žalujoči: vsi domači

Z A H V A L A

IGNACIJ KOLENC
(17. 9. 1936–27. 8. 2017)

iz Rodin pri Trebnjem

Ob boleči izgubi dragega moža, očeta, dedka, pradedka, brata, strica 
in tasta se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, vaščanom in prijateljem 
za izrečeno sožalje, cvetje, sveče in darovano mašo. Zahvaljujemo se 
osebju Zdravstvenega doma Trebnje, ki je še posebej v zadnjih štirih 
mesecih pogosto pomagalo omiliti njegove zdravstvene težave.

Hvala Borutu in Mileni Kolenc ter Avgustu Gregorčiču za izrečene  pri-
jazne besede slovesa, župniku Jožetu Piberniku ter pogrebni službi No-
vak iz Žužemberka za lepo opravljen obred.

Hvala vsem, ki ste ga med njegovo boleznijo obiskali ali mu naklonili 
prijazne misli in ga boste ohranili v lepem in trajnem spominu. Pogre-
šali ga bomo. 

Vsi njegovi.

NMP življenjsko ogroženim!
Nedopustno je, da neurgentni bolniki onemogočajo dostopnost do 
nujno medicinske pomoči urgentnim bolnikom.
Nujna medicinska pomoč vključuje storitve oživljanja, storitve po-
trebne za ohranjanje življenjskih funkcij, za preprečitev hudega po-
slabšanja zdravstvenega stanja nenadno obolelih, poškodovanih in 
kronično bolnih. 
V takih primerih stroške storitev v celoti krije obvezno zdravstveno 
zavarovanje. Nenujnih storitev v času dežurne službe ZZZS ne pla-
čuje, ker predstavljajo glede na čas izvedbe nadstandardne oziroma 
izvenstandardne storitve.
ZZZS na osnovi opravljenih nadzorov ugotavlja, da zavarovane ose-
be pogosto, brez utemeljenih razlogov, ki jih določajo Pravila, to-
rej tudi, ko ne gre za zdravje ogrožujoča zdravstvena stanja, iščejo 
zdravstvene storitve v dežurnih službah oz. urgentnih centrih. Zato 
opozarjamo, da v takšnih primerih zavarovane osebe kršijo pravice iz 
obveznega zdravstvenega zavarovanja in s svojo prisotnostjo in ko-
riščenjem storitev v službah nujne medicinske pomoči v rizično pozi-
cijo postavljajo tiste zavarovane osebe, ki nujno medicinsko pomoč 
resnično potrebujejo.

Zavarovane osebe pozivamo, da so dolžne upoštevati pravice iz ob-
veznega zdravstvenega zavarovanja in pomoč za svoje zdravstvene 
težave, v kolikor ne gre za življenje ogrožujoča zdravstvena stanja, 
najprej poiskati pri svojih osebnih zdravnikih ali zdravnikih, ki njiho-
ve osebne zdravnike nadomeščajo. Nadomeščanje izbranih osebnih 
zdravnikov so vsi osebni zdravniki dolžni zagotavljati ob delavnikih v 
rednem delovnem času, ki je določen znotraj 7. in 20. ure.
Občani, ki niso dosledni pri upoštevanju pravil, ki so vezana na pra-
vice iz nujno medicinske pomoči, s svojim neodgovornim ravnanjem 
povzročajo težave v sistemu delovanja nujno medicinske pomoči in 
potencialno škodujejo tistim, ki nujno medicinsko pomoč potrebu-
jejo. 

 ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO 
 ZAVAROVANJE SLOVENIJE

Območna enota Novo mesto

Sprehod za spomin (tudi 
v Domu Starejših občanov 
Trebnje)
Mesec september je mesec Alzheimerjeve bolezni. Septembra 
tako že vrsto let svetovna organizacija ADI in evropska Alzheimer 
Europe kot tudi Spominčinca – Alzheimer Slovenija in druge orga-
nizacije po Sloveniji organizirajo vrsto dogodkov, s katerimi želijo 
opozoriti na problem demence in povečati ozaveščenost o njej, 
ob enem želijo prispevati k prepoznavanju prvih znakov demence 
in pomenu zgodnje diagnoze bolezni. Svetovni dan Alzheimerjeve 
bolezni je 21. september. 
V soboto, 23. 9. 2017, pa vas v Domu starejših občanov v ta na-
men vabimo na Sprehod za spomin. Vabljeni pred dom ob 10. uri. 
Dogodek, ki bo trajal dobro uro, bo povezoval Luka Bregar, častna 
gostja bo evropska poslanka ga. Romana Tomc, (med drugim tudi) 
podpisnica Glasgowske deklaracije, ki stremi k cilju izboljšanja ži-
vljenja ljudi z demenco in njihovih svojcev. 

Dom starejših občanov Trebnje 
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Slovo poletju 2017
KRAJEVNI SKUPNOSTI TREBNJE je s prireditvijo SLOVO POLETJU, 
ki je potekala od petka, 25. 8. 2017, do nedelje, 27. 8. 2017, zopet 
uspelo povezati mnoge posameznike, društva in zavode, ki so zdru-
žili moči, iskreno voljo, energijo in znanje ter s svojimi kvalitetnimi 
vsebinami poskrbeli, da je bilo dogajanje res pestro in namenje-
no obiskovalcem vseh okusov in starosti, o čemer priča tudi vsako 
leto bolj zapolnjen prireditveni prostor na parkirišču za Hotelom 
Opara in Pošto v Trebnjem. Na tisoče obiskovalcev je tako tudi 
letos uživalo na tradicionalnem vikendu, polnem zabave, glasbe, 
športa, kulinarike, ustvarjalnosti, dobrodelnosti in dobre družbe.
Prireditev se je pričela v športnem duhu z atletskim mitingom za 
pokal župana občine Trebnje in se v športnem duhu tudi nadalje-
vala z že tradicionalnim športnim dogodkom  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. V soboto je potekal streetball turnir med 
krajevnimi skupnostmi v občini Trebnje, kjer je slavila KS Šentlo-
vrenc, v nedeljo pa streetball turnir med ulicami in naselji Trebnje-
ga, med katerimi so bili zmagovalci že tretje leto zapored Beverly 
Bullsi, svetnice Maše Zarabec z ulicami: Goliev trg, Baragov trg, 
Gubčeva cesta, Kolodvorska ulica, Ob gozdu, Slakova ulica, Simon-
čičeva ulica, Cankarjeva ulica, Rožna ulica in Temeniška pot. Med 
posameznimi tekmami so program popestrile Trebanjske mažore-
te in plesalci Plesnega centra Dolenjske. Od športnih vsebin je v 
nedeljo že drugo leto zapored potekal tudi Urbani gladiator, letos 
še bolj divji, adrenalinski in še bolj množično obiskan.

Na glavnem odru je v petek za pravo vzdušje najprej poskrbela Bar-
bara Leben s spremljevalno skupino, za njo so oder zavzeli rockerji 
MI2, petkov večer pa je zaključila zasedba Avtomobili. Tudi sobota 
je bila glasbeno bogata. Klapa Šufit, Ivan Zak, Liam Van Repar in 
Vanillaz so na nogah držali zares številno občinstvo. V nedeljo pa 
so na oder stopili domačini Drugi vagon.  

Tudi letos je bilo na terasi pod trto Hotela Opara poskrbljeno za 
poučne vsebine. O zdravi prehrani je predavala Vesna Zupet, VG 
Little spoon, o pozitivnih učinkih konopljinih kanabinoidov pa pod-
jetje Hemptouch.  

Dobrodelna stojnica Za Otroke Sveta (Kids are the world) je bila 
namenjena zbiranju sredstev za otroke iz Afrike, kamor septembra 
potujeta prostovoljki, domačinki Veronika Gabrijel in Elza Rebol. 
Za kulinariko so skozi celoten vikend poskrbeli Hotel Opara, Go-
stilna Javornik in Dobrote Dolenjske, nedeljsko popoldne pa je 
bilo tudi letos namenjeno kulinaričnemu ustvarjanju. Potekalo je 
namreč kulinarično tekmovanje, 3. Trebanjski masteršef, katere-
ga naziv je osvojila predstavnica Društva upokojencev Trebnje, ga. 
Darinka Rakar. 

Vse tri dni je bilo poskrbljeno, da je bila prireditev zabavna, ustvar-
jalna in igriva tudi za najmlajše. Vsebine za otroke je v petek pri-
pravila Knjižnica Pavla Golie Trebnje, v soboto je Društvo prijate-
ljev mladine Jurček organiziralo Izmenjevalnico igrač, program so 
obogatili tudi animatorji FUN4U z družabnimi igrami. V nedeljo je 
za najmlajše potekal Mali otroški urbani gladiatorček.

Slovo poletju 2017 se je zaključilo tradicionalno umirjeno – z letnim 
kinom pod zvezdami v organizaciji JSKD in Občine Trebnje. Najprej 
z risankami za najmlajše, nato pa še celovečerni film Dežela La la. 

Za animacijo, povezovanje programa, veliko smeha in dobro voljo 
je tudi letos vse tri dni skrbela odlična gledališka skupina P.L.I.N.
Krajevni skupnosti Trebnje je tako tudi letos uspelo izpeljati pestro 
in kakovostno prireditev, ki je v ponos kraju.

Mateja Kozlevčar
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Čatež s hitrejšimi razvojnimi 
koraki
Čatež je bil pred drugo svetovno vojno dokaj  razvit turistični kraj 
s tremi gostilnami, ledenico, bajerjem, taksi povezavo (s konjsko 
vprego) z železniško postajo na Veliki Loki. Vaško življenje je boga-
tilo kulturno udejstvovanje krajanov. Vsako leto je tedanje kultur-
no društvo na oder domačega kulturnega doma postavilo igro. Ča-
tež in okolica sta bila nekoč znana po sadovnjakih, ki so spomladi s 
cvetjem krasili vasi, nato pa domačinom dajali tudi hrano. Povojni 
čas pa ni bil prijazen za te malce odmaknjene kraje in področje je 
sodilo med manj razvite. Vendarle se je na Čatežu vedno našel kdo, 
ki je kolo razvoja potiskal v pravo smer, le tempo razvoja je bil skozi 
obdobje različen.  

Danes je  Čatež prepoznaven kot romarsko središče – Dolenjske 
Brezje, po Levstikovem pohodu od Litije do Čateža, po bogatem 
kulturnem življenju s številnimi prireditvami, po lepo urejeni goz-
dni učni poti Zaplaške stezice in še kaj. V kraju ni šole, je pa v pro-
storih bivše podružnične šole urejen lep Dom Čebelica Centra šol-
skih in obšolskih dejavnosti s programom delovanja, ki temelji na 
naravoslovnih temah. Tovarne elektromateriala Čatež - TEM Čatež 
d.d. v teh dneh proti zaključku pelje razširitveni projekt. Lično ure-
jen objekt ne bo omogočal le širitve proizvodnje, dodatnih delov-
nih mest, ampak bo s svojo umestitvijo v prostor kraju dajal lepši 
videz.

 Krajevna skupnost je v lanskem letu potrdila razvojni projekt, ki 

bo Čatež dvignil na višji nivo. Nekaj projektov terja tudi večja fi-
nančna sredstva, ki presegajo lokalni nivo. Za nekaj slednjih je tudi 
Občinski svet Občine Trebnje potrdil sofinanciranje (odkup Lesja-
kove gostilne, stari kulturni dom). Trenutno največji, najobsežnejši 
in najpomembnejši projekt  je izgradnja pločnika od tovarne TEM 
Čatež do križišča za Razbore. Uspeli smo, da so v občinskem prora-
čunu  za leto 2017 predvidena sredstva za izgradnjo pločnika v Do-
lenji vasi – od tovarne TEM pa do regionalne ceste; v naslednjem 
letu pa pločnik skozi Čatež. Projekt izgradnje pločnika predvideva 
hkratno izgradnjo javne razsvetljave in ustreznih avtobusnih po-
stajališč, saj obstoječi postajališči nista v skladu s standardi. Za Ča-
tež bo izgradnja zelo velikega pomena, saj je zaradi vse gostejšega 
prometa varnost pešcev zelo ogrožena. Slednjih pa je iz leta v leto 
več – od rednih skupin otrok Doma Čebelica do čateških šolarjev in 
otrok, obiskovalcev in turistov. Projekt izdelave pločnika je tudi za-
radi obcestnega značaja razpotegnjene vasi obsežen in zahteven. 
Uspešna in hitra  realizacija tega skoraj zgodovinskega projekta je v 
veliki meri odvisna tudi od uspešnosti dogovorov z lastniki zemljišč 
na predvidni  trasi. Ko bo projekt  izgradnje pločnika zaključen, 
se krajevna skupnost namerava spogledovati s še enim zelo po-
membnim čateškim ciljem – izgradnja oz. organiziranje vrtca, saj 
z zadovoljstvom ugotavljamo, da se čedalje več mladih družin od-
loča za življenje na Čatežu. Če vsem naštetim projektom dodamo 
še lepo naravo, postaja življenje na Čatežu čedalje prijetnejše in 
seveda čedalje privlačnejše tudi za turiste oz. obiskovalce. 

Vabljeni v naše kraje!

KS Čatež
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V Letu kulture Temeniške in Mirnske doline 2017 lepo vabljeni na koncert

HVALNICA GLASBI: Koncert sopranistke JERICE STEKLASA
v četrtek, 21. septembra 2017, ob 19. uri

v avlo CIK Trebnje.
Na klavirju bo Jerico spremljala pianistka prof. Joelle Bouffa.

HVALNICA GLASBI (Franz von Schober)
prevod po pesmi "An die Musik"

Ti, čudovita umetnost!, ---v neštetih sivih in zatemnjenih urah,
ko je bil najbolj grenak okus življenja,

si mi s toplo ljubeznijo vnela srce,
spravila si me v boljši svet.

Tvoja melodija je kot najlepši vzdih harfe,
sladki, blagoslovljeni so Tvoji akordi,

zaradi Tebe se pred menoj odprejo vrata nebes in ljubezni.
Prečudovita umetnost, za to se Ti zahvaljujem!

Vstop prost.
Vabijo: Občina Trebnje in soorganizatorji: JSKD OI Trebnje, Glasbena šola Trebnje in CIK Trebnje.

VABLJENI na delavnico z mentorico Ljobo JENČE 
UMETNOST PRIPOVEDOVANJA PRAVLJIC:

VILINSKA BITJA V SLOVENSKIH PRAVLJICAH

Pastirčku so se deklice zasmilile in jih je obvaroval pred soncem z vejami.
Bile so vile. Bogato so ga obdarile.

Iz slovenske ljudske pravljice Pastirček,
ilustracija Ančka Gošnik Godec

(Jože Benigar: Pastirček, 
Mladinska knjiga, Ljubljana, 1972)

Delavnica bo potekala v petek, 13. oktobra, in v soboto, 14. oktobra 2017, v Kulturnem domu 
Dobrnič.

ROK ZA PRIJAVO: ponedeljek, 2. oktober 2017.
Dodatne informacije in prijave: JSKD Območna izpostava Trebnje, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje 

ali na e-naslov: oi.trebnje@jskd.si

Policisti Policijske postaje Trebnje smo v preteklih 
letih predvsem v jesenskem in spomladanskem 
času obravnavali večje število tatvin in vlomov v 
osebna vozila in tatvin iz odklenjenih objektov, 
predvsem na območju vinorodnih okolišev in 
mestih, kjer se opravljajo gospodarska dela. Zato 
policisti Policijske postaje Trebnje občanom sve-
tujemo:

 y Upoštevajte samozaščitne ukrepe. 
 y Torbic, kovčkov in drugih predmetov ne pu-

ščajte na policah, sedežih ali na drugih vi-
dnih mestih. Ti predmeti so vaba za tatove; 
varneje bodo shranjeni v prtljažniku. Zlatni-
na, denar, kreditne kartice, čeki in dokumen-
ti ne sodijo v predale vozila. 

 y Predmeti v vrečki ali torbici, ki sicer niso 
dragoceni, so lahko vaba za storilce, saj ti ne 
vedo, kaj je v vrečki ali torbici. Povzročena 
materialna škoda bo v tem primeru večja, 
kot je vrednost odnesenih predmetov. 

 y Prtljago naložite v vozilo tik pred potova-
njem. Ne puščajte prtljage na strehi avto-
mobila. 

 y Ko zapuščate vozilo, zaprite vsa okna in vra-
ta ter obvezno zaklenite vozilo, prtljažnik in 
pokrov posode za gorivo. 

 y V kolikor imate, vključite alarmno napravo. 
 y Nikoli ne puščajte ključa v kontaktni ključav-

nici, tudi če zapustite vozilo le za hip.

Enaka previdnost velja za varnost stanovanjskih 
vikendov ter zidanic. Policisti svetujemo:

 y Večjih vsot gotovine in dragocenosti ne hra-
nite doma. 

 y Ne odpirajte vrat neznancem. 
 y Zapirajte in zaklepajte vhodna vrata. 
 y Pred vhodnimi vrati imejte ustrezno razsve-

tljavo. Zelo priporočljiva je senzorska luč. 
 y Vrata opremite s ključavnico z varovalom ali 

varnostno verigo in kukalom. 
 y Namestite domofon ali videofon.

Kaj storiti, če ste oškodovani z vlomom ali tatvi-
no?
Nemudoma pokličite policijo. Do njenega prihoda 
ničesar ne premikajte in ne pospravljajte, da ne 
boste uničili koristnih sledov, ki bi lahko pomaga-
li pri odkritju storilca. Pri izsleditvi storilca nam 
lahko veliko pomagate, če si dobro zapomnite ali 
takoj zapišete predvsem:

 y V primeru zalotitve osebni opis sumljivih 
oseb (spol, starost, velikost, obleka, poseb-
ne značilnosti obraza, hoje, govora in drugo); 

 y registrsko številko, barvo, znamko in tip vo-
zila; 

 y ne dotikajte se ničesar, saj lahko uničite sledi 
storilca; 

 y natančno opišite ukradene predmete; 
 y povejte tudi, če ste pri tatvini storilca zalo-

tili.
Vaš vodja policijskega okoliša

Dejan KAVŠEK

PREPREČEVANJE VLOMOV IN TATVIN IZ VOZIL IN OBJEKTOV
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Informacija za medije (za takojšnjo objavo)  
Trebnje, 11. avgust 2017 

Povečanje ortodontskega programa  
Povečanje programa ortodontije rešuje problem dolgih čakalnih dob pri ortodontu. Odločitev Ministrstva za 
zdravje bo zagotovila zdravljenje vrsti otrok, ki bi sicer ostali brez ortodontskega zdravljenja ali bili prisiljeni v 
samoplačniški obisk ortodonta. 

 

Konec julija je bil na spletnih straneh Zavoda za zdravstveno zaposlovanje objavljen Splošni dogovor za 
pogodbeno leto 2017. V njem so objavljena tudi načrtovana dodatna sredstva za nujne širitve zdravstvenih 
programov. Kot je navedeno, se je Ministrstvo za zdravje na podlagi pogajanj in dogovorov s predstavniki 
izvajalcev in ZZZS odločilo tudi za povečanje programa ortodontije, ki ga izvaja ZoboEstetika, Trebnje.  

S tem se vsaj deloma rešuje problem nerazumno dolgih čakalnih dob za zdravljenje na področju ortodontije 
(čeljustne in zobne ortopedije) v dolenjskih občinah Trebnje, Mokronog - Trebelno, Mirna in Šentrupert, prav tako 
pa se rešuje tudi problem nižje preskrbljenosti celotne Dolenjske s programom ortodontije, ki je do sedaj dosegala 
zgolj 82 % republiškega povprečja. 

Ministrstvo za zdravje je ZoboEstetiki povečalo program ortdontije za 0,41 tima. S povečanjem programa iz  0,79 
na maksimalno dovoljenih 1,2 tima bo lahko ortodont vsako leto v zdravljenje sprejel vsaj 73 novih pacientov iz 
čakalne knjige (do sedaj 48 pacientov).   

V ZoboEstetiki predvidevajo, da se bo s povečanjem koncesije za ortodontsko zdravljenje trend rasti čakalne dobe 
verjetno počasi ustavil in ne bo dosegel planiranih 529 dni za prvi pregled pri ortodontu in nadaljnjih 521 dni za 
pričetek ortodontskega zdravljena. Trenutno imajo v čakalno knjigo za ortodontsko zdravljenje vpisanih 135 otrok, 
še dodatnih 188 pa jih čaka na prvi pregled pri ortodontu. Za pričetek zdravljenja morajo otroci čakati skupaj 
cca. 2,7 leti (536 dni za prvi pregled pri ortodontu, 458 dni za pričetek ortodontskega zdravljenja), a v ZoboEstetiki 
upajo na upad čakalne dobe kljub verjetni migraciji pacientov iz drugih dolenjskih občin. 

S povečanjem programa ortodontije so verjetno zadovoljni tudi v uradu župana Občine Trebnje, kjer so na podlagi 
pritiskov s strani občanov že pred več kot enim letom prvi sprožili pobudo za povečanje programa ortodontije.  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
ZoboEstetika, estetsko zobozdravstvo in ortodontija, d.o.o. 
Gubčeva cesta 41a  
8210 Trebnje  
T: 07 / 30 444 77   
www.ZoboEstetika.si  
info@ZoboEstetika.si  

Povečanje ortodontskega 
programa  
Povečanje programa ortodontije rešuje problem dolgih čakalnih 
dob pri ortodontu. Odločitev Ministrstva za zdravje bo zagoto-
vila zdravljenje vrsti otrok, ki bi sicer ostali brez ortodontskega 
zdravljenja ali bili prisiljeni v samoplačniški obisk ortodonta. 
 
Konec julija je bil na spletnih straneh Zavoda za zdravstveno za-
poslovanje objavljen Splošni dogovor za pogodbeno leto 2017. V 
njem so objavljena tudi načrtovana dodatna sredstva za nujne širi-
tve zdravstvenih programov. Kot je navedeno, se je Ministrstvo za 
zdravje na podlagi pogajanj in dogovorov s predstavniki izvajalcev 
in ZZZS odločilo tudi za povečanje programa ortodontije, ki ga iz-
vaja ZoboEstetika, Trebnje.  
S tem se vsaj deloma rešuje problem nerazumno dolgih čakalnih 
dob za zdravljenje na področju ortodontije (čeljustne in zobne or-
topedije) v dolenjskih občinah Trebnje, Mokronog-Trebelno, Mirna 
in Šentrupert, prav tako pa se rešuje tudi problem nižje preskrblje-
nosti celotne Dolenjske s programom ortodontije, ki je do sedaj 
dosegala zgolj 82 % republiškega povprečja. 
Ministrstvo za zdravje je ZoboEstetiki povečalo program ortdonti-

je za 0,41 tima. S povečanjem programa iz  0,79 na maksimalno do-
voljenih 1,2 tima bo lahko ortodont vsako leto v zdravljenje sprejel 
vsaj 73 novih pacientov iz čakalne knjige (do sedaj 48 pacientov).   
V ZoboEstetiki predvidevajo, da se bo s povečanjem koncesije za 
ortodontsko zdravljenje trend rasti čakalne dobe verjetno poča-
si ustavil in ne bo dosegel planiranih 529 dni za prvi pregled pri 
ortodontu in nadaljnjih 521 dni za pričetek ortodontskega zdra-
vljena. Trenutno imajo v čakalno knjigo za ortodontsko zdravljenje 
vpisanih 135 otrok, še dodatnih 188 pa jih čaka na prvi pregled pri 
ortodontu. Za pričetek zdravljenja morajo otroci čakati skupaj cca. 
2,7 leti (536 dni za prvi pregled pri ortodontu, 458 dni za pričetek 
ortodontskega zdravljenja), a v ZoboEstetiki upajo na upad čakalne 
dobe kljub verjetni migraciji pacientov iz drugih dolenjskih občin. 
S povečanjem programa ortodontije so verjetno zadovoljni tudi v 
uradu župana Občine Trebnje, kjer so na podlagi pritiskov s strani 
občanov že pred več kot enim letom prvi sprožili pobudo za pove-
čanje programa ortodontije.  
  
ZoboEstetika, estetsko zobozdravstvo in ortodontija, d.o.o. 
Gubčeva cesta 41a  
8210 Trebnje  
T: 07 / 30 444 77   
www.ZoboEstetika.si  
info@ZoboEstetika.si 
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RAZVEDRILO

Tokratni sponzor križanke je HOTEL OPARA Trebnje. Za vas 
so pripravili nagrade, in sicer:
  
1. Nagrada: BON ZA RESTAVRACIJO v vrednosti 25,00 €;
2. Nagrada: BON ZA RESTAVRACIJO v vrednosti 20,00 €;
3. Nagrada: BON ZA RESTAVRACIJO v vrednosti 15,00 €

HOTEL OPARA vam poleg prenočišč nudi okusne dnevne malice in kosila, bo-
gato »a la carte« ponudbo, v njihovi slaščičarni in kavarni vam postrežejo z 
vrhunskim domačim sladoledom in ostalimi slaščicami ter odlično kavo ali ča-
jem iz domače pražarne in čajarne.
V sklopu Hotela deluje  tudi Kulinarična zidanica Opara v osrčju vinogradov, ki 
je idealen kraj za večje pogostitve ter poslovna srečanja, do 150 udeležencev.

Geslo križanke in svoj naslov pošljite na Glasi-
lo občanov, Goliev  trg 4, 8210 Trebnje ali na 
elektronski naslov: glasilo.obcanov.trebnje@
gmail.com najkasneje do torka, 10. 10. 2017. 
Gesel po tem datumu, ne bomo upoštevali.

Pravilno geslo križanke iz junijske številke Gla-
sila je:  PAN JAN TREBNJE
Prejeli smo  55 pravilnih rešitev in 2 nepravilni. 
Na seji 5. 9. 2017 smo izžrebali 3 nagrajence:

1. Nagrajeni: Branka Črček, 
Dolenji vrh 11, 1270 Primskovo

2. Nagrajeni: Miha Štrus, 
Zagorica pri Velikem Gabru 50, 
 8213 Veliki Gaber

3. Nagrajeni:  Darko Kastelic, 
Slakova ulica 3, 8210 Trebnje

Za dvig nagrad se oglasite  salonu V PAN JAN 
TREBNJE.



Napovednik dogodkov v občini Trebnje
v septembru in oktobru 2017

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 pa pokličite na 07 34 81 128 (TIC Trebnje). Prireditelji si pridržujejo pravico do sprememb.

Datum Ura Prireditev Lokacija

16. 9. 2017 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje

16. 9. 2017 8.30–12.00 Eko tržnica Mercator center Trebnje

16. 9. 2017 8.30–10.30 Brezplačna sejemska delavnica v Mokronogu: Origami Ploščad pred UKS Mokronog

15. 9. 2017 19.00 Rokometna tekma Trimo Trebnje : RD Slovan Telovadnica OŠ Trebnje

17. 9. 2017 9.00–13.00 3. družinsko kolesarjenje po "Liscu" in njegovi okolici Vinogradniška gora Lisec, Lisec 75

20 . 9. 2017–27. 
9. 2017 7.00–16.00 Vpis 20. sezona Abonma Levček (Dosedanji abonenti) CIK Trebnje 1. nadstropje

21. 9. 2017 19.00 Hvalnica glasbi: Koncert sopranistke Jerica Steklasa Avla CIK Trebne

23. 9. 2017 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje

23. 9. 2017 8.30–12.00 Eko tržnica Mercator center Trebnje

23. 9. 2017 10.00 Sprehod za spomin DSO Trebnje

28. 9. 2017 – 
12. 10. 2017 7.00–16.00 Vpis 20. sezona Abonma Levček (Novi abonenti) CIK Trebnje 1. nadstropje

29. 9. 2017 19.00 Rokometna tekma Trimo Trebnje : RK Dobova Telovadnica  OŠ Trebnje

30. 9. 2017 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje

30. 9. 2017 8.30–12.00 Eko tržnica Mercator center Trebnje

7. 10. 2017 10.00–11.30 Sobotno galerijsko dopoldne: Ustvarjamo z glino z Ireno 
Blaznik Galerija likovnih samorastnikov Trebnje

7. 10. 2017 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje

7. 10. 2017 8.30–12.00 Eko tržnica Mercator center Trebnje

12. 10. 2017 17.00 1. Predstava 20. sezone Abonmaja Levček: Pika gre v šolo, 
predstava v izvedbi Zavoda Enostavno Prijatelji Kulturni dom Trebnje

13. 10. 2017 20.00 Gasilska veselica s Fanti izpod Lisce PGD Občine

19.00 Rokometna tekma Trimo Trebnje : RK Maribor Telovadnica  OŠ Trebnje

13. 10. 2017–
14. 10. 2017

Delavnica Umetnost pripovedovanja pravljic, mentorica 
Ljobo Jenče: Vilinska bitja v slovenskih pravljicah KD Dobrnič

14. 10. 2017 19.00 Otvoritev razstave EX TEMPIRE LISEC 2017 KD Dobrnič

Oktober 2017 / Računalniška pismenost za odrasle (RPO) CIK Trebnje


