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Spoštovane svetnice in svetniki, spoštovani ča-
stni občani občine Trebnje, cenjeni dobitniki ob-
činskih plaket in priznanja za leto 2012, dragi 
gostje, kolegi župani in podžupani, spoštovane 
dame, cenjeni gospodje. 
Spoštovane Slovenke in Slovenci, spoštovane ob-
čanke in občani občine Trebnje, svojci padlih v 
vojni za Slovenijo, dragi prijatelji! 
V veliko čast in zadovoljstvo si štejem, da vas 
lahko pozdravim na današnji slavnostni seji ob-
činskega sveta ob prazniku občine Trebnje. 
V skoraj 1300 let dolgi zgodovini slovenstva je 
bilo seveda veliko pomembnih obdobij, v katerih 
so naši dedje z modrimi in pogumnimi odloči-
tvami zavarovali naš obstoj in razvoj. Vendar je 
bila osamosvojitev Slovenije v tem procesu izje-
mno in prelomno dejanje brez primere. 
»Dolgo smo čakali na tisti dan. Stoletja. Bil je to 
zelo poseben junijski večer. Čaroben. Poletna noč 
se je pred tedanjo skupščino tiho spuščala nad va-
lovanje ljudi – kot da bi jih vabila v sanje. To je 
bil tako silovito zgoščen trenutek slovenske zgo-
dovine, da ga je bilo z vznesenimi čustvi komaj 
moč razumeti in dojeti. Kljub temu je bilo vse 
tako dostojanstveno.«    
Samozavest se je vrnila v naša srca, upanje je 
napolnilo slovensko dušo, enotnost je prišla nazaj 
v slovenski narod. Vse troje je oblikovalo novo 
moč, ki je ni mogel zlomiti nihče.
Zato lahko praznujemo že 21. rojstni dan slo-
venske države. Iskrene čestitke ob dnevu sloven-
ske državnosti!
25. junija pa praznuje tudi občina Trebnje in 
zato čestitke tudi za ta čisto naš praznik! Ob 
občinskem prazniku se spominjam razglasitve 
Trebnjega za mesto in tudi dogajanja ob osamo-
svojitvi, predvsem dogodkov na Medvedjeku, ki 
v razmerju do države zaznamujejo našo občino 
kot mejnik, naše ljudi pa kot varuhe izjemnih 
idealov ter pogumnih odločitev. Ni bilo vedno 
lahko, a danes je občina Trebnje med dvajsetimi 
najbolj razvitimi občinami v Republiki Sloveni-
ji in hkrati tudi med najhitreje razvijajočimi se 
slovenskimi občinami. Naj živi in se še uspešneje 
razvija ta naša skupnost! Imamo znanje in spo-
sobne ljudi, zato moramo najti voljo, da poveže-
mo vso našo ustvarjalnost in energijo, tako v ob-
činski sredi kot širše, v celotni Sloveniji. S svojimi 
mislimi, dejanji in prizadevanji bomo dokazali 
svojo notranjo trdnost in dobili potrditev, ne le 

da obstajamo, temveč tudi da še kako soustvar-
jamo ta novi, povezani svet, kot Trebanjci, kot 
Slovenci. Da se zavedamo sebe in svoje istove-
tnosti. Da je slovenstvo za nas vrednota, ki jo 
hočemo v svoji državi razvijati in ohranjati. Po 
drugi strani pa je seveda dobro tudi, da smo del 
evropskega prostora, ki v izjemno kriznih časih 
zagotavlja optimizem in ponuja možnost ra-
zvoja z evropskimi sredstvi. Občina Trebnje je 
tudi zaradi teh spodbud v zadnjih letih izjemno 
napredovala in odpirajo se še nadaljnje možnosti.
Ker nam ni vseeno za prihodnost Slovenije in ob-
čine Trebnje, se moramo torej zavestno in mno-
žično vključiti v prizadevanja za premagovanje 
krize in ustvarjanje novih razvojnih možnosti. 
Prizadevati si moramo za ustvarjanje novih 
vizij, hkrati pa moramo tudi premisliti, kakšen 
razvoj si pravzaprav želimo – sam menim, da si 
moramo poleg stvarnega napredka najodločneje 
prizadevati za razvoj duha. Oboje je povezano. 
Vsakršen ustvarjalni proces pa zahteva komuni-
kacijo, pretok dobrih zamisli, brušenje idej. Torej, 
ko iščemo nove vizije, se ne smemo deliti – ver-
jamem, da so dobra beseda in dobri medčloveški 
odnosi temelj uspeha in s tem seveda osnova za 
razvoj, tak ali drugačen. Zagon seveda težko 
najdemo v prepirih ali diskreditacijah. Smisel 
je v svetlobi naše duše, ki se napaja na izvirih 
lepote, kulture, prijateljstva in se s tem dviga v 
novo duhovno dimenzijo, v pravo zadovoljstvo, 
v resnično povezanost. Ali kot je dejal Sai Baba:   
Dovršitev vzgoje je značaj.
Dovršitev znanja je ljubezen.
Dovršitev modrosti je svoboda.
Dovršitev kulture je popolnost.
Sprašujemo se, kako praktično oblikovati vizijo 
za prihodnost, kaj lahko naredimo. Nekateri bo-
ste morda dejali, da se vas to ne tiče, da je to stvar 
občine in države. A to ne drži! Vsi smo zaveza-
ni sodelovanju in iskanju sinergij med nami v 
skupno dobro. O tem sva se pogovarjala z očetom 
projekta Rastoča knjiga g. dr. Janezom Gabri-
jelčičem in pred nedavnim mi je poslal pismo, v 
katerem je med drugim zapisal:
»Vaša razmišljanja o dolgoročnem razvoju ob-
čine Trebnje se mi zdijo utemeljena, primerna 
in zlasti potrebna. So odsev in odmev tega, da 
v sedanjem izredno zaostrenem času potrebuje-
mo odgovorno delovanje, ki temelji na podrobni 
diagnozi stanja in celoviti prognozi prihodnosti. 

Sedanji čas je poln pasti, ki se jim lahko izognemo 
samo s pretehtanim in poglobljenim znanjem o 
dogajanjih doma in v svetu. Do ustreznih reši-
tev se lahko pride le s podrobnimi analizami in 
celovitimi sintezami. Predvsem pa z ustrezno 
dolgoročno orientacijo, ki temelji na znanju, ter 
s predanostjo postavljenim ciljem. 
Čutim in prepričan sem, da ste z letošnjim ko-
ledarjem, imenovanim Rastoča knjiga Treb-
nje, naredili ravno to. Svojim občanom ste dali 
dolgoročno orientacijo in odprli nove horizonte 
razmišljanja in delovanja. Imenovani koledar 
prikazuje tako lepo naravo kot tudi duhovni po-
tencial občine Trebnje. Je skratka več kot koledar, 
je vizija, ki jo sedaj dopolnjujete z Memoran-
dumom. Le-ta vsebuje pomembne strateške cilje 
nadaljnjega razvoja pomembne slovenske občine, 
ki povezuje kraje med  Savo in Krko. 
Predvsem pa se mi zdi, da je Memorandum ino-
vativen dokument, ki lahko da občini Trebnje 
nov zagon. Povezuje sedanje dosežke z možnost-
mi, ki ji jih dajejo izjemno lepe naravne danosti 
oziroma  geografski položaj na stičiščih pomemb-
nih poti Dolenjske in Slovenije. Predvsem pa do-
kument povezuje in vzpodbuja občane Trebnjega 
k novim dosežkom na podlagi sodobnih znanj, 
zlasti še univerzalne odličnosti in mojstrstva.
Prepričan sem, da prikazane aktivnosti in ci-
lji tako v Rastoči knjigi Trebnje kot v Memo-
randumu nakazujejo solidno miselno ozadje za 
konkretnejše delovanje in trajnostni razvoj vseh 
občanov in drugih dejavnikov občine Trebnje.
Po mojih močeh Vam bom pri tem pomagal.«     
Janez Gabrijelčič   
Sedanje generacije imajo odgovornost, da v celoti 
zavarujejo potrebe in interese prihodnjih gene-
racij. To je definicija trajnostnega razvoja. Me-

Uredništvo: Glasilo občanov občine Trebnje, Goliev trg 4, 
8210 Trebnje
Ustanovitelj in izdajatelj: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 
8210 Trebnje
Odgovorna urednica: Mojca Smolič 
Uredniški svet: Jože Grozde, Vida Hočevar, Štefan Kamin, 
Leon Lobe, Gorazd Marinček, Mojca Smolič, mag. Igor 
Teršar, Ivanka Višček, Nino Zajc   

Lektorica: Marjeta Kmetič
Grafična realizacija: Present, d. o. o., Ljubljana 
Naklada: 3.900 izvodov, ki se razdelijo brezplačno vsem go-
spodinjstvom in podjetjem v občini Trebnje. 
Uredništvo si pridržuje pravico do objave, neobjave, del-
ne objave ali krajšanja nenaročenih prispevkov v skladu s 
prostorskimi možnostmi in uredniško politiko. Priporoča-
mo, da posamezni prispevki naj ne obsegajo več kot 1.000 
znakov s presledki ter fotografijo v formatu JPG ali po-
dobno. Fotografij, pripetih v programu Word, zaradi slabe 
resolucije ne bomo objavili. Prispevki političnih strank in 
neodvisnih list ne smejo presegati 750 znakov s presledki. 
Prispevkov, ki ne bodo podpisani s polnimi imeni avtorjev, 
ne bomo objavili. Uredništvo si pridržuje tudi pravico, da 
neprimerne in žaljive vsebine ne objavi. V Glasilu občanov 
se brezplačno objavi osmrtnica ali zahvala ob smrti za po-
kojnimi občankami ali občani občine Trebnje. Spominskih 

objav ob obletnicah smrti se ne objavlja. V Glasilu obča-
nov se proti plačilu v skladu s sprejetim cenikom objavljajo 
tudi oglasi, ki so pripravljeni za tisk, torej oblikovani in v 
primernih formatih: PDF v kakovosti za tisk in CMYK-
-formatu. Če kakovost ni ustrezna, se objava oglasa zavrne. 
Naročnik oglasa je dolžan spoštovati avtorske pravice glede 
uporabe fotografij in tekstov v oglasnih sporočilih. Oglasi 
niso lektorirani. 
Prispevke lahko pošljete po elektronski pošti na naslov: 
glasilo.obcanov@trebnje.si ali jih v elektronski obliki (CD, 
DVD, USB) oddate v poštni nabiralnik uredništva na na-
slovu: Glasilo občanov, Goliev trg 4, 8210 Trebnje (prvi 
vhod desno, za občinsko stavbo). 
Rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko je četrtek, 
6. september 2012. Prispevki, ki bodo prispeli po tem datu-
mu, bodo objavljeni v naslednji številki, če bodo še aktualni.

občanov občine Trebnje  

Govor ob občinskem prazniku
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morandum osrednje Dolenjske mora temeljiti na 
trajnostnem razvoju.
Atributi nadaljnjega razvoja so:
izredna geografska lega občine Trebnje
nova infrastruktura (avtocesta in širokopasovna 
povezava) 
energetski potencial (biomasa) 
zdrava zemlja za potrebe samooskrbe 
odprtost za tuje naložbe 
dober potencial človeških virov in znanj

neokrnjena narava, vinogradništvo in turizem 
rastočniki kot kažipoti osebnega razvoja vsakega 
posameznika
Skratka, v nastajanju je dokument, ki naj bi čim 
širše zajel vse naše prednosti in opozoril na sla-
bosti v našem prostoru. Dokument, ki bo po svoje 
širok in ki bo hkrati nagovoril vsakega posame-
znika. Želim si vašega sodelovanja, kreativnega, 
inovativnega v iskanju novih priložnosti. Me-
morandum je navadno sicer akt, ki ga civilna 

sfera da oblastem. Tokrat naj bo drugače, želim 
spodbuditi razmišljanje širokega kroga prebival-
stva. 
Zadnje besede namenjam našim današnjim na-
grajencem, ki so s svojim neutrudnim delom za-
znamovali naš včeraj, in verjamem, da bodo tudi 
naš jutri. Moj poklon in čestitke še enkrat vsem, 
prijetne poletne dni, lepo praznovanje in hvala 
za vašo pozornost.

Alojzij Kastelic,v Trebnjem, 23. rožnik 2012

Dela potekajo po planu
Za občino Trebnje je velikega pomena, da 
bomo dobili priključek z H1 za mesto Treb-
nje, Mirnsko dolino in nadalje Štajersko. 
Glede na znane okoliščine, so se dela preki-
nila kar za nekaj časa. Sedaj pa smo lahko za-
dovoljni, da sta nadvoz z rondojem v polnem 
razmahu gradnje. Na samem začetku je prišlo 
do nekaj problemov zaradi ustavitve gradnje. 
Potrebno je bilo opraviti določena  sanacij-
ska dela že opravljenih del na objektu. Sedaj 
dela potekajo normalno po terminskem pla-
nu, kar je zahvla tudi izvajalcu CGP – Novo 
mesto, tako da bo priključek dan v uporabo 
v septembru. Po večkratnih razgovorih, smo 
uspeli, da se je na rondo pripeljala elektrika 
in vodovod. Na zemljišču rondoja planira-
mo postaviti obeležje, ki bo krasilo mesto 
Trebnje. Veliko občanov sprašuje, kako bodo 
urejeni obvozi tekom gradnje rondoja. Ob-
vozi se bodo tudi v bodoče odvijali skladno s 
fazami izradnje rondoja in mostu.
Intenzivno tečejo tudi razgovori in pripra-
va dokumentacije za sanacijo poškodovanih 
občinskih in krajevnih cest nastalih ob izgra-
dnji avtoceste. Sanacija teh cest kasni zaradi 

propada nekaterih gradbincev, ki so avtoce-
sto gradili. Odpravo poškodovanih cestišč 
naj bi izvajal CPL-Ljubljana, s pričetkom že 
v tem mesecu. Glede na informacije iz javnih 
občil, se tudi temu gradbincu obeta slaba bo-
dočnost. V primeru, da bo potrebno izbrati 
novega izvajalca, se lahko obnova zaradi po-
novnega razpisa zavleče za najmanj dva me-
seca. Obnavjali se bodo sledeči odcepi: 
•	 cesta proti  Griču in del levo proti Belšinji 

vasi, 
•	 del odcepa proti Benečiji, del odcepa od 

H1 proti Grmadi, 
•	 del odcepa od H1 proti Repčam (Odrga), 

Dolenja nemška vas -  Poljane. 
Poleg tega se bo saniral tud del državnih cest: 

•	 Štefan – Pluska, H1 v dolžini enega ki-
lometra, 

•	 del ceste Trebnje – Ponikve. 
Po neuradnih informacijah je prioritetna 
obnova ceste od Ponikev proti Mirni Peči, 
vključno z obnovo mostu čez Temenico.
Še kako smo občani zainterisirani, da se vo-
zimo po prometno varnih in urejenih cestah. 
Da bi izvedeli vse kar načrtuje Direkcija RS 
za ceste na našem območju, imamo 25. 7. 
tega meseca pomemben razgovor, kateri bo 
uključeval naslednje: 
•	 ureditev bivše avtoceste H1 (vzdržrvanje, 

kaj z nadvozi, priključki, prekategorizaci-
jo ipd.), 

•	 gradnja pločnikov ob državnih cestah 
(Dolenja nemška vas – Ponikve, v Veli-
kem Gabru, v naselju Dobrnič), 

•	 obnova mostu preko Temenice v Ponikvah, 
•	 obvoznica v Dobrniču, 
•	 tretja razvojna os, 
•	 vzdrževanje državnih cest... 
O vseh dogovorih in bodočih načrtih boste 
občani obveščeni.
Občani, želim Vam veliko dopustniških 
užitkov.

Podžupan Silvester Prpar

Alja Rabzelj, svetovalka za 
kmetijstvo 
E-naslov: silva.slak@trebnje.si

Ko sem septembra 2010 pričela z delom v 
Turistično informacijskem centru Trebnje, si 

nisem niti predstavljala, da se mi bo po di-
plomi na Oddelku za geografijo Filozofske 
fakultete v Ljubljani ponudila tako izjemna 
priložnost, kot je prva zaposlitev v občinski 
upravi v domačem kraju. Od aprila letos sem 
namreč zaposlena kot svetovalka za kme-
tijstvo na Oddelku za gospodarstvo, poleg 
kmetijstva pa pokrivam tudi področje turiz-
ma in gospodarstva. 
Na področju kmetijstva so moje osnovne 
naloge naslednje: priprava in izvedba razpi-
sa za sofinanciranje programov, s katerim so 
kmetom, društvom in drugim organizacijam, 
ki delujejo na področju kmetijstva, gozdar-
stva in prehrane na območju občine Trebnje, 
dodeljena nepovratna finančna sredstva, pri-
prava javnega poziva za sofinanciranje orga-
nizacije in izvedbe kmečke tržnice ter izdaja 
različnih potrdil in dovoljenj. 
Na gospodarskem področju skrbim za ak-
tivno sodelovanje v različnih regijskih pro-
jektih, s katerimi se skrbi za izobraževanje 

in usposabljanje podjetnikov in obrtnikov s 
sedežem v občini Trebnje ter spodbuja pod-
jetniško inovativnost, strokovno spremljam 
opravljanje gospodarske javne službe – zave-
tišča za živali ter obratovalne čase gostinskih 
obratov. 
Skrbim tudi za razvojne, pospeševalne, stro-
kovne in upravne naloge s področja turiz-
ma, promocijo občine, izvajanje strategije 
turističnega razvoja, aktivno sodelovanje v 
regijskem projektu snovanja regionalne de-
stinacijske organizacije, za pripravo in izved-
bo javnega razpisa za sofinanciranje progra-
mov turističnih društev in javnega poziva o 
sofinanciranju vzdrževanja turističnih poti, 
vzdrževanje kulturnega spomenika lokalne-
ga pomena, tj. Jurjeve domačije, ter delovanje 
Turistično informacijskega centra Trebnje. 
Vsak delovni dan se srečujem z novimi izzivi 
in imam izjemno priložnost, da jih rešujem 
vestno, skrbno, inovativno in odgovorno ter 
se obenem naučim marsikaj novega.



AktuAlno

4 št. 75 / julij 2012

Andreja Perc

Sem Andreja Perc in prihajam z Mirne. Po 
izobrazbi sem ekonomski tehnik. Na Obči-
ni Trebnje sem zaposlena od leta 2003. Prve 
delovne izkušnje sem si nabirala v Službi za 
splošne zadeve. Občani se me bodo spomi-
njali iz sprejemne pisarne, kjer sem poleg 
tekočih opravil skrbela tudi za nabavo pi-
sarniškega materiala, knjiženje in odpravo 
pošte, opravljala določena dela s kadrovskega 
področja in za občinski svet. 
Od letošnjega novega leta sem referentka v 
Pisarni župana, kjer opravljam tajniška dela 

za župana in direktorja občinske uprave, 
sodelujem pri organiziranju sestankov pri 
županu, raznih protokolarnih dogodkih, 
skrbim za sklice in gradivo za občinski svet, 
razne evidence, sezname, ki se jih zahteva na 
raznih področjih. 
Poleg teh sem prevzela še nekaj drugih del, 
in sicer skrbim, da čiščenje poslovne stavbe 
poteka tako, kot je dogovorjeno, prav tako 
pripravim razpis za nakup pisarniškega ma-
teriala za potrebe občinske uprave.
Delo na tem delovnem mestu je razgibano, 
pestro in dan mi hitro mine. 

Anita Pekolj, Turistično 
informacijski center Trebnje
Delovni čas: od ponedeljka do petka od 9.00 
do 12.00 in od 12.30 do 15.00 
E-naslov: tic@trebnje.si

Sem študentka Ekonomske fakultete Uni-
verze v Ljubljani, od letošnjega maja dalje pa 
delam v Turistično informacijskem centru 
Trebnje. Skrbim za oblikovanje in promoci-
jo celovite turistične ponudbe občine, njene 
naravne in kulturne dediščine na spletnih 
straneh, promocijo prireditev, domačim in 
tujim obiskovalcem nudim informacije o 
znamenitostih, prenočiščih, gostinski po-

nudbi, prireditvah, športnih aktivnostih ter 
pohodnih in kolesarskih poteh v naši občini. 
Poleg informacij je v Turistično informacij-
skem centru Trebnje, ki se nahaja v pritličju 

stavbe Občine Trebnje, na Golievem trgu 5, 
na voljo tudi veliko promocijskega materiala. 
Delo je razgibano in zanimivo: skoraj dnev-
no sem v stiku s turističnimi ponudniki in 
organizatorji prireditev, vsak četrtek pripra-
vim tedenski napovednik dogodkov, v ka-
terega so vključene vse prireditve, ki se do 
naslednjega četrtka dogajajo na območju 
občine, in ga posredujem okoli 1800 preje-
mnikom, skrbim za objavo prireditev na so-
cialnem omrežju ter nekaj spletnih straneh, 
ob večjih dogodkih, kot sta prireditvi Iz tre-
banjskega koša in Razhodnja, pa poskrbim 
za promocijo turističnih znamenitosti v naši 
občini tudi s pestro ponudbo promocijskega 
materiala na stojnici. 

Obvestilo
Vse lastnike zemljišč ob občinskih cestah in 
pločnikih (ob javnih prometnih površinah) 
prosimo, da poskrbijo za redno vzdrževanje 
živih mej (oz. drugega rastlinja) na način, 
da le-te ne ogrožajo varnosti udeležencev 
cestnega prometa in stanja prometnih po-
vršin.
44. člen Odloka o občinskih cestah (Ur. 
list RS, št. 38/2000, 78/2003, 19/200010 in 
102/2010) v 1. odstavku določa, da je pre-
povedano začasno ali trajno zasesti občinsko 

cesto ali njen del, izvajati ali opustiti kakršna 
koli dela na cesti ali zemljišču ali objektih ob 
cesti, ki bi utegnila poškodovati cesto ali objekte 
na njej ter ovirati ali ogrožati promet na cesti. 
Vse stroške zavarovanja in odstranitve ovire 
na cesti in drugih posledic prepovedanih dejanj 
nosi tisti, ki jih je povzročil.
6. točka 2. odstavka istega člena odloka do-
loča, da je prepovedano predvsem postavlja-
ti ograje, zasaditi živo mejo, drevje, trto ali 
druge visoke nasade ali poljščine, nameščati ali 
odlagati na ali ob cesti les, opeko, odpadni ali 
drug material ali predmete, če se s tem poslab-
ša ali onemogoči preglednost ceste ali drugače 

ovira ali ogroža promet, poškoduje cesto ali po-
slabša njeno urejenost.
Vsi lastniki zemljišč ob javni prometni po-
vršini ste dolžni poskrbeti, da žive meje (oz. 
drugo rastlinje) z vašega zemljišča ne segajo 
na javno prometno površino in da ne ovira-
jo prometa (avtomobilov, pešcev, kolesarjev 
…) oziroma poslabšajo preglednosti ceste!
Glede na navedeno pozivamo občane obči-
ne Trebnje, da obrežete svoje žive meje (oz. 
drugo rastlinje) ob javnih prometnih po-
vršinah na primeren način in jih nato tako 
tudi redno vzdržujete!

Občinski prostorski načrt občine Trebnje 
(OPN) je bil javno razgrnjen v prostorih 
občinske stavbe v poslovnem času od 10. 
maja do 9. junija, torej niti mesec dni. Na 
občinski spletni strani so bili objavljeni 
datumi javne obravnave s pojasnili pred-
stavnikov URBI, d. o. o., ki je izdelal OPN. 
Za KS Trebnje, Račje selo in Štefan je bil 
vpogled 15. maja ob 17. uri, kar je za letni 
čas neprimerna ura. Občan, ki redno ne 
pregleduje spletne strani ali pa je sploh ne 
prebira, za datum javne obravnave ni mo-
gel vedeti. Prav bi bilo, da bi bili občani na 

javno obravnavo vabljeni na običajen način, 
kot je vabilo v poštnem nabiralniku, obja-
va v Glasilu občanov in podobno. Res je, 
da je OPN strokovno zahteven dokument, 
vendar ne sme iti mimo »javne pameti«. O 
njem bi moral dati svoje mnenje tudi občin-
ski svet, in sicer preden je šel v javno razgr-
nitev. Občinski svet bi moral tudi ugotoviti, 
če je OPN usklajen z zakonodajo, ki ureja 
okolje in prostor ter varovanje naravne in 
kulturne dediščine.
Le skozi širšo javno obravnavo OPN-ja bi 
bilo možno doseči dogovor o razvoju naše 
občine, saj ga vidi vsak po svoje. Trajnostni 

razvoj je potrebno na novo definirati z vidika 
vračanja z globalne ravni na lokalno raven, 
zlasti na področju kmetijstva in energetike 
ter kakovosti življenja. Nedopustno je, da 
vlada sedaj spreminja prostorsko zakonodajo, 
ki bo odpravila odškodnine zaradi pozidave 
kmetijskih zemljišč ali pa bodo te le simbo-
lične. Mesto Trebnje potrebuje odprt javni 
prostor z rekreacijskimi površinami, igrišči, s 
parkom, trgom, knjižnico in kulturnim do-
mom v bližini. Temeniško dolino smo ubra-
nili pred avtocestnim lobijem. Sedaj ji mora-
mo dati pravo vlogo glede na njene naravne 
danosti in se o tej temi ne samo pogovarjati. 

Štefan Kamin

OPN je prehitro odšel z javne obravnave
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Ciril Metod PUNGARTNIK je pred dnevi 
prejel naziv častni občan občine Trebnje, za 
katerega pravi, da ne ve, po kakšnih merilih 
so mu ga dodelili, oz. da bi bilo potrebno po-
staviti neke nove kriterije, po katerih bi se 
podeljeval.

Ste bili kaj presenečeni ob prejemu naziva ča-
stni občan občine Trebnje?
Moram priznati, da zelo, in menim, da je 
častno občanstvo nekaj posebnega in le-tega 
naj ne prejme kar vsak oz. naj bo prejemnik 
resnično zaslužen za ta naziv. Do sedaj pra-
ksa ni bila takšna. V času po vojni, odkar ob-
čina podeljuje ta naziv, ni bil nikoli podeljen 
občanu občine Trebnje. Častno občanstvo je 
bilo in ostaja nekaj velikega, posebnega.

Zakaj menite, da si ne zaslužite tega naziva?
Če so merila podeljevanja taka, menim, da so 
moji predhodni kolegi gotovo zaslužnejši, saj 
so se v času njihovega »vladanja« postavljali 
izjemni mejniki. Kljub dobremu prometne-
mu položaju Trebnjega so morali pripeljati v 
naše mesto proizvodnjo, da so ljudje imeli kaj 
in kje delati in se zaposlovati. Zaposlitev je 
našel vsakdo, ki je le želel delati, saj je gospo-
darstvo neverjetno lepo raslo in napredovalo. 

In katera večja gospodarstva so bila ustano-
vljena v tem času?
Kemooprema, IMP Ljubljana, Kolinska na 
Mirni, Iskra v Mokronogu, IGK Račje selo, 
Akripol, Tesnila na Veliki Loki, Tem Čatež, 
širila so se Modna oblačila, Dana na Mirni 
in še mnoga druga podjetja. Vsa ta podjetja 
so dajala velik razvojni potencial naši občini 
in seveda zaposlitev občanom.

Na kakšen način ste v tem času prispevali k 
razvoju občine?
V teh letih sem delal kot načelnik za gospo-
darstvo v občinski upravi in res smo se trudili 
za dobrobit občanov. Nikoli nismo za svoje 
delo pričakovali pohval in priznanj. Veseli 
smo bili uspehov in naša nagrada so bili za-
dovoljni občani.

In kakšna je bila vaša življenjska pot?
Nič kaj rožnata. Rodil sem se v Trebnjem 24. 
6. 1936 kot najmlajši, šesti otrok v družini. 
Mama je bila mojstrica šiviljstva in je imela 
po navadi najmanj dve vajenki, oče mizar in 
dela sem se navadil že kot otrok. Osnovno 
šolo sem obiskoval v Trebnjem, potem pa 
sem šolanje nadaljeval v gimnaziji v Stični, 
kjer sem naredil malo maturo. Kasneje sem 
dokončal lesno industrijsko šolo in se izučil 
za mizarja. Potem pa sem se skozi življenje 
vseskozi izobraževal.
Moja prva zaposlitev je bila v industriji, nato 
sem nekaj časa poučeval tehnični pouk tako 
v Trebnjem kot na Mirni, v poznih šestde-
setih letih pa sem nastopil delo načelnika 
za gospodarstvo v Občinski upravi Občine 
Trebnje. Takrat sem tudi vztrajal pri poi-
menovanju ulic v Trebnjem. Hotel sem, da 
se ulice in trgi poimenujejo po znanih tre-
banjskih rojakih. Kasneje sem bil izvoljen 
za predsednika takratne občinske skupščine 
in nato postal prvi župan občine Trebnje v 
samostojni Sloveniji. Od leta 1998 do leta 
2002 sem bil poslanec Državnega zbora RS, 
v letu 2004 pa na nadomestnih volitvah po-
novno izvoljen za župana. 
V veselje in čast si štejem, da sem v svojem 
mandatu na občini zaposloval 26 ljudi, ki so 

imeli zelo širok spekter znanja, saj je 18 za-
poslenih imelo višjo in visoko izobrazbo.

S svojim dolgoletnim delom ste odločilno vpli-
vali na razvoj občine Trebnje. Kaj se vam je 
vtisnilo v spomin iz teh časov?
Vedno, ko sem videl zadovoljne obraze ob-
čanov ob dobro izvedenih projektih, sem bil 
vesel. To mi je bil najboljši vodnik in pokaza-
telj, da hodimo po pravi poti. In to zadovolj-
stvo si štejem v veliko čast.

Kaj bi vi danes spremenili? Vas pri sedanji 
garnituri vodstvenih ljudi kaj moti?
Seveda, veliko, a najbolj to, da veliko oblju-
bljajo in malo naredijo. Škoda, da se to doga-
ja, saj menim, da bi se po dobrih programih 
dalo realizirati ogromno projektov. Res je, 
da čas, v katerem živimo, ni ravno idealen 
za gospodarstvo, a z dobrim vodstvom in 
premišljenimi potezami bi se dalo marsikaj 
narediti. 

Gospod Ciril Metod Pungartnik je zelo 
skromen človek. O svojih velikih delih ne 
govori prav rad, saj se mu zdi, da je bila to 
njegova dolžnost, ki jo je sprejel z vodenjem 
občine. Želimo mu, da bi mu zdravje dobro 
služilo in da bi v krogu svojih dragih dočakal 
še mnogo let.

M. S. 

Mnogo je ljudi, ki si zaslužijo pohvalo

Novi častni občan gospod Ciril Metod Pun-
gartnik je v petek na slavnostni seji Občin-
skega sveta Občine Trebnje prejel zasluženi 
naziv, v nedeljo, 24. junija, pa je praznoval še 
76. rojstni dan. Dogodkom gospoda Cirila 
so slavnostno pentljo dodali člani Občinske-
ga pihalnega orkestra Trebnje z dirigentom 
Primožem Kravcarjem ter nekateri njegovi 
bivši sodelavci in svetniki, ki so mu popoldne 
prišli na dvorišče voščit z glasbo in besedo 
hvaležnosti in dobrih želja. 

Čestitka častnemu občanu

št. 75 / julij 2012
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Pred vami je nova rubrika z naslovom 
»Dan smo preživeli« v kateri boste lahko 
našli ljudi, ki so naši občani, opravljajo po-
membne naloge in zasedajo mesta katera 
so nam nepoznana. 
Predstavili vam bomo tudi stvari iz ozadja, 
tisto kar je običajno skrito ljudem in očem 
in vam razkrili kakšen delček delovanja in 
funkcioniranja. Tako si boste lahko pre-
brali kako poteka  delo v vojski, zaporu, na 
policiji, v komuni….
V tej številki vam predstavljamo delček 
življenja v Poveljstvu sil slovenske vojske, 
kateri poveljuje naš občan g. Branimir Fur-
lan.

13. junija sem preživela dan v Poveljstvu sil 
Slovenske vojske, v Vojašnici Ivana Cankarja 
Vrhnika. 
Dan je bil zelo zanimiv, saj mi je dal odgo-
vore na mnoga vprašanja in razširil obzor-
ja. Živimo brezskrbno v času in deželi, ki jo 
varujejo ljudje, ki so z vsem srcem predani 
svojemu delu. 

Poveljstvu sil Slovenske vojske poveljuje bri-
gadir Branimir Furlan, ki me je gostil v svo-
jem delovnem okolju.
V vseh enotah v poveljstvu je praviloma prva 
ura delovnega dne namenjena jutranji vadbi. 
V višjih poveljstvih GŠ je to uro malo težje 
izvesti kot v enotah zaradi urnika in tudi na-
rave dela. Ravno tako vadbene ure v rednem 
delovnem času ne more imeti g. Branimir 
Furlan, zato na delo prihaja zgodaj in svojo 
vadbo opravi že pred službo. 
Tudi tega dne, ko sem bila pri njem v go-
steh, je prišel v vojašnico že ob 6. uri zjutraj 
in dan pričel s tekom. Pravi, da s tekom oz. 
redno vadbo lažje premaguje stresna obdobja 

in vse dnevne ovire, ki mu prihajajo na pot. 
Njegova vadba je redna, poteka v naravi in se 
prične najkasneje ob 6.30, če le ni tema ali 
prehud mraz.
Tega dne je imel prvo obveznost že ob 8. uri 
zjutraj. Prva obveznost je redno jutranje po-
ročanje, s pomočjo katerega izve, kakšna je 
situacija v vojski, kaj se dogaja, kako poteka 
realizacija določenih planov, hkrati pa seveda 
vsak posameznik dobi določene usmeritve.
V silah SV je zaposlenih okoli 6300 ljudi, od 
tega jih je 430 v tujini, približno enako šte-
vilo se jih pripravlja, da se potem v različnih 
obdobjih tekom leta zamenjajo, in prav vse 
usmerja naš občan, g. Branimir Furlan.
Ob 10. uri se je poslovil od petih pripadni-
kov, ki so odšli na nova delovna mesta oz. v 
druge poveljstvene enote. 
V vojski je narava dela takšna, da po karierni 
poti prevzemajo bolj odgovorne obveznosti 
in ne vse v istih enotah. Nekateri odidejo v 
tujino, spet drugi ostanejo v domačem oko-
lju, le da so napredovali, saj se po dolžnosti 
tekom leta zaposleni bolj menjujejo kot v 
podjetjih.
Vsak ob slovesu od poveljnika g. Branimirja 
dobi spominski kovanec PS.
Tega dne je poveljnik tudi podrobneje po-
gledal, kako opravljajo svoje dolžnosti pri-
padniki v tujini na mednarodnih operacijah. 
Praviloma ima poveljnik ta pregled enkrat 
mesečno in ravno na ta dan, ko sem bila pri 
njem na obisku, je opravil pregled prek video 
konference.
To je neposredni mesečni stik s poveljniki, 
čeprav si dnevno izmenjujejo elektronsko 
pošto. Ta stik je bolj pristen, saj je poleg slike 
prisoten tudi zvok.
Pogovarjali so se o dnevni problematiki oz. 
posameznih situacijah, kako delujejo povelj-
stva in enote ter posamezniki v operacijah. 
Kontingenti delujejo v Bosni, na Kosovu, v 
Afganistanu, Libanonu, potem pa še posa-
mezniki v poveljstvih Nata v Beogradu, Sko-
pju, operaciji v Angliji, nekateri pa delujejo 
tudi kot opazovalci in so velikokrat v nevar-
nem položaju.
Trenutno je pozornost najbolj usmerjena v 
Sirijo, saj so tam trije opazovalci iz dveh raz-
ličnih operacij. 
Pogovor s poveljniki je tekel o problemih, 
ki jih je potrebno rešiti, situacijah, o tem, 
kako delujejo posamezne enote, seveda pa je 
vsakega poveljnika povprašal tudi o vojakih. 
Vedno ga zanima njihovo počutje, zdravje in 
celotno funkcioniranje čete.
Po končani video konferenci ga je obiskal 
tudi član sindikata in pogovor je tekel o ka-
drovskih razporeditvah. Tudi v vojski se že 
kar nekaj časa izvajajo mnoge razporeditve 
zaradi znižanja stroškov.

Pripadniki SV dosti potujejo na različne 
konce domovine in žal v nekaterih primerih 
ni alternative. PS je samo eno oz. le na Vrh-
niki, kar pomeni, da se nekatere naloge lahko 
izvajajo samo tu, mnoge pa se seveda lahko 
izvajajo še štabno v Mariboru, Ljubljani oz. 
drugih krajih. Najprej se seveda preveri, ali 
lahko posameznik svoje delo opravlja bližje 
domu. V zadnjem času delajo veliko analiz, 
saj ne želijo le zmanjšati stroškov, ampak 
svojim pripadnikom tudi omogočiti, da ima-
jo več prostega časa, časa za svoje obveznosti 
in družine, saj je zadovoljstvo in dobro poču-
tje zaposlenih na prvem mestu. 
Po opravljenih nalogah in seveda okusni ma-
lici sem se s pripadniki smela udeležiti med-
narodne vojaške vaje Adriatic Strike 2012, ki 
je potekala med 12. in 15. junijem na osre-
dnjem vadišču pri Postojni, na Počku.
Ta mednarodna vojaška vaja je v našem pro-

Predan domovini
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storu potekala prvič. SV je v sodelovanju z 
zavezniškimi državami in ob podpori voja-
škega letalstva izvedla usposabljanje usmer-
jevalcev zračne podpore. 
Na vaji so poleg pripadnikov SV sodelovali 
tudi pripadniki hrvaških, italijanskih, ma-
džarskih in ameriških oboroženih sil. Skupaj 
se je vaje udeležilo približno 200 pripadni-
kov oboroženih sil s 15 zračnimi plovili, v 
zraku pa sta bili hkrati dve letali.
SV je na vaji sodelovala s šestimi letali Pila-
tus PC-Gm Hudournik in tremi helikopterji 
Bell 2006, italijansko letalstvo s parom letal 
AMX, Madžari s parom letal SAAB JAS 39 
Gripen, zračne sile ZDA v Evropi pa s pa-
rom letal F 16. 
Vaja je bila izjemno velik mejnik dosedanje-
ga dela in usposabljanja pripadnikov SV. 
In kdo je sploh človek, ki je poveljnik sil Slo-
venske vojske? Kdo je Branimir Furlan?
To je naš občan, na katerega smo upravičeno 
lahko ponosni, to je človek z velikim srcem. 
Njegova karierna pot se je pričela že po sre-

dnji kemijski šoli v Celju. Javil se je na raz-
pis za inženirja kemije tehnične akademije v 
Zagrebu. Kasneje je ugotovil, da je v vojaški 
šoli, saj je ob sprejemu dobil uniformo. Ke-
mijo je študiral pet let, ob študiju pa se je 

izobraževal tudi za častnika in opravil veliko 
vojaških obveznosti. 
Radovednost in želja po nenehnih spremem-
bah sta ga dalje popeljali v vojaško okolje in 
danes je za to hvaležen.
Ugotovil je, da ga bolj veseli vojaška kariera 
kot kariera inženirja kemije. Ker ima rad red, 
se je v vojaško življenje hitro vključil. 
Njegova karierna pot ga je peljala od Bihača, 
Karlovca, do poveljevanja enoti v Mokro-
nogu, kjer je bil 29. junija 1991 v slovenski 
osamosvojitveni vojni tudi ranjen. Le spletu 
okoliščin in svoji zbranosti se lahko zahvali 
za svoje življenje. 
18. junija 1993 je bil povišan v majorja, nato 
je od leta 2000 do leta 2001 študiral na voj-
nem kolidžu kopenske vojske v ZDA kjer 

je tudi magistriral, od 13. julija 2001 do leta 
2005 je bil poveljnik 1. brigade Slovenske 
vojske, 12. maja 2006 je bil povišan v bri-
gadirja in od 15. julija 2010 je poveljnik sil 
Slovenske vojske in slovenski častnik.
Vedno vse dobro pretehta, njegova tihost 
in resnost v samem začetku malo zbegata, a 
kmalu ugotoviš, da se pod vsem tem skriva 
mehka, dobra duša človeka, ki ne pozna sla-
bosti, ki zelo dobro ve, kaj je življenje, in tudi 
ve, kaj pomeni dati življenje za druge.
Ko vidiš, kako so ljudje predani svojemu delu 
in deželi, v kateri živimo, ugotoviš, da imamo 
v Sloveniji neprecenljivo bogastvo: mir in vso 
zaščito ter podporo ljudi, ki s svojo predano-
stjo čuvajo našo deželo. Hvala vam!

Mojca Smolič
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Podelitev občinskih 
priznanj
V petek, 22. junija 2012, je v avli CIK-a 
Trebnje potekala slavnostna seja Občinske-
ga sveta Občine Trebnje, katere namen je bil 
obeležitev praznika občine Trebnje in dneva 
državnosti. Ob tej priložnosti je župan Ob-
čine Trebnje podelil naziv častnega občana, 
plakete, priznanja in zahvale Občine Treb-
nje, po prireditvi pa je sledilo še kresovanje 
pri planinskem domu na Vrhtrebnjem. 

Naziv častnega občana občine Trebnje je 
prejel Ciril Metod PUNGARTNIK, ki 
se je rodil 24. 6. 1936 v Trebnjem. Njegova 
prva zaposlitev je bila v industriji, nato je bil 
nekaj časa učitelj tehničnega pouka, v po-
znih 60. letih pa je nastopil delo načelnika 
za gospodarstvo v Občinski upravi Občine 
Trebnje. Takrat je odigral odločilno vlogo pri 
poimenovanju ulic v Trebnjem, saj je vztra-
jal, da se ulice in trgi poimenujejo po znanih 
trebanjskih rojakih. Kasneje je bil izvoljen 
za predsednika takratne občinske skupščine 
in nato postal prvi župan Občine Trebnje v 
samostojni Sloveniji. Od leta 1998 do leta 
2002 je bil poslanec slovenskega parlamen-
ta, v letu 2004 pa na nadomestnih volitvah 
ponovno izvoljen za župana. S svojim dolgo-
letnim delom je odločilno vplival na razvoj 
občine Trebnje.

Plaketa Občine Trebnje je bila podeljena:
– mag. Jožetu KUKMANU
Mag. Jože Kukman je upokojeni farmacevt, 
ki je svoje znanje nabiral po različnih kra-
jih naše dežele in izven nje. Več let je delal 
v trebanjski lekarni, po upokojitvi pa se je z 
dušo in srcem predal nadaljevanju dela patra 
Ašiča v samostanu v Stični. Zavedanje, da je 
tudi jesen življenja lahko kreativna in mno-
go prinaša družbi, ga je spodbudila, da se je 
brez zadržkov kot mentor in strokovni vodja 
številnih krožkov vključil v dejavnost Uni-
verze za tretje življenjsko obdobje Trebnje. Z 

izjemnim občutkom in visoko strokovnostjo 
že dobro desetletje sooblikuje program in 
soustvarja izobraževanje starejših v lokalnem 
okolju in širše.

– VRTCU TREBNJE
V letošnjem letu praznujemo 60. obletnico 
predšolske vzgoje v Trebnjem in prav Vrtec 
Trebnje je v preteklosti nedvomno odigral 
pomembno vlogo v razvoju skupnosti. Po-
membno vlogo ima tudi danes, s plaketo 
Občine Trebnje pa se želimo zahvaliti vsem 
generacijam vzgojiteljic in vzgojiteljev, ki so 
s svojim delom in zgledom spodbujali in še 
spodbujajo pozitiven odnos do življenja, uče-
nja in sobivanja pri najmlajši generaciji.

– prof. Tatjani MIHELČIČ GREGOR-
ČIČ
Profesorica glasbe Tatjana Mihelčič Gre-
gorčič je dolgoletna ravnateljica Glasbene 
šole Trebnje, skozi katero se je zvrstilo ve-
liko število glasbenega izobraževanja željnih 
učencev. Z zbori Glasbene šole Trebnje je 
naš kraj uspešno predstavljala na revijah in 
tekmovanjih doma in v tujini, s svojo preda-
nostjo glasbi in poklicu, ki ga opravlja, ter z 
odgovornim in uspešnim vodenjem Glasbe-
ne šole Trebnje pa je prof. Tatjana Mihelčič 
Gregorčič pustila pečat ne le na generacijah, 
ki so se šolale v Glasbeni šoli Trebnje, temveč 
tudi na občanih, katerim s svojim predanim 
delom in vključevanjem v družbeno življenje 
že mnoga leta dviguje kakovost bivanja in 
približuje kulturo.  

Priznanje Občine Trebnje je bilo podeljeno: 
– Marjanu Petru PAVLINU, dr. med., spec. 
ginekologije in porodništva
Marjan Peter Pavlin se je rodil leta 1947, se 
izšolal za doktorja medicine, specialista gine-
kologije in porodništva, ter se zaposlil v Splo-
šni bolnišnici Novo mesto. Ob zahtevnem 
delu, ki ga opravlja že skoraj 40 let, se vse od 
osamosvojitve dalje aktivno vključuje tudi v 
politično življenje občine. Od leta 1994 do 
leta 2011 je bil član, kasneje pa prvi predse-
dnik Občinskega sveta Občine Trebnje. 

– Božu KRAVCARJU
Božo Kravcar se je rodil leta 1947 v Ljublja-
ni, po šolanju v Trebnjem in Novem mestu je 
kmetoval na družinski kmetiji ter bil aktiven 
v stanovskih organizacijah, v katerih se je 
zavzemal za napredek kmetijstva v občini in 
širše. S svojim več kot 20-letnim delovanjem 
je pomembno prispeval k razvoju in organi-
ziranosti kmetijske dejavnosti v občini. Po-
memben je tudi njegov prispevek k ugledu 
in prepoznavnosti občine Trebnje in njenih 
kmetijskih pridelovalcev tako v stanovskih 
organizacijah in združenjih kot v širši javno-
sti. S svojim delovanjem v organih vodenja 
Občine Trebnje in Krajevne skupnosti Treb-
nje je prispeval k razvoju lokalne samouprave 
in bil pobudnik mnogih projektov s področja 
infrastrukture, hkrati pa je tudi sodeloval pri 
njihovem uresničenju.

– Ladu STOPARJU
Lado Stopar se je rodil leta 1940 v Ravnah 
nad Šentrupertom ter po študiju elektroteh-
nike postal poklicni pilot. Tudi upokojil se je 
kot pilot inštruktor na letalih Airbus A320 
ter se leta 1985 z ženo vrnil na rodno Dolenj-
sko, na Čatež pod Zaplazom. Je ustanovitelj 
Moškega pevskega zbora vinogradnikov Ča-
tež, petnajsto leto že prepeva v moškem pev-
skem zboru Zagriški fantje, zadnjih 10 let je 
tudi njihov zborovodja, vključen pa je bil tudi 
v druge pevske zbore (Mešani pevski zbor 
Čatež, Mešani pevski zbor Veliki Gaber) in 
bil ustanovni član Mešanega pevskega zbo-
ra Kres Čatež, v katerem je prepeval šest let. 
Je aktivni član Vinogradniško-turističnega 
društva Čatež in mnogih drugih društev ter 
pomaga pri verskem turizmu pri božjepotni 
cerkvi Matere Božje na Zaplazu ter kot dol-
goletni ključar odpira božja vrata vsem, ki so 
potrebni pozitivne energije.

Zahvalo Občine Trebnje sta prejela Alojzij 
Piškur in Prostovoljno gasilsko društvo Po-
nikve.

Občinska uprava Občine Trebnje
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V soboto, 2. 6. 2012, smo se nekdanji sošolci 
in sošolke, ki smo zaključili šolanje na OŠ 
Trebnje leta 1962, zbrali na praznovanju 
50-letnice zaključka osnovne šole. Srečanje 
smo začeli s kratkim programom. Sošolec 
Veko nas je s pomočjo projiciranja slik po-
peljal na vse »lokacije«, kjer smo obiskovali 
pouk, tako v podružnične šole kot različne 
stavbe v Trebnjem – poleg v »šoli na križi-
šču« se je pouk namreč odvijal še v najmanj 
štirih stavbah. V učilnicah so bile peči na 
drva. Na njih smo sušili premočene čevlje in 
obleko. Pisali smo še s peresniki in črnilom.   
Ob starih fotografijah smo se spomnili 

tudi nekdanjih učiteljev, pokojnih sošolcev 
in nekaterih nepozabnih dogodkov. Vsem 
so najbolj ostali v spominu: krašenje šole z 
lipico in zastavicami ob praznikih, sprejem 
Tita, šolski izleti, delovne akcije, plesni te-
čaj pod vodstvom mojstra Jenka – in seveda 
prve ljubezni. Bili smo prva generacija t. i. 
osemletkarjev, ki je po četrtem razredu nada-
ljevala pouk v petem razredu, ne več na nižji 
gimnaziji. 
Snovi za pogovor ni manjkalo, kajti v pol 
stoletja smo preživeli najbolj aktivni del ži-
vljenja: izšolali smo se za raznovrstne pokli-
ce, si ustvarili družine, »oddelali« svoje po-

klicno obdobje in se upokojili. 
Naše druženje je bilo nadvse prijetno in je ob 
zvokih glasbe potekalo dolgo v noč.

Tekst: Anton Vencelj, Štefan pri Trebnjem 
Foto: Ivan Zakrajšek

50-letnica zaključka osnovne šole

V četrtek, 24. maja 2012, smo v Vrtcu Treb-
nje praznovali. Za obiskovalce smo na osre-
dnjem prireditvenem prostoru pripravili 
prireditev, ki je prikazala vrtec, kakršen je 
bil nekoč, in vrtec, kot ga doživljamo danes. 
V enoti Mavrica in njeni okolici se je vrtec 
predstavil tudi z  ekostojnicami, na katerih 

smo obiskovalcem ponudili napitke, sadje, 
praženec, zeliščne namaze, kruh in pecivo. 
Posladkali smo se tudi s pravo rojstnodnev-
no torto. V skupnih prostorih vrtca sta pote-
kali dve projekciji o življenju in delu našega 
vrtca skozi obdobje 60-ih let. Na ogled smo 
postavili tudi dve tematsko raznoliki razsta-
vi: »Vrtec nekoč in danes« ter »Vrtec in jaz«. 

Prva je predstavila pripomočke in igrače iz 
igralnice nekoč in igralnice danes. Na drugi 
razstavi pa so otroci, ki obiskujejo naš vrtec, 
predstavili svoje likovne izdelke. 
Z nami so poleg staršev in otrok praznovali 
tudi nekdanji delavci vrtca, predstavniki lo-
kalne skupnosti, organizacij, javnih in kul-
turnih zavodov in podjetij.
Pri pripravi in izvedbi našega prazničnega 
dne so nam pomagali g. Slavko Podboj, ga. 
Zvonka in g. Pavle Rot, g. Andrej Mežan in 
g. Nace Sila, za kar se jim ob tej priložnosti 
najlepše zahvaljujemo.

Prireditev ob praznovanju 60-letnice 
predšolske vzgoje v občini Trebnje

Izdelaj si svoje oblačilo
Na Centru za izobraževanje in kulturo Treb-
nje je od 26. do 29. junija potekala počitni-
ška ustvarjalna delavnica Izdelaj si svoje 
oblačilo pod mentorstvom Aleksandre 
Šepec, univ. dipl. inž. oblikovanja tekstilij 
in oblačil. Plakati z različnimi modnimi 
ilustracijami, ki so bili v mesecu juniju vi-
dni na različnih plakatnih mestih in v ka-
varnah v Trebnjem in okolici, so navkljub 
začetniškim korakom delavnice pritegnili 
kar nekaj zanimanja. Namen delavnice je 
bil namreč spodbuditi mlade in starejše 
k tekstilni reciklaži, saj je ta v današnjem 
času še kako pomembna. Ideja o ponovni 
uporabi že nošenih oblačil in ostalih teks-
tilnih izdelkov, ki bi jih sicer zavrgli, je v 
svetu že nekaj časa aktualna, čedalje bolj 
pa se uveljavlja tudi v našem prostoru.

V sklopu dvajsetih šolskih ur je mentorica 
udeležence seznanila s celotnim procesom 
izdelave oblačila, ki vključuje risanje idejne 
skice, risanje osnovnega kroja, krojenje iz-

delanega kroja iz različnih tekstilnih mate-
rialov in šivanje oblačilnega izdelka. Udele-
ženci so svoje izdelke oblikovali in izdelali iz 
različnih že nošenih in uporabljenih oblačil 

in tekstilnih izdelkov, ki so bili na voljo 
v delavnici, in tistih, ki so jih prinesli od 
doma. Nastalo je nekaj čudovitih oblačil, 
ki pričajo o kreativnosti udeležencev, vsa 
pa so sedaj tudi del njihove poletne gar-
derobe.
Delavnica Izdelaj si svoje oblačilo je uvod 
v sklop kreativnih tekstilnih delavnic, ki 
se bodo nadaljevale v jesenskem času in 
na katere ste vabljeni prav vsi, ki vas to-
vrstno ustvarjanje veseli, tudi če ste brez 
predznanja. Naslednja delavnica bo od 27. 
do 31. avgusta. Informacije in prijave na 
tel. št. 07 34 82 103 ali spletni strani www.
ciktrebnje.si.

Milena Hvastija in Aleksandra ŠepecUdeleženci s svojimi izdelki (foto: Katja Cugelj)
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V akciji Očistimo Slovenijo 2012 smo so-
delovali tudi člani Lovske družine Dobr-
nič, ki šteje 56 članov. Akcije se je udeležilo 
kar 41 naših članov. V manjših skupinah 
smo sodelovali z ostalimi krajani KS Dobr-
nič, KS Knežja vas in KS Svetinja, ki so bile 
nosilke akcije. Vsem udeležencem smo bili 
v veliko pomoč, saj lovci poznamo vse skri-
te kotičke gozdov, kjer so poleg divjadi tudi 
divja odlagališča smeti in drugih odpadkov.
Takšno akcijo smo slovenski lovci, ki nas je 
22.000, na nacionalni ravni izvedli že leta 
1999. Pod imenom Krademo smeti naravi 
smo naravi »ukradli« 19.000 m3 smeti. V 
takratni spomladanski akciji smo dobrniški 

lovci pobrali 105 m3 smeti. 
Že vsa leta smo lovci aktivni na tem po-
dročju. Naša glavna naloga pa je zagotoviti 
ohranitev naravnega življenjskega okolja 
divjadi in vseh prostoživečih živali. Vse 
uporabnike prostora vedno opozarjamo in 
prosimo, da se vsi skupaj z združenimi mo-
čmi borimo za ohranitev čistega okolja.
Skupaj ugotavljamo, da se stvari na podro-
čju varstva okolja spreminjajo na bolje. Do-
bro znamenje je tudi to, da so v tej čistilni 
akciji sodelovali pretežno mladi, zato zre-
mo v prihodnost optimistično.

Za LD Dobrnič starešina Tone Perpar

Člani Lovske družine Dobrnič sodelovali  
v akciji Očistimo Slovenijo 2012

Zlati bralci
Devetošolci Osnovne šole Trebnje, ki so vseh 
devet let opravljali BRALNO ZNAČKO in 
postali ZLATI BRALCI, so se v sredo, 13. 

junija 2012, srečali s stand-up komikom Bo-
štjanom Gorencem - Pižamo. 
Srečanje je pripravila Knjižnica Pavla Golie 
Trebnje skupaj z Osnovno šolo Trebnje. Zlati 
bralci so dobili priznanja in knjižne nagrade.

ZAKLJUČEK ŠOLSKEGA LETA  
V ENOTI ROMANO

Vrtičkarji, njihovi starši in vzgojiteljice smo 
se ob zaključku šolskega leta skupaj pove-
selili. Otroci so staršem pokazali, kaj so se 
naučili skozi celo šolsko leto, in se zavrteli 
ob veseli glasbi. Za svoj trud in reden obisk 
vrtca so prejeli tudi praktično darilo. Preden 
smo se razšli, smo se posladkali s torto.
Otroci iz enote Romano in njihove vzgojite-
ljice vam želimo prijetne počitnice.

Helena, Aljana, Maja

Valeta
V petek, 15. junija 2012, so učenci 9. razre-
da Osnovne šole Trebnje z valeto zaključili 

svojo osnovnošolsko obveznost.
Čeprav je vsako slovo težko, jih z veseljem 
pošiljamo novemu življenju naproti.

(Foto: ART PRO)

NOVO VODSTVO V KS 
DOLENJA NEMŠKA VAS

Na zahtevo svetnikov KS Dolenja Nem-
ška vas je bila v juniju 2012 sklicana seja 
Sveta KS Dolenja Nemška vas, na kateri 
smo za novega predsednika izvolili Mila-
na Dragana in za novega podpredsedni-
ka potrdili Francija Stariča. Prepričani 
smo, da je potrebno delati v interesu vseh 
krajanov, ne pa za interes posameznikov. 
Nesoglasja, ki so se vrstila od prodaje po-
sipalnika naprej, in nepravilnosti, ki smo 
jim bili priča in ki jih še ugotavljamo 
(tudi v Občinski upravi Občine Trebnje), 
so botrovali naši odločitvi, da je potreb-
no prekiniti s takim delovanjem. Na našo 
zahtevo, da želimo Zaključni račun za 
leto 2011, obrazložitev računov  z viso-
kimi zneski, nismo prejeli odgovora. Prav 
tako Plan za leto 2012, ki naj bi ga pripra-
vili posamezniki, do maja še ni bil obliko-
van in vse je kazalo, da do konca leta 2012 
ne bomo sposobni izpeljati v naši krajevni 
skupnosti prepotrebnih investicij. Zato 
smo plan dela oblikovali naknadno in ga 
bomo z vso odgovornostjo izpeljali v ko-
rist naših krajanov. 
Želimo, da finančna sredstva, ki jih ima-
mo v proračunu, pravočasno in preudar-
no porabimo za dobrobit vseh krajanov. 
Želimo si dobrih medsebojnih odnosov, 
sodelovanja in konstruktivnega dialoga, 
ki nas bo povezoval, ne pa nestrpnosti, 
sovraštva in maščevalnosti posameznikov.

Svetniki KS Dolenja Nemška vas
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Kresovanje na 
Vrhtrebnjem 
Nadaljevanje slavnostne seje Občinskega 
sveta Občine Trebnje ob 4. prazniku Občine 
Trebnje, ki je potekala v petek, 22. junija, s 
podelitvijo zahval, priznanj in plaket ter na-
ziva častnega občana, se je odvijalo na Vrh-
trebnjem pri planinskem domu Planinskega 
društva Trebnje. V neposredni bližini doma, 
na parceli Naceta Hribarja, je Božo Kavšek 
postavil izjemno lep kres, ki so ga po kultur-
nem programu prižgali prejemniki priznanj 
(Marjan Pavlin, Božo Kravcar in Lado Sto-
par) ter podžupan Silvester Prpar, ki je zbra-
ne pred prižigom kresa nagovoril, kasneje 
pa tudi poskrbel za presenečenje s frajtona-
rico. V kulturnem programu so sodelovali 
Moški pevski zbor vinogradnikov Čatež z 
zborovodkinjo Barbaro Leben, s harmoniko 

učenca Glasbene šole Trebnje – Aleks Zu-
pančič in Jure Krevs, Plesna skupina Ajda 
z mentorico Tanjo Korošec, ki je bila nena-
povedana in katere nastop je bilo darilo za 
praznik občine, Ansambel Pelikan ter vodi-
telj Darko Povše, ki je kasneje z ansamblom 
raztegnil tudi svojo frajtonarico. Na dogodku 
se je zbrala prijetna skupina obiskovalcev iz 
doline, vasi in njene okolice. Zahvaljujemo 
se prizadevnim planincem za gostoljubje in 
tradicionalni golaž, ki ga Občina Trebnje 
ob praznovanju praznika poklanja obisko-
valcem, vsem nastopajočim za kulturni pro-
gram, za sodelovanje in pomoč pa Nacetu 
Hribarju, Božu Kavšku, Jožetu Pekolju, Jaku 
Rmanu in Boštjanu Roglju, članom PGD 
Vrhtrebnje in Trebnje, Kmetijski zadrugi 
Trebnje in Nacetu Rakarju. Vse navzoče, so-
delujoče in tudi širšo okolico je mogočen ter 
lep kres s svojo svetlobo povabil k praznova-
nju občinskega in državnega praznika. 

DOGODKI

Murnčki na ranču Aladin
V petek, 1. 6. 2012, je od 16. ure naprej na Ranču Aladin potekal 
zaključni piknik skupine Murenčki iz Vrtca Trebnje, ki pa zagoto-
vo tu ni bil edini, saj je zadnje čase to ena najbolj obleganih lokacij 
za piknike. Mladi nadebudneži so se skupaj z vzgojiteljicami peš 
odpravili iz vrtca na Železniško postajo Trebnje, kjer so vstopili v 
vlak in se z njim zapeljali vse do Gomile, kjer so izstopili in peš 
odšli vse do ranča. Tam so jih že čakali starši, s katerimi so si po-
tem ogledali vse živali, ki tu bivajo. Najbolj zanimivi med prebival-
ci ranča so bili zagotovo kamela, jelen, rakun, noj, kenguru, nosati 
medved, kamerunska ovca in osliček. Prav slednjega so lahko otro-
ci tudi zajahali 
in veselje je bilo 
nepopisno. Vsi 
prisotni so se 
strinjali, da so 
si na tak način 
zopet pripravili 
nepozaben dan.

Tekst: L. L. 
Foto: Polona Ajdič

Podelitev zaključnih 
spričeval
Na Centru za izobraževanje in kulturo Treb-
nje se bo v juliju pričel izvajati javno ve-
ljavni program Most do izobrazbe. Glavni 
namen programa je, da udeleženci pridobijo 
učne navade, tehnike in spretnosti, ki jim 
bodo olajšale ponoven vstop v izobraževanje, 
hkrati pa osvežijo tudi znanje, ki jim bo v po-
moč pri reševanju vsakodnevnih problemov. 
Izobraževanje je za udeležence brezplačno, 

saj ga sofinancirata Evropska unija iz Evrop-
skega socialnega sklada ter Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost, kulturo in šport RS. 

Podrobnejše informacije dobite na tel. št.: 07 
34 82 108 ali spletni strani www.ciktrebnje.
si, kjer se lahko tudi prijavite.
Poleg številnih neformalnih programov izo-
braževanja pa CIK Trebnje izvaja tudi pro-
grame srednjega poklicnega, poklicno-teh-
niškega in strokovnega izobraževanja. Tako 
so 22. junija 2012 udeleženci programov 
trgovec ter gastronomske in hotelske storitve 
uspešno opravili zaključne izpite. Vsi udele-
ženci so izrazili zadovoljstvo ob zaključku 
izobraževanja, svoja znanja pa bodo s pridom 
uporabili v praksi.

Kristina Jerič, foto: Z. M.

Kresovanje v vrtcu Sončnica 
Veliki Gaber
V petek, 22. 6. 2012, smo v Vrtcu Sončnica zaključili vrtčevsko 
leto na prav poseben način. V sodelovanju s KS, PGD in LD Ve-
liki Gaber smo organizirali kresovanje pred Lovsko kočo Veliki 
Gaber.
Med 19. in 20. uro so potekale pastirske igre: zadevanje palice 
z obroči, trinoga, pastirska šola, kdo dobi klobuk, pokanje vreč, 
perice, kamenčke talat in kozo bit.
Po končanih pastirskih igrah je sledil program, v katerem so na-
stopili upokojenci skupine Večerna zarja s podmladkom, Folklor-
na skupina Ajda pod vodstvom Tanje Korošec, Milan in Petra ter 
otroci Vrtca Sončnica. Najpomembnejše pa smo prihranili za ko-
nec – to je prižig kresa. Med nepozabnim opazovanjem kresa smo 
strokovne delavke delile drobne prigrizke: domače pogače, različ-
ne vrste domačega kruha in sadje. Za pijačo je poskrbela Krajevna 
skupnost Veliki Gaber. 
Posebej se zahvaljujemo gasilcem PGD Veliki Gaber za varen in 
nemoten potek kresovanja. Zahvaljujemo se tudi KS in LD Veliki 
Gaber, vsem nastopajočim ter vsem staršem, krajanom in drugim 
obiskovalcem.

Špela Šeme Lesjak, vzgojiteljica
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Iz trebanjskega koša
Med 15. in 17. junijem je v centru Trebnje-
ga potekala že 24. prireditev Iz trebanjske-
ga koša
Letos smo se člani Turističnega društva 
Trebnje še prav posebno potrudili in pripra-
vili program za vse generacije. V petek se je 
prireditev pričela s povorko društev, ki delu-
jejo na območju občine Trebnje. Predstavilo 
se je 43 društev s 700 člani, kar je tudi nov 
rekord. Slavnostni govornik g. Peter Misja, 
predsednik Turistične zveze Slovenije in žu-
pan Občine Podčetrtek, je pohvalil prireditev 
in prizadevne člane TD Trebnje. Na glav-
nem odru so se tekom prireditve predstavili 
domača društva in skupine, za zabaven večer 
pa so poskrbeli Zidaniški kvintet in Ansam-
bel Suha solza ter Štajerec Domen Kumer s 
skupino. Najmlajši so se zabavali na prizo-
rišču za otroke, mladina pa na Šok odru ob 
rock glasbi. Obiskovalci so izkoristili pester 
spremljevalni program in obiskali ustanove, 
ki so imele dan odprtih vrat, ter sodelovali v 
enem izmed tekmovanj. Za zaključek prire-
ditve pa so v nedeljo izpeljali še 8. kolesarski 
maraton. Letošnja prireditev pa je bila tudi 

nekaj posebnega zaradi vremena, saj sploh ni 
deževalo, kot so bili obiskovalci navajeni iz 
preteklih let.
Prireditev so finančno podprli: Občina Treb-
nje, Krajevna skupnost Trebnje, Trimo, d. d., 
Zavarovalnica Tilia, d. d., CGP, Dana, d. d., 
Treves, d. d., Gi gradbeni inženiring Za-
krajšek, d. o. o., Učilna, Sintal in Letimo.si. 

Vsem podpornikom se iskreno zahvaljujemo 
za dosedanjo pomoč. Brez vas tudi letošnje 
prireditve Iz trebanjskega koša ne bi bilo. 
Zahvaljujemo se tudi vsem podjetjem in po-
sameznikom, ki ste prispevali za srečelov ter 
trebanjske koške, ter vsem, ki ste sodelovali v 
programu prireditve.

TD Trebnje

Izlet OZRK
V soboto, 30. junija je OZRK Trebnje or-
ganizirala izlet za svoje prostovoljce iz vseh 
KORK v občini. V jutranjih urah smo se 
podali na pot proti Škofljici in naprej po ko-
čevski cesti do Raščice v Mišjo dolino. Prvi 
postanek je bil na Zadnikovi domačiji na 
Kaplanovem, zahodno od Velikih Lašč, kjer 
smo si ogledali najstarejši datirani toplar v 
Sloveniji z vrezano letnico 1772 na prečnem 
tramu.
Pot smo nadaljevali do Blok in se ob Blo-
škem jezeru tudi ustavili. Sledila je malica, 
kava in ogled prijetnega jezerca, ki v idilič-
nem delu narave kar kliče popotnika v svoj 
objem.

Naprej nas je pot vodila do gradu Snežnik, 
kjer nas je čakala vodička, ki nas je popeljala 
po gradu in nam izčrpno razložila vso zgo-
dovino gradu. 
Leži ob koncu Loške doline, danes sicer od-
maknjene od prometnic, nekoč pa pomemb-
nega dela jantarne in kasnejših rimskih in 
srednjeveških poti proti središču Evrope. 
Preko Loške doline in mimo gradu Snežnik 
vodi tudi danes evropska pešpot E6, ki po-
vezuje Baltik z Jadranom, v Sloveniji pa sega 
od avstrijske meje na severu do Piranskega 
zaliva.
Po ogledu gradu smo se podali skozi vas 
Nadlesk in Bločic do Grahovega in skozi 
Cerknico do Dolenjega jezera. V muzeju 
Cerkniškega jezera, Jezerski hram, smo si 
ogledali živo maketo Cerkniškega jezera. V 

pomanjšanem merilu smo videli prostorski 
položaj jezera, njegovo širšo kraško okolico 
med coprniško Slivnico in gozdnatimi Ja-
vorniki. Ob strokovni razlagi g. Vekoslava 
Kebeta, kateri je maketo tudi izdelal, smo 
spoznali delovanje vodnega sistema ozi-
roma nastajanje in presihanje kraškega fe-
nomena Cerkniškega jezera. Ob prikazu 
vodnega sistema smo spremljali tonske po-
snetke življenja ob jezeru in tako resnično 
občutili vso naravo, vodo, ptice, živali… Da 
je bilo doživetje jezera polnejše in pristnejše 
smo si ogledali tudi multimedijsko predsta-
vitev v štirih letnih časih z naslovom Jzeru 
je jzera nej, kjer v sliki, ob spremljavi glasbe 
in komentarja spoznamo podobe jezera ter 
življenje ob njem skozi objektiv domačina, ki 
jezero spremlja od malih nog. Po ogledu smo 
se z lojtrnikom popeljali okoli jezera, do Do-
lenje vasi, na kmečki turizem Kontrabanter, 
kjer so nas pogostili z domačimi dobrotami.
Pot smo nadaljevali v Rakov Škocjan, kjer 
smo si ogledali Mali in Veliki naravni most. 
Čisto, ohranjeno naravno okolje je največja 
vrednota Notranjske. V tej dolinici si je krat-
ko pot po površju poiskala kraška ponikal-
nica Rak. Izvira v divjem kanjonu udornice 
pod Malim naravnim mostom in po komaj 
treh kilometrih lenobnega teka po idilični 
dolini spet zaide v razpenjene brzice pod Ve-
likim naravnim mostom in končno izgine v 
mogočnem ponoru skrivnostne Tkalca jame.
Polni novih informacij, ki nam jih je na poti 
podajal naš Viki Uhan, smo se počasi odpra-
vili proti domu.

M.S.
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KORK Čatež
Ob tednu RK smo na Čatežu organizi-
rali meritve krvnega tlaka, sladkorja in 
holesterola. Meritve je opravila ga. Mojca 
Mihevc, udeležilo pa se jih je 24 krajanov.
Vsakoletno srečanje starejših pa smo ime-
li 3. 6. 2012 v Gostilni Tončkov dom. Na 
vabilo se je odzvalo kar 34 starejših, ki so 
že dopolnili 70 let. To srečanje je bilo de-
seto, jubilejno, zato je bilo še bolj veselo. 
Zbrane je pozdravila predsednica OZRK 
Trebnje ga. Mojca Mihevc, srečanje pa 
so popestrile pevke s Primskovega, ki so 
zapele nekaj narodnih pesmi. Vsi gostje 
so bili obdarovani z rožico, starejši pa so 
prejeli v spomin tudi drobno darilo. 
Prijetno druženje se je končalo v popol-
danskih urah.

KORK Čatež 
Marjana Kamin

V soboto, 23.6.2012 je v organizaciji Tu-
ristično, športnega in kulturnega društva 
Štefan potekalo tradicionalno kresovanje 
v Brezi. Kresovanje je potekalo v čast za-
vetnika sv. Janeza Krstnika, kateri patron 
je podružnične cerkve in v spomin na 21 
obletnico ustanovitve naše države Slove-
nije. V ta namen sta sveto mašo darovala 
trebanjski župnik gMiloš Košir in duhovni 
pomočnik g. Slavko Kimovec. Po maši je 
bil kulturni program, katerega so pripra-
vili domači otroci pod vodstvom ga. Maja 
Marinčič in g. Uroša Primca. Ob 21.00 
uri je postavljeni kres svečano prižgal vod-
ja postavitve kresa g. Anton Bajc. Kres je 
bil zaradi visoke postavitve viden še daleč 
naokrog. Domačini so za vse obiskovalce 
pripravili tudi pogostitev in kapljico do-
lenjskega kralja. Zadovoljni obiskovalci so 
vztrajali ob kresu še dolgo v noč in obujali 
spomine na pretekle čase, ko je bila ta obli-
ka druženja še vsakdanja praksa...

Tekst: L.L. 
Slika: Marko Šalehar

Tradicionalno kresovanje v Brezi

TREBSIKON
ŠUŠTAR, dr. Alojzij, (1920-
2007), nadškof in metropolit

Alojzij Šuštar, ljubljanski nadškof in me-
tropolit, je bil rojen 14.11.1920 na Grmadi 
nad Trebnjem. Rodil se je v kmečki družini 
z 10 otroki. Krščen je bil tako kot misijonar 
in škof Friderik Baraga v župnijski cerkvi sv. 
Jurija v Dobrniču. Osnovno šolo je obiskoval 
v Trebnjem. Dvanajstleten je odšel v Lju-
bljano v Škofove zavode v Šentvidu, kjer je 
bil osem let. Študij je nadaljeval na Teološki 
fakulteti v Ljubljani in v Rimu.  7. oktobra 
1947 je bil v Rimu posvečen v duhovnika in 

tam daroval tudi novo mašo. 1949 je dokto-
riral iz teologije na Gregorijanski univerzi v 
Rimu. Po  končanem študiju teologije je od-
šel na zdravljenje v Švico in tam tudi pričel z 
duhovniškim delom. Bil je kaplan v znanem 
letoviškem kraju St. Moritz in potem profe-
sor filozofije in verouka na liceju v Schwy-
zu in Churu. Tam je tudi spisal doktorsko 
disertacijo »Ljubezen pri apostolu Janezu«. 
Za tem je opravljal še več zelo pomembnih  
cerkvenih služb, med drugim je bil generalni 
tajnik Sveta evropskih škofovskih konferenc.  
Leta 1977 se je vrnil v Slovenijo, kjer je po-
stal stolni kanonik in arhidiakon ter opravljal 
še več pomembnih služb. V letu 1980 je po-
stal nadškof in metropolit ljubljanske škofi-
je. Leta 1997 se je upokojil. Po upokojitvi je 
živel v Škofovih zavodih v Ljubljani, kjer je 
tudi umrl. 

Spominska obeležja dr. Alojziju 
Šuštarju v občini Trebnje

Občina Trebnje in Župnija Trebnje se zaveda 
pomena dr. Alojzija Šuštarja za celoten slo-
venski prostor. V njegov spomin so do sedaj 
postavljena naslednja spominska obeležja:
Predstavljen je med pomembnimi osebnost-
mi v Rastoči knjigi Trebnje. Ta projekt pote-
ka od leta 2003 in je namenjen predstavitvi 
pomembnih ljudi povezanih s Trebnjem. 
Stalna razstava je v avli Centra za izobraže-
vanje in kulturo Trebnje.
Na pročelju podružnične cerkve sv. Jakoba na 
Vrhtrebnjem. pod katero po cerkveni uredi-

tvi spada vas Grmada, je bil leta 2007, kmalu 
po njegovi smrti, odkrit doprsni kip, delo ki-
parja Mihe Kača iz Stahovice.
Na Grmadi je bila na njegovi rojstni hiši dne 
5.9.2008 odkrita spominska plošča. Postavili 
sta jo Center za izobraževanje in kulturo v 
sodelovanju z društvom Rastoča knjiga. Od-
kritje spominske plošče je spadalo v sklop 
širitve Rastoče knjige v Trebnjem leta 2008.
Sedaj je v pripravi postavitev njegovega 
spomenika v parku  pri župnijski cerkvi v 
Trebnjem. Že dalj časa pa potekajo dogovo-
ri o poimenovanju po njem določenega dela 
Trebnjega.
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Prijazne počitnice 
na Hudejah
Na Centru za socialno delo Trebnje ne poči-
vamo. Šolsko leto je končano, nekateri otroci 
so veseli, ker so napredovali v naslednji ra-
zred, ostali so razočarani, ker niso. Čeprav na 
prvi pogled morda izgleda, da romskim otro-
kom ni mar za šolo, to ni res. Otroci so bili 
obremenjeni z domačimi nalogami, odnosi 
v šoli in razredu, učno snovjo, ki so ji slabo 
sledili … Vendar je pouka v tem šolskem 
letu konec in vsak otrok si zasluži počitnice v 
pravem pomenu besede. 
V dnevnem centru Kher šu beši se bomo 
v okviru evropskega projekta Razvijanje 
ustvarjalnih oblik učne pomoči trudili, da 

bomo otrokom pripravili čim bolj aktivne 
počitnice. Poimenovali smo jih Prijazne po-
čitnice, pogovarjali pa se bomo predvsem o 
nasilju v vseh oblikah, saj ga zaznavamo v 
veliki meri. Romski otroci so večkrat žrtve 
nasilja (medvrstniško nasilje, nasilje doma 
in v šoli, žaljivke, zatiskanje nosov, ko gredo 
mimo …), nekateri pa so tudi sami izvajalci 
nasilja. Povezava teh dveh je več kot očitna 
– tisto, kar poznam, to mi je domače, tako 
znam ravnati in če sta udarec in grda beseda 
tisto, kar poznam najbolje, boš točno to dobil 
od mene.  
V juliju bo Inštitut za narodnostna vprašanja 
iz Ljubljane za romske otroke izvedel celo-
tedenske delavnice, na katerih bodo lahko 
šivali stare romske obleke, za zadnji teden 
počitnic pa pripravljamo že tradicionalni 

Poletni tabor, v okviru katerega bomo otroke 
peljali tudi na enodnevni izlet na morje. 
Kdo pravzaprav so Romi? Koliko zgodbic je 
resničnih in koliko jih ni? Kaj s predsodki, ki 
so nam jih položili v zibelko, ali je strah pred 
drugačnostjo upravičen? Ali se jih bojite? 
Vabimo vas, da tvegate in premagate svoje 
strahove. 
Potrebujemo prostovoljce, s katerimi bomo 
lahko zmanjševali ta prepad med »nami in 
njimi, med civili in Romi, med predsodki in 
resničnostjo«. Lažje se je potolažiti s tem, da 
je kriva država, vendar neka zelo razgledana 
gospa pravi: »Kdo pa je država? Jaz sem dr-
žava, ti si država, mi vsi smo država.« 
Več informacij dobite na tel. št.: 07/34 815 
584.

Nataša Krese

Domišljija je tista čarobna točka, 
v kateri se konča konec in se 
prične neskončnost …

Založba SMAR-TEAM je tudi v tem 
šolskem letu razpisala literarni natečaj Z 
DOMIŠLJIJO NA POTEP.
Učenki Osnovne šole Trebnje, osmošolka 
Dimitra Škrekovski in devetošolka Zala 

Hrastar, sta se uspešno odzvali in se 
s svojima zgodbama uvrstili v drugi 
krog, zato sta njuni zgodbi izšli v la-
stnih knjigah, kar je lepo priznanje 
mladima ustvarjalkama.
Dimitra Škrekovski je napisala 
zgodbo z naslovom Orland in Lun 
in že obljublja nadaljevanje; Zala 
Hrastar pa objavlja svoj prvenec Ne-
smrtne sanje. 

Proslava na 
Medvedjeku
17. junija 2012 so veterani in krajani zopet 
prišli na Medvedjek na tradicionalno prosla-
vo, ki sodi v sklop praznovanj dneva držav-
nosti in praznika občine Trebnje ter seveda 
obletnice bojev na Medvedjeku leta 1991. 
Pri spominskem obeležju in BOV-u (bojnem 
oklepnem vozilu) se je zbralo kar lepo število 
veteranov in drugih krajanov, ki so spremlja-
li lep kulturni program, 
v katerem so sodelovali 
Občinski pihalni orkester 
Trebnje in Glasbena šola 
Trebnje, Mladinski pevski 
zbor OŠ Veliki Gaber in 
recitatorji OŠ Veliki Ga-
ber ob glasbeni spremljavi 
njihovih učiteljev, ter na-
vsezadnje lep protokolar-
ni del in izbrane govorce. 
Tako za odličen program 
kot samo prireditev ima 
nedvomno veliko zaslug 
predsednik trebanjskega 
združenja veteranov Miro 
Resnik, ki ju je izpeljal ob 
pomoči veteranov doma-
činov in celega trebanj-

skega združenja ter gabrskih gasilcev. Vsem 
se je za to posebej zahvalil trebanjski župan 
Alojzij Kastelic.
Proslave pred spomenikom so se udeležili 
tudi trije generali Slovenske vojske, ki so leta 
1991 veliko prispevali k osamosvojitvi Slove-
nije: brigadir Marjan Grabnar, generalpod-
polkovnik Albin Gutman in generalmajor 
Ladislav Lipič, tudi predsednik veteranskega 
združenja, ki je bil tokrat slavnostni govor-
nik.
Generalmajor Ladislav Lipič je v svojem go-
voru dejal, da veterani niso in nočejo biti po-

litična ali strankarska organizacija, hkrati pa 
je okrcal tako vlado kot tudi tiste, ki so nekoč 
zagovarjali statusne pravice veteranov, danes 
pa jih zmanjšujejo. Ta poudarek so navzoči 
morda premalo »slišali« (da o poslancih in 
vladi, ki so že pred časom dobili pisni ve-
teranski protest, ne govorimo), saj je Zakon 
o uravnoteženju javnih financ veteranom 
vzel, kar jim je bilo prej dano z Zakonom o 
vojnih veteranih. Takšen odnos do tistih, ki 
so z orožjem v roki podpirali politične od-
ločitve takratnega vodstva, in žrtev vojne za 
Slovenijo je nekorekten, neetičen in kot ta-

kšen zanika prispevek vseh 
veteranov k osamosvojitvi 
Slovenije.
V govoru je še poudaril, da 
se veteranska organizaci-
ja ni pripravljena prepirati 
o tem, kdo in zakaj je bolj 
ali manj zaslužen za osa-
mosvojitveno vojno in kaj 
pomeni manevrska struk-
tura. Ta dejstva so že dolgo 
znana in verificirana.
Ob koncu prireditve so go-
stitelji, veterani trebanjske 
območne organizacije, po-
stregli še z odličnim pasu-
ljem iz vojaškega kotla.

Brane Praznik
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Praznik Krajevne 
skupnosti Trebnje
V torek, 19. junija 2012, je KS Trebnje ob 
svojem praznovanju na prireditvi v Kultur-
nem domu Trebnje podelila priznanja posa-
meznikom in društvom, ki so s svojim delom 
pomembno pripomogli k napredku naše kra-
jevne skupnosti.
Dobitniki priznanj za leto 2012 so:
•	 LAN GAŠPERIN – za dosežene uspehe 

na tekmovanjih v golfu doma in v tujini, 
kjer zastopa barve kluba in svojega kraja

•	 ROKOMETNI KLUB TRIMO TREB-
NJE, člani ekip mlajših selekcij – za do-
sežene izjemne uspehe na področju športa

•	 DOBRODELNI LEO KLUB TREB-
NJE – za učinkovito organizirano pomoč 
med mladimi ter prispevek h kakovosti 
bivanja in pestremu družbenemu življenju 
v Trebnjem

•	 ŠTEFAN KAMIN – za družbeno aktiv-
no delo na področju šolstva, športa, kultu-
re in sociale ter prispevek k dvigu kakovo-
sti bivanja v KS Trebnje

•	 BARICA SMOLE – s svojimi proznimi 
deli, prevodi, urednikovanjem, literarni-
mi eseji in publicistiko ime našega kraja 
umešča na kulturni zemljevid Slovenije in 
včasih tudi tujine

•	 DRUŠTVO »SOŽITJE« TREBNJE 
– za dolgoletno, uspešno, vztrajno in po-
žrtvovalno delo na področju sociale in za 
dolgoletno humanitarno delo

•	 KEGLJAŠKI KLUB TREBNJE – za 40 
let delovanja in vidne uspehe na športnem 
področju

Priznanja sta podelila predsednik KS Treb-
nje David Klarič in predsednica Komisije za 
priznanja, odlikovanja in obveščanje v KS 
Trebnje Silva Kastelic.
V programu, ki sta ga povezovala Mojca 
Bahun in Marko Šalehar, sta nastopila Tre-
banjski oktet in Revijski orkester Trebnje s 
pevkama Mojco Dolenc in Barbaro Leben.

V zaključku je Slavko Podboj, predsednik KS 
Trebnje pred 20 leti, ko je Trebnje prevzelo 
mestne pravice, predstavil trebanjsko himno, 
za katero je besedilo napisal prav sam. Glas-
bo je zložil znani trebanjski glasbenik Tomaž 
Zlobko, vodja Revijskega orkestra Trebnje.
KS Trebnje se Slavku Podboju in Tomažu 
Zlobku zahvaljuje za HIMNO Trebnjega, ki 
naj z dobrimi nameni združuje prijazne ljudi 
v mestu, v kraju, kjer si roko podajata kmet 
in meščan.
Trebnje, 25. junij 2012

Mojca Bahun

Sprejem najboljših 
učencev pri županu 
občine Trebnje
Župan Občine Trebnje g. Alojzij Kastelic 
je v petek 15. 6. 2012 ob 12.00 uri v preda-
valnici Centra za izobraževanje in kulturo 
sprejel učence in učitelje, ki so se v šolskem 
letu 2011/2012 najbolje izkazali na izobra-
ževalnem, športnem, kulturnem in pedago-
škem področju. Nagrade za priznanja na ura-
dnih tekmovanjih iz znanja v šolskem letu 

2011/2012 na državnem nivoju so prejeli: 
en učenec iz OŠ Veliki Gaber, šest učencev 
glasbene šole Trebnje in sedem učencev OŠ 
Trebnje. Pohvale s področja športa je prejelo 

62 učenk in učen-
cev iz OŠ Trebnje. 
Učenke in učenci so 
bili nagrajeni tudi za 
posebne dosežke po 
predlogu šol.
Za uspešno pedago-
ško delo se je župan 
Občine Trebnje g. 
Alojzij Kastelic za-
hvalil njihovim men-
torjem, učiteljem in 
ravnateljema dveh 
osnovnih in ravnate-
ljici glasbene šole.

Srečanje starejših v 
KORK Velika Loka
V Krajevni organizaciji Rdečega križa Velika 
Loka smo v sodelovanju s KS Velika Loka 
26. maja 2012 organizirali tradicionalno sre-
čanje starejših krajanov. Otroci podružnične 
šole iz Šentlovrenca so pripravili prisrčen 
program, s svojim zabavnim nastopom pa sta 
navzoče nasmejali upokojenki z Mirne.
Starejši na srečanje radi pridejo, da lahko po-
klepetajo z znanci, skupaj pa preživimo lepo 
popoldne.

Jožica Smolič, 
KORK VELIKA LOKA
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V Kulturnem domu Dobrnič 
smo zadnjo nedeljo v maju 
prostovoljke Krajevne orga-

nizacije Rdečega križa Dobrnič pripravile 
že tradicionalno srečanje starostnikov, ki se 
ga je udeležilo več kot 80 krajank in kraja-
nov. Že pred srečanjem je za bolne, invalide 
in ostarele maševal domači župnik Florijan 
Božnar.
V kulturnem programu so nekaj lepih na-
rodnih pesmi zapeli pevci cerkvenega zbo-
ra pod vodstvom zborovodje Petra Smoliča. 

Učenke Podružnične šole Dobrnič pa so s 
svojim nastopom najbolj razveselile babice in 
dedke, ki so jih nagradili z velikim aplavzom.
Nekaj podatkov o zgodovini Rdečega križa 
je v pozdravnem nagovoru nanizala predse-
dnica KORK Dobrnič Francka Kužnik in se 
zahvalila gostom in nastopajočim. Povedala 
je, da je večina krajanov KS Dobrnič tudi 
članov Rdečega križa, kar vidimo le malokje, 
in hkrati izrazila željo, da bi s to dobrodelno-
stjo nadaljevali tudi v prihodnosti. Če se med 
pošto znajde tudi položnica Rdečega križa, 
naj ne vprašajo, kaj je pa spet to, in raje daru-
jejo, pa čeprav samo skromen prispevek. Ge-
slo »LEPO JE DELITI« naj se dotakne vseh 
nas, saj vemo, da je lepše dajati kot prejemati. 
Če pa bi bili v stiski in bi rabili pomoč, bi bili 
še kako veseli, če bi nam kdo pomagal.
Sekretarka OZRK Trebnje Tea Radelj je 
predstavila delovanje Rdečega križa v dana-
šnjem času in našem okolju ter dela in nalo-
ge, ki jih opravljajo skozi vse leto – tudi na 

področju zdravstvene preventive, saj vsako 
leto omogočijo predavanje in meritve krvne-
ga tlaka, sladkorja in holesterola.
Članice Rdečega križa, mlade gospodinje, ki 
so dobile priznanje za najboljši kruh, so za 
naše goste spekle lepe in dobre hlebčke, pod-
župan Silvester Prpar pa je dodal še vsakemu 
steklenico vina. Z ženo Lojzko ga pridelujta 
v svojem vinogradu in nobeno leto ne mine, 
da ne bi dobila zanj nekaj visokih priznanj.
Po končanem kulturnem programu so pri-
dne prostovoljke postregle z izvrstnim peci-
vom in drugimi dobrotami, za katere je del 
stroškov krila tudi KS Dobrnič.
Veseli smo, da je bilo med našimi povabljenci 
par krajank, starih nad 90 let, in tudi najsta-
rejša, 96-letna Kristina Lavrič, se vsako leto 
z veseljem udeleži našega srečanja.
Lepo vreme, prijetno druženje in dobra po-
strežba so pripomogli, da si bomo letošnje 
srečanje vtisnili v spomin in se že veselimo 
novega druženja prihodnje leto.

Predsednica KORK Dobrnič 
Francka Kužnik

Srečanje starejših v KORK Dobrnič

Vinska klet Kresal
Vinska klet družine Kresal se nahaja na ob-
robju občine Trebnje, na koncu vasi Blato. 
Pot po gozdu vas pripelje do zaselka Črni 
Potok, kjer se vam pogled rastre na vinograd 
in klet, ki je pod zemljo. Poleg pa boste opa-
zili še ogrado z navadnimi jeleni in damjaki.
Začetek kleti sega v leto 1996, ko so posadili 
prve trsne cepljenke. Takrat so zasadili 1 ha 
vinograda, zato je bilo potrebno razmišljati 
tudi o novi vinski kleti. Ideja in izvedba sta 
bili plod domače inovativnosti in projekt so 
z dobro voljo hitro zaključili. Nastala je lepa 
in prijetna klet.
Potrebno je bilo le še pridelati kakovosten 
cviček in ga seveda tudi prodati, kar pa jim 
je uspelo. 
Družina Kresal se udeležuje številnih izobra-
ževanj in društvenih ocenjevanj, tudi priredi-
tve  Teden cvička v Novem mestu.
Lepi rezultati jim dajejo le spodbudo in s 
tem je poplačan tudi trud. Leta 2004 so na 

Tednu cvička osvojili najvišji naziv KRALJ 
CVIČKA in pričela se je odpirati pot tudi na 
področju vinarstva.
Od tedaj naprej se trudijo pridelovati kar se 
da najboljši cviček, ki ga z veseljem ponudi-
jo vsakemu. V njihovi kleti pa seveda lahko 
pokušate tudi druge vrste kakovostnih vin; 
žametna črnina, frankinja, rizling….
Z veseljem pa vam postrežejo tudi odlične 
jelenove salame, za katere so dobili srebrno 
medaljo na prireditvi DOBROTE SLO-
VENSKIH KMETIJ v letu 2011, in nepo-
grešljiv domači kruh iz krušne peči.
Poleg vinogradništva pa se ukvarjajo tudi z 
živinorejo. V hlevu imajo govedo oz. krave in 
dnevno oddajajo mleko.
Z dobro voljo in delom združujejo eno z 
drugim in veselijo se vsakega novega dne 
in dogodkov tako v življenju kot na njihovi 
kmetiji. 

Veseli so vsakega gosta in obiska in tudi mi-
moidoči popotnik ima pri njih vedno odprta 
vrata. 
Kruh iz krušne peči, izvrsten cviček in ostala 
vina ter vse mesnine vam bodo pobožali br-
bončice in prepričana sem, da boste že po pr-
vem obisku z veseljem dejali: »Še se vidimo!«

M.S.

Vaša naročila sprejemajo na 041-808-345 
Tatjana, 041-597-410 Martin.
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DOGODKI

Februarja smo si članice na 12. redni le-
tni skupščini Kluba tajnic in poslovnih se-
kretarjev Trebnjega in okolice (KTPSTO) 
zadale kar nekaj ciljev, med drugimi, da se 
bomo mesečno srečevale in v naše goste va-
bile priznane strokovnjake, se izobraževale 
ter organizirale in spodbujale udeležbo pri 
športnih aktivnostih. V preteklih mesecih 

smo nekaj dogodkov že realizirale. V mesecu 
aprilu smo v goste povabile gospo Nevenko 
Dautanac iz Šole odličnosti. Pogovarjale smo 
se o osebnostnih tipih in spoznale lastnosti 
sangvinika, kolerika, melanholika in flegma-
tika. Odzvale smo se tudi na povabilo Kluba 
tajnic in poslovnih sekretarjev Dolenjske in 
Bele krajine (KTPSDBK) in odšle na pohod 
okoli Trške gore. 
V mesecu maju sta Planet GV in Zveza klu-
bov tajnic in poslovnih sekretarjev Slovenije 
(ZKTPSS) organizirala tridnevni 20. kon-
gres poslovnih asistentk, sekretark in tajnic 
v Portorožu. Dr. Danilo Türk je v svojem 
nagovoru dejal, da morajo osebe, ki opravlja-
jo naš poklic, obvladati diplomacijo, psiho-
logijo in tudi tehnologijo. Naslednji večer je 
ZKTPSS najbolj zaslužnim v našem poklicu 
podelila priznanja. Na 20. kongresu je bila za 
tajnico leta 2012 razglašena Vildana Poznič 
Kralj, članica ljubljanskega kluba. 
Maj je bil tudi mesec priprav na junijske do-
godke, ki jih je bilo kar nekaj. Prvi dogodek 
je organizirala ZKTPSS. Strokovne ekskur-
zije z naslovom Beograjski šarm, vojvodinski 
salaši in vino se je udeležilo 39 članov vseh 
klubov. Z avtobusom smo se popeljali po uli-
cah Beograda, obiskali Hišo cvetja, si ogle-
dali največjo pravoslavno cerkev sv. Sava in 
na Kalemegdanu doživeli najlepši pogled na 
sotočje Save in Donave. Ob sončnem zaho-
du smo se sprehodili po poetom najbolj pri-
vlačni ulici – Skadarliji. Naslednji dan smo 

obiskali še Sremske Karlovce in si privoščili 
degustacijo najbolj starih in zanimivih vrst 
vina. Obiskali smo Novi Sad in si ogledali 
Petrovaradinsko trdnjavo. Na poti domov 
smo si ogledali še največji kotel za kuhanje 
paprikaša, naredili skupinsko fotografijo, se 
ustavili v Vukovarju in v poznih večernih 
urah prispeli v preljubo domovino. 

Sredi junija, natančneje, v soboto, 16. 6., in 
nedeljo, 17. 6., so se najbolj pogumne člani-
ce udeležile kar dveh kolesarskih maratonov. 
Na 10. Poli maratonu so 30 km dolgo pot 
prekolesarile štiri članice našega kluba: Moj-
ca Novak, Mojca Smolič, Klavdija Smolič in 
Marija Starič. ZKTPSS se je letos prijavila z 
ekipo 125 udeležencev in tudi tokrat prejela 
pokal za tretjo najštevilčnejšo ekipo, letos že 
petega. Naslednjega dne sta se kolesarskega 
maratona Dana, ki je potekal v okviru pri-
reditve Iz trebanjskega koša, udeležile tri 
članice. Dve sta imeli kondicijo še od prej-
šnjega dne, kot tretja pa se jima je pridru-

žila še Zdenka Novak. Kot zaključek naših 
dogodkov smo konec meseca organizirale 
medklubsko srečanje v Nebesih. Bilo je, kot 
je napisala kolegica iz Prlekije, nepozabno. 
Po vseh obveznostih in dogodkih si tudi me 
želimo iti na zaslužen dopust, da si nabere-
mo energije tudi za naslednje dogodke, ki 
nas še čakajo: pohod na Triglav in Snežnik, 
mesečno srečanje z dr. Ireno Sedej, univ. dipl. 
inž. živ. teh., klinično dietetičarko in pre-
hransko svetovalko, ki nam bo predavala o 
zdravi varovalni in uravnoteženi prehrani, 
in s Katjo Košak Šket, diplomantko mana-
gementa, direktorico podjetja openIT, d. o. 
o., ki nam bo predstavila omejitve in pravila 
pisanja spletnih besedil, saj se vsi zavedamo, 
da je spletna stran ogledalo podjetja. No-
vembra nas čaka jesenski posvet z naslovom 
Kaj mora vedeti dobra tajnica, Posvet šolskih 
tajnic in tudi razširjena seja UO Zveze klu-
bov tajnic in poslovnih sekretarjev Sloveni-
je, ki jo bo organiziral Klub tajnic Pomurja. 
Zaključek našega celoletnega druženja pred-
videvamo v mesecu decembru z ogledom 
gledališke predstave. Vse, ki opravljate poklic 
tajnice, poslovne sekretarke/poslovnega se-
kretarja ali asistentke/asistenta, vabim, da se 
nam pridružite. Klub se financira iz članarin 
članov, članstvo je prostovoljno. Vabimo tudi 
podjetja in posameznike, da nas podprete 
pri našem delu in izobraževanju. Ne samo 
finančnega prispevka, tudi pohvale ali spod-
budnih besed bomo vesele. Vse pa z veseljem 
prebiramo na e-naslovu tajnice.trebnjega@
gmail.com.
Naše poslanstvo se glasi: 
Zaupajmo vase in v svoje sposobnosti!
Bodimo to, kar smo: oboroženi z znanjem, vre-
dni zaupanja, vedno zanesljivi, zmožni uspeti 
in zmagati na naši poklicni in osebni poti.

Predsednica KTPS Nataša Zupančič

Dogodki Kluba tajnic in poslovnih sekretarjev Trebnjega in 
okolice
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kultuRA

V Trebnjem se je od 
9. do 16. junija od-
vijal že 45. medna-
rodni tabor likovnih 
samorastnikov. Na 

odprtju sta spregovorila slavnostni govornik 
mag. Igor Teršar, direktor Javnega sklada Re-
publike Slovenije za kulturne dejavnosti, in 
župan Občine Mokronog-Trebelno gospod 
Anton Maver, ki je tabor tudi od-
prl. Slavnostni govornik in gospa 
Patricija Pavlič, direktorica CIK-a 
Trebnje, sta podelila zahvale pri-
zadevnim posameznikom, ki so 
pripomogli k ohranitvi in promo-
ciji tabora. 
Med vabljenimi umetniki je bil 
deležen največ pozornosti Wal-
domiro de Deus, ki je v torek, 12. 
junija, praznoval 68. rojstni dan. 
Otroci, udeleženci 13. Malega 
tabora, so ga skupaj z udeleženci 
45. mednarodnega tabora (to so 
bili: Ana Knjazovic, Darja Lovak, 
Stanislav Novak, Irena Polanec, 
Milan Stanisavljević, Ivana Stani-

savljević Negić in Rudi Stopar) razveselili z 
rojstnodnevno torto. Waldomiro de Deus je 
bil presrečen, kar je zabeležila tudi kamera 
Vašega kanala. 
Umetniki so v galeriji ustvarjali od nedelje 
do petka in obiskovalce očarali z barvitimi 
stvaritvami in dobro voljo. Najbolj pa so se 
sprostili na ekskurziji, na kateri so spozna-
li lepote Posestva Pule, Posavskega muzeja 

Brežice in Galerije Božidarja Jakca v Kosta-
njevici na Krki. 
45. tabor se je zaključil 16. junija 2012 ob 
11. uri s predajo del v zbirko galerije. Go-
spod Blaž Peršin, predsednik strokovnega 
sveta galerije in direktor Muzeja in galerij 
mesta Ljubljane, je spregovoril o pomenu 
tabora kot prireditvi z eno najdaljših tradicij 
v svetovnem merilu ter udeležencem pode-
lil diplome. Župan Občine Trebnje gospod 
Alojzij Kastelic pa se je umetnikom zahvalil 
za udeležbo. 

Do 21. oktobra je v Galeriji li-
kovnih samorastnikov Trebnje 
na ogled razstava Viktor Magyar 
(1934–1980), slikarstvo, za kate-
ro je izbral 78 del kustos razstave 
Aleksander Bassin. Zajema dela 
od konca 60. let 20. stoletja in vse 
do avtorjeve smrti leta 1980. 

Andrejka Vabič Nose

Galerijo likovnih samorastnikov 
Trebnje lahko v poletnem času 
(od 1. 5. do 30. 9.) obiščete: od 
torka do petka od 10. do 12. in od 
14. do 19. ure, v soboto in nedeljo 
od 14. do 19. ure. 

GALERIJSKA PALETA

Udeleženci 45. mednarodnega tabora likovnih samorastnikov in 13. Malega 
likovnega tabora

Akril na platnu
Razstavo del, ki so nastala na likovni delavnici Slikanje v akrilni teh-
niki, je Društvo likovnikov Trebnje pripravilo sredi junija v okviru 
trebanjskih praznovanj. Razstavljali so: Andreja KOS, Božo TRA-
TAR, Ilka ŠLAJKOVEC, Nada MLAKAR, Majda MIKLIČ, Ana-
stazija DEŽMAN, Katja ŠINKOVEC, Stanka PUNGARTNIK, 
Rada MILADINOVIĆ, Nataša ZALETELJ in mentor Zdravko 
ČERV. Zdravko Červ je upokojeni visoki policijski uradnik in sedaj 
izjemno ploden in uveljavljen slikar – »akrilist«, ki je slikarsko zna-
nje srkal pri številnih znanih slovenskih slikarjih ter ima istočasno 
izjemne mentorske sposobnosti. V kulturnem programu je sodeloval 
zborček, ki ga v trebanjski osnovni šoli vodi zanesenjakinja, učiteljica 
Irena. Zborček je navdušil obiskovalce tako z izborom pesmic kot 
seveda z odličnim petjem in koreografijo, kar je dogodek še polepšalo.

Brane Praznik

Ansambel Nemir
Ansambel Nemir se je po zmagi v oddaji Na 
zdravje – pesem poletja ponovno dobro izka-
zal na 21. festivalu Vurberk. Domov je odne-
sel 4 nagrade. Zaigrali so dve lastni skladbi, 
in sicer polko Se ujeti ne pustim in valček 
Čakaj me, za kateri je besedilo napisal Matej 
Kocjančič, glasbo in aranžma pa je prispeval 
Marjan Turk. Te nagrade so potrditev, da so 
na pravi poti. 
Prejeli so Slakovo plaketo (plaketa Lojzeta 
Slaka je bila letos podeljena prvič) za naj-
boljšo izvedbo, za polko Se ujeti ne pustim 

jim je bila podeljena 
nagrada za najboljšo 
skladbo po izboru ra-
dijskih postaj Slovenije, 
prav tako so za to sklad-
bo prejeli tudi nagrado 
občinstva. Seveda pa so 
prejeli še glavno nagrado 
festivala, zlatega zmaja, 
ki predstavlja seštevek 
ocen strokovne komisije 
in komisije radijskih po-
staj ter glasovanja občin-
stva na sami prireditvi. 

Nina Uhan
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V Podružnični šoli Dolenja Nemška vas 
se je v letošnjem šolskem letu začela izva-
jati Šola klasičnega baleta. V Društvu za 
razvoj in oživitev Trebnjega DROT smo 
prisluhnili staršem in otrokom, ki so pogre-
šali tovrstno vadbo. Tako se je pod taktirko 
strokovnih izvajalcev vsak teden učilo ba-
letnih elementov več kot 50 malih baletk 
Temeniške in Mirnske doline. Deklice so v 
štirih skupinah enkrat tedensko pridno in z 
veliko zavzetosti spoznavale osno-
ve klasičnega baleta. Z najmlajšimi 
so predvsem prek igre in osnovnih 
baletnih vaj na parterju krepili nji-
hovo gibalno motoriko, razvijali 
domišljijo ter jih tako spoznavali 
z baletom v najpreprostejši obliki. 
Ostale skupine so spoznavale tudi 
osnovne baletne korake, pozicije 
rok in nog ter pridno vadile bale-
tno držo, ki je še najpomembnejša, 
spoznavale so tudi glasbo, brez ka-
tere pri baletu ne gre. V teh nekaj 
kratkih mesecih pa so tudi pridno 
vadile za nastop, za katerega se je 

bilo potrebno naučiti veliko novega. 
Na zaključni prireditvi, ki jo je povezova-
la Nika Benedičič, je vse navzoče pozdravil 
ravnatelj Višje baletne šole Konservatori-
ja za glasbo in balet Ljubljana prof. Matej 
Selan. Posebno presenečenje je bil nastop 
maturantke Konservatorija za glasbo in balet 
Ljubljana, okoli katere so se naše male ba-
letke vrtele še dolgo po zaključku predstave.
Na predstavi je svoje baletno znanje poka-

zalo skoraj petdeset baletk v štirih skupinah. 
Deklice, stare od 4 do 9 let, so navdušile 
publiko, ki je do zadnjega kotička napolnila 
Kulturni dom Trebnje. Male baletke so na 
koncu prejele priznanja in čudovite šopke 
ter nagrado. 
Posebej se zahvaljujemo Krajevni skupnosti 
Trebnje, ki je ob praznovanju 20. obletnice 
mesta Trebnje in KS Trebnje uvrstila našo 

zaključno predstavo med 20 prire-
ditev prazničnega leta in nam izda-
tno pomagala pri organizaciji. 
Prijavnice za vpis v Šolo klasične-
ga baleta v Trebnjem bodo otroci 
dobili prve dni septembra v vrtcih 
oz. osnovnih šolah. Društvo za ra-
zvoj in oživitev Trebnjega vsem 
baletkam in njihovim družinam ter 
vsem krajanom in krajankam želi 
doživete, brezskrbne, sonca in igre 
polne počitnice!

Gala zaključek 1. leta šole klasičnega baleta v Trebnjem

23. aprila smo bili priča zanimivi zgodbi go-
spoda Jožeta Povšiča, ki je po več kot dvaj-
setih letih proučevanja, iskanja ter zbiranja 
podatkov in dokazov razvozlal zgodbo o 
ameriškem strateškem bombniku B-24 Li-
berator z vzdevkom »ROSALIE MAE«, ki 
se je 20. decembra 1944 okoli 12. ure zrušil 
v vinski gorici Ostrvec, ki leži med naselje-
ma Rihpovec in Radna vas. Bombniku je na 
višini približno 8000 m odpovedal eden od 
štirih motorjev, kar je povzročilo, da je letalo 
zagorelo. Vseh 10 letalcev je skok s padalom 
po navedbah gospoda Povšiča čudežno pre-
živelo. Njegova dognanja je potrdil tudi oči-
videc Ivan Slak, ki je kot 15-letni fant videl 
strmoglavljenje in bil v stiku tudi s preživeli-
mi letalci. Gospod Povšič se še naprej trudi z 
zbiranjem podatkov in morebitnih ostankov 
letala tudi prek še živečih sorodnikov ameri-
ških letalcev strmoglavljenega bombnika. 
10. maja smo odprli razstavo z naslovom Živi 

preprosto – v smeri podnebnih sprememb, ki so 
jo pripravili dijaki Srednje šole Josipa Jurčiča 
Ivančna Gorica v sodelovanju s Slovensko 
Karitas. Razstava predstavlja zgodbo dečka 
Nangira iz Kenije, katerega družino so pri-
zadele podnebne spremembe. S pomočjo fo-
tografij izvemo, kaj so podnebne spremembe, 
kaj jih povzroča, kako se pojavljajo ter kako 
vplivajo na revnejše prebivalce v podsaharski 
Afriki. Predstavlja tudi razvojne cilje tisoč-
letja ter predloge, kaj bi za prilagoditev na 
posledice morale storiti vlade razvitih držav 
in kaj posamezniki. Ob odprtju razstave so 
se s kratkim kulturnim programom predsta-
vili dijaki Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna 
Gorica, ki so sodelovali v projektu, in nekaj 
svojih izdelkov predstavili tudi v tujih jezi-
kih. 
Ambasadorji nasmeha so prvo slovensko 
društvo za terapijo s pomočjo živali oziroma 
terapijo s psi, mačkami in kunci (imenova-
no tudi pet terapijo). V trebanjski knjižnici 
so se predstavili 21. maja. Poleg predstavni-
kov društva sta nas obiskala tudi 2 terapev-
tska psa. Pravijo, da rišejo nasmehe na obraze 
tistih, ki to najbolj potrebujejo. Preganjajo 
strah pred psi in izobražujejo mlade.  Želijo, 
da se terapija in aktivnosti s pomočjo živali 
izvajajo kot priznana oblika pomoči v zdra-
vstvu, šolstvu in v individualni obliki. NA-
SMEHA  NI MOGOČE KUPITI, IZPRO-
SITI, SI GA IZPOSODITI ALI UKRASTI, 

KER IMA VREDNOST SAMO, KADAR 
SE POKLANJA. V društvu AMBASADOR-
JI NASMEHA pravijo, da NIHČE NE PO-
TREBUJE NASMEHA BOLJ KOT TISTI,  
KI GA NIMA. 

Vse pridne in malo manj pridne obiskovalce 
pravljičnih uric vabimo na zaključek, ki bo 
12. junija v Krajevni knjižnici Mirna in 14. 
junija v Krajevni knjižnici Mokronog, vsakič 
ob 17.00. Uživali bomo ob  predstavi »Aaa-
čih« v izvedbi mokronoške lutkovne skupine 
Mokre tačke. 
Vsi trebanjski osnovnošolci pa že sedaj va-
bljeni na ustvarjalne delavnice Jurček bere in 
ustvarja, ki bodo potekale v Knjižnici Pavla 
Golie Trebnje 16. julija od 9.00 do 15.00.  
Za zveste knjižne prijatelje smo v trebanj-
ski knjižnici pripravili priporočilne sezname 
poletnega branja, ki vam bodo v pomoč pri 
izbiri gradiva za vaš oddih. Naj bo poletje 
prijetno, brezskrbno, obogateno tudi s kako-
vostnim poletnim branjem.  

Irena Zadel, 
Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Tudi v trebanjski knjižnici smo uspešno 
prijadrali do poletnega oddiha
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45. mednarodnega tabora likovnih samorastnikov, ki je potekal od 9. 
do 16. junija, so se udeležili naslednji umetniki: Darja Lovak, Ana 
Knjazovic, Waldomiro de Deus Souza, Stanislav Novak, Irena Pola-
nec, Milan Stanisavljević, Ivana Stanisavljević in Rudi Stopar.  
Program tabora je bil zelo pester. Že v nedeljo so se udeleženci srečali 
s Trebanjci v galeriji na kavi, ki ji je sledila predstavitev del; v torek 
je potekalo srečanje z mladimi na Malem likovnem taboru, na kate-
rem so mladi umetniki tudi pomagali upihniti 68 svečk Waldomiru 
de Deusu Souzu, udeležencu tabora; v soboto je nato sledilo odprtje 
razstave del Malega likovnega tabora v prostorih CIK-a Trebnje, na-
zadnje pa sta še sledila zaključek mednarodnega tabora in predaja 
likovnih del Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje.
V Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje se sedaj ponašajo z zbirko, 
ki obsega več kot 1000 del, ki jih je ustvarilo okoli 270 umetnikov iz 
40 držav od leta 1968 naprej, ko je bil tabor prvič organiziran. 

45. mednarodni tabor likovnih 
samorastnikov 

Fotografija je nastala na zaključku tabora, ko so udeleženci predali ustvarjena 
dela galeriji.

Atelje za glasbeno vzgojo otrok z Vrhove-
ga pri Šentlovrencu je 8. junija 2012 uspe-
šno zaključil drugo šolsko leto delovanja s 
koncertom, na katerem so se predstavili vsi 
učenci. 
Najmlajši učenci pridobivajo svoje glas-
beno znanje v uvajalnem programu celo-
stne glasbene vzgoje, ki vključuje različne 
ustvarjalne glasbene dejavnosti: petje, igro 
na mala glasbila, plesno-ritmično vzgojo in 
glasbeno pravljico. Prav najmlajši so bili na 
vseh prireditvah najbolj prisrčni in so s svo-

jim izvajanjem navdušili poslušalce. Učenci, 
ki se v Deželi glasbe učijo igranja različnih 
inštrumentov, pa pod vodstvom profesorice 
Marte Steklasa pridno prepevajo in si tako 
oblikujejo tudi svoj najobčutljivejši inštru-
ment – glas in posluh, z izvajanjem pesmi pa 
polepšajo tudi različne prireditve. Vsi vadijo 
tudi v inštrumentalnih komornih zasedbah 
in si tako krepijo občutek za skupinsko mu-
ziciranje.
Svoje znanje so učenci Dežele glasbe v tem 
šolskem letu predstavili tudi na javnih na-
stopih: za materinski dan so pripravili pe-
ster kulturni program v Kulturnem domu 
Trebnje, oba pevska zbora Dežele glasbe 
sta nastopila na Pomladni ladji v Mokrono-
gu, kjer je potekala območna revija otroških 
pevskih zborov. Zaključni koncert učencev 
Dežele glasbe v Kulturnem domu Velika 
Loka pa je bil prikaz uspešnega glasbenega 
šolanja in napredovanja. Vsi so se za nastop 
skrbno pripravili in muzikalno izvedli sklad-
be samostojno ali v različnih komornih za-

sedbah. Ob tem so občutili odgovornost za 
dosledno glasbeno interpretacijo skladbe in 
prijetno doživetje ob aplavzu poslušalcev. Z 
nastopanjem si mladi glasbeniki utrjujejo sa-
mozavest in krepijo veščine nastopanja pred 
publiko. 
Z minulim šolskim letom smo tudi izvajal-
ci glasbenega izobraževanja v Deželi glasbe 
zelo zadovoljni, saj smo uspešno realizirali 
vse načrtovane naloge in dosegli želene ci-
lje. Potrditev našega dela nam predstavljajo 
glasbene izvedbe naših prizadevnih učencev 
in pohvale zadovoljnih staršev.

Vodja Dežele glasbe Marta Steklasa, prof. glasbe  

Dve uspešni leti delovanja dežele glasbe

13. mali likovni 
tabor
Trebanjska območna izpostava JSKD je 
organizirala že 13. Mali likovni tabor, ki 
se ga je udeležilo 59 osnovnošolcev iz 15 
osnovnih in podružničnih šol Dolenjske, 
Bele krajine in Posavja. Zdenka Bukovec 
je bila vodja dvanajstih taborov, v leto-
šnjem letu pa je vodstvo prevzel Peter 
Škerl, ilustrator iz Trebnjega. Kot vsako 
leto je tabor tudi letos potekal v času 45. 
mednarodnega tabora likovnih samora-
stnikov. Ko so se udeleženci zbrali v avli 

CIK-a Trebnje, so najprej odšli na obisk k 
umetnikom, da so jih spoznali, na kratko vi-
deli njihov način ustvarjanja in z njimi tudi 

poklepetali. Nato so odšli na likovno ustvar-
janje na grad Speča lepotica na Mirno, kjer 
jih je sprejel dr. Marko Marin in pozdravil 

župan Dušan Skerbiš. Nastala dela je 
vodja tabora uredil v avli CIK-a Trebnje 
v razstavo, katere otvoritev je potekala v 
soboto, 16. junija. Na otvoritvi sta udele-
žence in druge obiskovalce najprej poz-
dravila župana Alojzij Kastelic ter Dušan 
Skerbiš, ki je razstavo tudi uradno odprl, 
z glasbenim programom je sodelovala 
Glasbena šola Trebnje, vsem sodelujočim 
mladim umetnikom in mentorjem pa so 
podelili priznanja. Razstava bo na ogled 
v avli CIK-a Trebnje do 30. septembra 
2012. 

kultuRA
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Baragov dan 2012
Otvoritev razstave »Le eno je potrebno!«
Zadnji vikend v juniju je Kulturno društvo 
Trebnje organiziralo otvoritev razstave o F. 
I. Baragi, pohod po Baragovi poti in sode-
lovalo pri odkritju spomenika dr. Alojziju 
Šuštarju.
V petek, 29. 6. 2012, je župnik Miloš Košir, 
ki povezuje škofiji Novo mesto in Marquette 
v postopku razglasitve Barage za blaženega, 
na slovesni maši opozoril, da je papež Bene-
dikt XVI. izdal maja 2012 dekret o priznanju 
Baragovih junaških kreposti, zato ga odslej 
lahko imenujemo božji služabnik. Po maši 
se je dogajanje preselilo v Baragovo dvorano.
V letu 2010 je bil predstavljen prvi del raz-
stave o življenju in delu F. I. Barage, ki za-
jema življenje do odhoda v misijone in se je 
naslednji dve leti selila po slovenskih galeri-
jah. Ob tej priložnosti pa je bila v Baragovi 
galeriji predstavljena celotna razstava, saj je 
sedaj dodan še drugi del, ki predstavlja misi-
jonsko delo našega rojaka. Odprtje razstave 
spremlja tudi katalog avtorjev dr. Franceta 
M. Dolinarja in Blaža Otrina. Avtor razstave 
dr. France M. Dolinar je govoril predvsem o 
življenju in delu Barage v misijonu v Ameri-
ki ter opozoril na njegovo veliko delo, ki ga 
je opravil med Indijanci, in tudi na delo, ki 
ga je opravil za Slovence, predvsem z izdaja-
njem slovenskih knjig. Poleg dokumentov in 
besedil na stoječih panojih, ki jih je odlično 
oblikoval Dane Petek, so razstavljeni tudi 
njegovi osebni predmeti in njegove knjige 
pa tudi križ, ki ga je Baraga dal kot poročno 
darilo siroti Ceciliji. Delala je pri Baragovi 
sestri v Mali vasi in se je poročila s Francem 
Zupančičem iz Trebnjega. 

Kulturni program so oblikovali: Matic Mi-
hevc, učenec solopetja Glasbene šole  Treb-
nje ob spremljavi prof. Barbare Lotrič, na 
harmoniko pa je zaigral prof. Mitja Jeršič.  
Razstavo je odprl župan Alojzij Kastelic.

Pohod po Baragovi poti

V soboto, 30. 6. 2012, je bil organiziran po-
hod po Baragovi poti. Pohodnike, ki so se v 
vročem dnevu odpravili na pot, med njimi 
tudi župan, je tudi letos pospremil na pot 
Občinski pihalni orkester Trebnje. Med po-
tjo so si ogledali Baragovo spominsko sobo v 
Mali vasi, kjer je bil postanek za malico, nato 
pa še Baragov krstni kamen v Dobrniču in 
podružnično cerkvico na Vrhtrebnjem.

Odkritje spomenika dr. Alojzija 
Šuštarja

V nedeljo, 1. 7. 2012, je Župnija Trebnje pri-
pravila odkritje in blagoslovitev spomenika 
pokojnemu nadškofu dr. Alojziju Šuštarju, 
ki ga je oblikoval akademski kipar Mirsad 
Begić.

Svečano mašo je skupaj z drugimi duhov-
niki daroval novomeški škof msgr. Andrej 
Glavan, ki je govoril o Šuštarjevi izjemni 
osebnosti, ki se je odražala v odločilnih tre-
nutkih naše zgodovine. Nato se je dogajanje 
preselilo pred cerkev. Slavnostni govornik 
in evropski poslanec Lojze Peterle je v izje-
mnem prispevku orisal Šuštarjevo osebnost, 
njegovo delovanje v času pred in po osamo-
svojitvi naše države in njuno izredno plodno 
sodelovanje pri prelomnih trenutkih naše 
zgodovine.
Domači ključar Ivan Gabrijel je odkril kip 
pokojnega nadškofa dr. Alojzija Šuštarja, 
škof msgr. Andrej Glavan pa ga je blago-
slovil. Kip je bil s strani velike množice ljudi 
sprejet z izjemnim navdušenjem. Kulturni 
program je vodil igralec Pavle Ravnohrib. 
Nastopili so Občinski pihalni orkester Treb-
nje in Solerine. Prisotne je pozdravil tudi 
župan Alojzij Kastelic. Društvo podeželskih 
žena Tavžentroža pa je pogostilo navzoče.  

M. Z.

KULTURA / ŠPORT

Letos je že drugo leto zapored potekal nogo-
metni tabor za otroke starosti od 6 do 12 let, 
in sicer na Blatu pri Trebnjem. V neposredni 
bližini Toplarja Florijan so otroci prek igre 
spoznavali nogometne veščine in ostale spre-
tnosti. Udeležili so se pohoda do Kresalove 
zidanice in si tam ogledali jelenjad in srnjad 
ter bili s strani domačih tudi pogoščeni. Prav 
tako so preizkusili svoje spretnosti na golf 
igrišču na Blatu in se hladili ob vodnih igrah. 
Obiskal nas je tudi naš rojak in član sloven-
ske rokometne selekcije Sebastjan Skube. 
Za polne želodčke otrok in animatorjev je 
skrbelo prijazno osebje Toplarja Florijan z 
Blata. Predzadnji dan tabora so otroci skupaj 
s starši in animatorji postavili šotore in izo-
besili novo klubsko zastavo ter tudi prenočili 
na prostem. Vsem udeležencem tabora so na 
zadnji dan člani kluba podelili priznanja in 
spominske majice, hkrati pa so jih povabili, 
naj se udeležijo tabora tudi prihodnje leto.

Tekst: L. L. 
Slika: Gregor Erman

Uspešen zaključek nogometnega tabora 
2012
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24 ur nogometa  
v Trebnjem

V petek, 8. 6., in v soboto, 9. 6. 2012, se je v 
Trebnjem v organizaciji Nogometnega kluba 
Trebnje in Krajevne skupnosti Trebnje odvi-
jala prireditev 24 ur nogometa. S pozdravom 
in z dobrimi željami jo je odprl predsednik 
KS Trebnje mag. David Klarič, ob otvoritvi 
pa so nastopili Občinski pihalni orkester 
Trebnje in mažoretke. Prva in hkrati otvo-
ritvena tekma je potekala med ekipama KS 
Trebnje in Varstveno delovnega centra Tončke 
Hočevar Ljubljana. V 24 urah so nastopile 
ekipe različnih klubov iz vseh krajev Dolenj-
ske, člani in članice NK Trebnje, osnovno-
šolci, srednješolci, študentje in mnogi drugi. 
Na prireditvi je potekal tudi zaključni turnir 
junior lige za selekcijo U-8, ki sta se ga ude-

ležila tudi kluba iz Novega mesta in Ivančne 
Gorice. Vsi udeleženci so prejeli spominske 
medalje za to tekmovalno sezono. Zaključ-
no tekmo pa sta odigrali ekipi NK Trebnje 
in argentinskih Slovencev. Za dodatno no-
gometno vzdušje pa je poskrbel tudi prenos 
evropskega nogometnega prvenstva, ki so 
si ga obiskovalci prireditve 24 ur nogometa 
lahko ogledali na velikem platnu, ki je bil na 
prizorišču prireditve. Organizatorji so bili 
kljub sobotnemu slabemu vremenu zado-
voljni z udeležbo in odzivom obiskovalcev 
ter se že veselijo organizacije tovrstnih do-
godkov v prihodnosti.

Tekst: L. L., Foto: Mirjam Erman

Župan Občine Trebnje g. Alojzij Kastelic je v sredo, 6. 6. 2012, ob 15. 
uri v predavalnici Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje spre-
jel rokometaše mlajših selekcij Rokometnega kluba Trimo Trebnje. 
Mlajši dečki A (letnik 1999) pod vodstvom Alojza Radlja in starejši 
dečki B (letnik 1998) pod vodstvom Davida Lipoglavška so v sezoni 
2011/2012 osvojili naslov državnih prvakov. Starejši dečki A (letnik 
1997) pod vodstvom Davida Lipoglavška in mladinci pod vodstvom 
Marka Mežnaršiča so v sezoni 2011/2012 osvojili odlično drugo me-
sto. Starejši dečki A in starejši dečki B so kot ekipa OŠ Trebnje po-
stali tudi državni prvaki osnovnih šol.
Rokometašem še enkrat čestitamo za izjemen uspeh.

Sprejem rokometašev pri županu občine Trebnje 

Selekcija U-10 
osvojila pokal  
v Šentjerneju
V soboto, 16. 6. 2012, je v Šentjerneju pote-
kal turnir za selekcijo U-10, na katerem je 
naša ekipa osvojila 3. mesto in priznala pre-
moč samo domači ekipi Nogometnega kluba  
Šentjernej. Kljub vročemu dnevu se je v Šen-
tjerneju odvijal zanimiv turnir, na katerem so 
dečki in deklice starosti 10 let pokazali mno-

go znanja in nogometnih veščin. Spodbuda 
in podpora staršev ter privržencev nogome-
ta sta bili dodatna motivacija za tako dober 
uspeh. Zasluge za ta uspeh ima gotovo tudi 
glavni trener selekcije U-10 Marko Pate, ki 
skrbi, da so igralci in igralke te športne disci-
pline v Trebnjem vse boljši in bolj motivirani. 
S takšnim načinom dela in uspehi bomo za-
gotovo prišli do svojega nogometnega igri-
šča. NK Trebnje gre naprej!

Tekst: L. L. 
Foto: arhiv NK Šentjernej 

V soboto, 16. 6. 2012, je v Samoboru na 
Hrvaškem potekal mednarodni nogometni 
turnir za selekcijo U-9. Člani Nogometnega 
kluba Trebnje so skupaj z Nogometno šolo 
Ivančna Gorica in Športnim društvom Lev 
iz Novega mesta združili moči in nastala 
je skupna ekipa FC Dolenjska, ki je z malo 
športne smole osvojila 4. mesto, in to med 25 
prijavljenimi ekipami sosednjih držav. Ekipa 
je pod strokovnim vodstvom koordinatorja 

in glavnega trenerja selekcije U-9 Gregor-
ja Ermana požela veliko odobravanja, saj je 
na mednarodnem turnirju zmagovala vse 
do polfinala, ko so jo zaustavili šele domači 
igralci iz Samobora, ki so kasneje tudi osvo-
jili turnir. Pohvala velja tudi staršem in navi-
jačem, ki so tudi zaslužni za dosežen uspeh 
naših tekmovalcev. Z dvigom osvojenega po-
kala, ki ga je v imenu ekipe prevzela kapetan-
ka ekipe Lara Lobe, je bil poplačan ves trud, 

ki so ga igralci kljub neznosni vročini vlagali 
v igro tekom celega dneva. Bravo naši! 

Tekst: L. L., Foto: arhiv NK Trebnje

NK Trebnje uspešno nastopil  
na mednarodnem turnirju



23št. 75 / julij 2012

ŠPORT / ZDRAVjE

Zaključek strelske sezone 
2011/2012
V četrtek, 7. 6. 2012, je ob 17. uri na strelišču v Prapročah v Trebnjem 
potekal zaključek strelske sezone za vse strelce in strelke kategorije 
cicibanov, mlajših pionirjev, pionirjev in članov. Predsednik Strelske-
ga društva Trebnje g. Franc Cugelj je skupaj s predsednikom Komisije 
za podelitev priznanj g. Leonom Lobetom podelil medalje in prizna-
nja vsem najboljšim strelcem in strelkam v strelski sezoni 2011/2012. 
V društveni ligi so najvišja mesta dosegli naslednji strelci in strelke, 
in sicer med cicibani Miha Novak, med mlajšimi pionirji Jan Čibej, 
med pionirji Nik Šunta in med člani Andrej Novak. Prav tako naj 
omenim, da je naša strelka Jona Novak v kategoriji cicibani osvojila 
3. mesto v društveni ligi in na regijskem tekmovanju. V družabnem 
delu zaključka so se prisotni člani in članice pomerili tudi v streljanju 
z MK puško na 50 metrov. Za vse prisotne je bila po uradni podelitvi 
organizirana še pogostitev.
Strelski pozdrav!

Tekst: L. L., Foto: Bruno Čibej

Kako pa kaj z 
zdravjem v upravni 
enoti Trebnje?
Upravna enota Trebnje (UE Trebnje) je 
ena izmed petih upravnih enot (poleg nje 
še UE Novo mesto, Krško, Črnomelj in 
Metlika), ki spadajo pod Zdravstveno re-
gijo Novo mesto (ZR NM). V UE Treb-
nje sodijo poleg občine Trebnje še občine 
Šentrupert, Mokronog-Trebelno in Mir-
na. V nadaljevanju zaradi načina obdelave 
podatke prikazujemo za UE Trebnje. V 
njej je v letu 2010 živelo 20.366 prebival-
cev, v istem letu se je tu rodilo 243 otrok, 
umrlo je 183 ljudi, naravni prirastek je bil 
pozitiven. Upravna enota Trebnje sodi 
med najmlajše upravne enote v regiji, kar 
pomeni, da tu živi več mlajšega prebival-
stva, starega 14 let in manj. 
V UE Trebnje so v letu 2010 ljudje naj-
pogosteje umirali zaradi srčno-žilnih bo-
lezni (SŽB), takoj na drugem mestu so 
bile rakave bolezni, kar je podobno kot 
v Sloveniji in regiji. V slovenskem pro-
storu umrljivost zaradi teh bolezni, zlasti 
zaradi SŽB, v zadnjih desetih letih sicer 
pada, vendar pa je naša regija ves čas nad 
slovenskim povprečjem. Če primerjamo 
posamezne upravne enote v regiji, pa 
podatki kažejo, da je prezgodnja umrlji-
vost zaradi SŽB (to je umrljivost pred 65. 
letom starosti) v UE Trebnje v zadnjih 
petih letih nekoliko višja, ravno tako tudi 
umrljivost zaradi rakavih bolezni. 
Na nastanek teh bolezni v večji meri 

vplivajo tisti dejavniki tveganja, na kate-
re imamo kot posamezniki velik vpliv in 
jim z eno besedo rečemo življenjski slog. 
Kar 40 % teh bolezni bi lahko preprečili 
oziroma premaknili v kasnejše starostno 
obdobje z zdravim načinom življenja, ka-
mor štejemo prehranske navade, telesno 
aktivnost, nekajenje in zmerno uživanje 
alkohola. Slovenija je že pred desetletjem 
uvedla Nacionalni program primarne pre-
ventive srčno-žilnih bolezni za zgodnje 
odkrivanje tistih dejavnikov tveganja, ki 
najbolj prispevajo k nastanku SŽB. Pro-
gram izvajajo zdravniki splošne/družin-
ske medicine in je namenjen moškim po 
dopolnjenem 35. letu starosti in ženskam 
po dopolnjenem 45. letu starosti. Ob pre-
gledu namreč zdravnik izračuna tveganje 
za nastanek srčno-žilnega dogodka in če 
je to višje od 20 %, sledijo poleg farma-
koloških še nefarmakološki ukrepi, to so 
t. i. CINDI delavnice. Slednje se izvajajo 
v Zdravstveno-vzgojnem centru Trebnje, 
ki sodi pod okrilje zdravstvenega doma. 
Programi promocije zdravega načina ži-
vljenja, kot je program Živimo zdravo, 
se izvajajo v lokalni ruralni skupnosti z 
namenom dati ljudem znanje za zdravo 
izbiro. Program poteka v obliki delavnic, 
na katerih se udeležencem na zanimiv in 
poučen način poda znanje za zdrav način 
življenja, pri tem pa tudi sami aktivno 
sodelujejo. Program se je v lanskem letu 
že izvajal na območju občine Šentrupert. 
Rezultati so pokazali, da udeleženci bolj 
skrbijo za zdrav način življenja.
V Sloveniji imamo tudi državne presejal-
ne programe, ki so namenjeni zgodnjemu 
odkrivanju rakavih bolezni. Tako je pro-

gram SVIT namenjen zgodnjemu odkri-
vanju raka debelega črevesa in danke, pro-
gram ZORA zgodnjemu odkrivanju raka 
materničnega vratu in program DORA 
zgodnjemu odkrivanju raka dojke.
Pomembno področje človekovega zdrav-
ja je tudi stanje zobnega zdravja in ustne 
votline. Prav zato se v zadnjih letih Zavod 
za zdravstveno varstvo Novo mesto pri-
zadeva, da bi se zbirali podatki o ustnem 
zdravju naših otrok. Zbiranje in obdelava 
podatkov poteka v vsej ZR NM in tudi v 
UE Trebnje je bil dosežen dogovor o tem. 
Kot eden izmed dobrih pokazateljev se je 
že v preteklosti uporabljal kazalec KEPo, 
ki prikaže povprečno število okvarjenih 
zob (karies, ekstrakcija, plomba) na pre-
gledano osebo. KEPo je objektivni poka-
zatelj, s katerim se:
•	 spremlja obolevnost otrok za zobnim 

kariesom (stanje razširjenosti kariesa),
•	 izvaja primerljivost po upravnih eno-

tah znotraj Zdravstvene regije Novo 
mesto in z ostalimi regijami v Slove-
niji, 

•	 ugotavlja učinkovitost preventivne zo-
bozdravstvene dejavnosti – seveda z 
zavedanjem, da se največji del prepre-
čevanja bolezni lahko izvede doma, v 
družini in da moramo starši dogovor-
no prevzeti tudi ta del svoje starševske 
vloge.

Napisali:
Doroteja Kuhar, dr. med.

Brigita Zupančič Tisovec,  
regijski promotor zdravja

Služba za javno zdravje
Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto
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LOKALNA POLITIKA

Aktivnosti in »aktivnosti«

V zadnjem mesecu smo v SD izvajali zelo po-
membne aktivnosti za prihodnost stranke. Na 
državnem nivoju je stranka dobila novo vod-
stvo z Igorjem Lukšičem kot predsednikom na 
čelu. Skladno s statutom smo tudi v Občinskem 

odboru SD Trebnje izvedli skupščino in zbor članstva ter izvolili 
novo predsedstvo. Za predsednika je bil ponovno izvoljen Nace 
Sila, ostali člani novega predsedstva pa so: Uroš Majerle, Mitja 
Jeras, Marko Grandovec, Igor Lekše, Silva Kastelic, Drago Sila, 
Nino Zajc in Zlatko Salkovič. Nace Sila je postal tudi predsednik 
Območne organizacije SD, ki združuje občine Trebnje, Mirna, 
Mokronog-Trebelno in Šentrupert. Mitja Jeras pa je postal pred-
sedujoči Pokrajinskemu odboru SD Dolenjske.
V času počitniških dni pa vam želimo, da se ukvarjate s čim bolj 
sproščajočimi »aktivnostmi«, da si naberete novih moči, pozabite 
na politiko in se posvetite sebi. 

Občinski odbor NSi Trebnje je s pomočjo prizadevnih krajanov, 
domačega župnika in PGD Trebelno  pripravil pri sv. Rozaliji nad 
Trebelnim že 12. kresovanje ob dnevu državnosti. Slavnostni go-
vornik je bil Matjaž Longar, državni sekretar na Uradu Vlade Re-
publike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu. Gost večera 
pa je bil evropski poslanec Lojze Peterle.

BODIMO 
PREPOZNAVNI 
PO LJUDEH IN 
DOSEŽKIH 

Za nami so prazniki – praznovalo je mesto Trebnje, praznovala je 
občina, praznovala je država. 
Ob teh priložnostih je bilo našim someščanom in sokrajanom po-
deljenih veliko nagrad. Nagrajenci so s svojim delom prispevali k 
prepoznavnosti kraja v Sloveniji, nekateri pa tudi širše, in sicer z 
dosežki, na katere smo vsi upravičeno ponosni. Večina med njimi 
je s svojim delom, delovanjem in življenjem vsem nam dvigovala 
kakovost bivanja in nam je svetal vzor. Ponosni bodimo na naše 
someščane in sokrajane! Globoko se strinjamo z besedami ene 
izmed nagrajenk, ki je dejala, da želi, da je Trebnje prepoznavno 
po velikih ljudeh, ne pa po tretjerazrednih veselicah, pretepih in 
prepirih. 
Vsem občankam in občanom želimo sproščene in doživete pole-
tne dni! 

23. junija smo člani sveta 
stranke TRS kritično presodili 
politični trenutek in podali iz-
javo, ki je v celoti objavljena na 
spletni strani www.gibanje-trs.si.
Sklenili smo tudi, da na predsedniških volitvah letos jeseni pod-
premo kandidaturo dosedanjega predsednika Republike Slovenije 
dr. Danila Türka, ker je državnik in humanist z visoko moralno 
držo, ki deluje strpno in se trudi povezati vse Slovence. 
Pri svojem delu je pokazal veliko mero občutka za solidarnost in 
pravičnost. V kriznih časih se je vedno zavzemal za ranljive in 
najbolj prizadete skupine prebivalcev. 
Kot strokovna in moralna avtoriteta je opozarjal na kršenja 
moralnih in etičnih načel s strani izvršilne veje oblasti. S svojim 
delom v mednarodnem okolju je dokazal visoko stopnjo razu-
mevanja problemov človeštva. Trajnostne razvojne vizije dr. Da-
nila Türka so v največji meri skladne z načeli, ki jih zagovarja 
stranka TRS. 

Gorazd Marinček

Dopolnjeni osnutek Občinskega prostorskega 
načrta občine Trebnje je osnova za nadaljnji 
razvoj občine
Dobre strani plana so nove površine, namenjene gospodarstvu. 
Več prostora bi bilo potrebno nameniti izgradnji infrastrukture 
in ohranjanju naravnega okolja, v katerem bi našli svoje mesto 
otroška in športna igrišča, kolesarske steze in sprehajalne poti ter 
bazen in smučišče. Velikega pomena se nam zdi tudi skrb za ra-
zvoj družinskih kmetij, malega gospodarstva in obrti ter skrb za 
ohranjanje kulturne dediščine. Plan se v veliki meri prilagaja so-
dobnim potrebam po oblikovanju objektov in obenem v območju 
vasi ohranja prepoznavno kulturno krajino. Razumeti moramo, da 
se je bilo potrebno dogovarjati in sprejemati kompromise z nosilci 
urejanja prostora. 
Predlagani OPN kljub vsemu zagotavlja občini Trebnje trajnostni 
razvoj.

Občinski odbor NSi Trebnje

IZ DRŽAVNEGA ZBORA

Vlada je v Državni zbor RS poslala v 
postopek sprejemanja po nujnem po-
stopku kar nekaj zakonov na osnovi 
predvolilnih obljub večine koalicijskih 
strank. Nekateri zakoni bodo sprejeti že na julijski seji DZ. Ob-
čutno se bodo znižale globe za prekrške v cestnem prometu, pred-
vsem za manjše prekoračitve hitrosti. Spremenil se bo Zakon o 
kmetijskih zemljiščih, znižalo se bo nadomestilo za spremembo 
kmetijskega zemljišča v stavbno, tudi do 80 %, obračunalo se bo 
samo glede na površino stavbe. Spremenila se bosta tudi zakona o 
prostorskem načrtovanju in graditvi objektov, predvsem se bodo 
skrajšali postopki sprejemanja občinskih prostorskih načrtov in 
pridobivanja gradbenih dovoljenj.
Vse nas pa je presenetilo stanje v naših bankah, ki je še slabše kot 
v državah, ki so že zaprosile za pomoč EU. Bojim se, da bo morala 
sredstva za reševanje bank zopet prispevati država oz. davkoplače-
valci, za nezakonita dejanja pa zopet ne bo nihče odgovarjal.

Zvonko Lah, poslanec SDS v DZ

OBČINSKI  
ODBOR TREBNJE
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Storitve SiOL na sodobnem
širokopasovnem omrežju
Sodobno širokopasovno omrežje se sedaj gradi tudi v vašem kraju.
Zato je zdaj pravi čas za pravo odločitev - izberite storitve SiOL!
Z veseljem vas obveščamo, da na območju vaše občine potekajo aktivnosti izgradnje odprtega širokopasovnega omrežja 
(OŠO). To omogoča dostop do širokopasovnih storitev, kot so hitri internet, digitalna telefonija ter napredna digitalna in 
kabelska televizija.

Telekom Slovenije je z blagovno znamko SiOL največji ponudnik širokopasovnih storitev v Sloveniji. Prizadevamo si, da z 
visoko kakovostjo storitev, zanesljivostjo delovanja, neprekinjeno podporo in skrbjo za uporabnika to tudi nenehno 
potrjujemo. Verjamemo, da boste pri izbiri ponudnika, če se boste za tovrstno ponudbo odločili, izbrali najboljšo celovito 
ponudbo SiOL.

Razlogi, zakaj izbrati storitve SiOL:
•  Zanesljivost in varnost delovanja. V Telekomu Slovenije z veliko odgovornostjo skrbimo za varno in zanesljivo delovanje 
    svojega omrežja ter storitev.
•  Hiter, zanesljiv in varen SiOL internet s časovno neomejenim dostopom in enostavno priključitvijo. Ponujamo vam tudi 
    brezplačno uporabo varnostnega paketa, možnost izobraževanja o osnovah interneta in e-pošte na vašem domu, 10 MB
    prostora na spletnem strežniku ter vrsto dodatnih storitev.
•  Najzabavnejša digitalna SiOL TV je več kot le televizija. Poleg več kot 150 TV-programov boste lahko dostopali do vsebin
    v več videotekah, med njimi do najnovejših filmskih uspešnic, posneli ali zaustavili program, ki ga gledate, ter si ga ogledali 
    kasneje, igrali igre, pregledovali svoje fotografije ali posnetke z računalnika na TV-zaslonu, dostopali do aktualnih informacij, 
    vremena in športa, poslušali radio in mnogo več. SiOL TV je napredna digitalna televizija, ki vam omogoča, da izberete paket 
    programov, ki vam najbolj ustreza, ter z vrsto dodatnih vsebin in možnosti uporabe prilagodite gledanje televizije svojemu 
    načinu življenja.
•  Kabelska televizija je v optičnem omrežju OŠO možna kot dodatek digitalnim storitvam SiOL na območjih, kjer obstajajo
    tehnične možnosti. Za vzpostavitev storitve priporočamo televizijski sprejemnik z vgrajenim DVB-C-sprejemnikom MPEG 4. 
    Namestitev je enostavna, saj  ohranite obstoječe koaksialne inštalacije do TV-sprejemnikov, storitev pa zagotavlja sprejem 
    signalov televizijskih in radijskih programov celotne ponudbe kabelske televizije.
•  Napredna in ugodna SiOL telefonija. Telefonirajte, kot ste bili navajeni doslej, in ostanite v stiku z brezplačnimi klici med
    več kot 140.000 uporabniki SiOL telefonije, ob naročilu mesečnega dodatka pa lahko neomejeno telefonirate na več kot pol 
    milijona številk v omrežju Telekoma Slovenije. S storitvami, kot so preusmeritev ali zapora klicev ter spremljanje stroškov in
    urejanje nastavitev prek spletnih servisnih strani, boste spoznali vse prednosti sodobne digitalne telefonije.
•  Strokovna pomoč 24 ur na dan za uporabnike storitev SiOL na brezplačni telefonski številki 080 1000.
•  Enostaven pregled in urejanje nastavitev naročniškega razmerja prek spletnih servisnih strani.
•  Skrb za obstoječe uporabnike SiOL. Naročniki storitev SiOL lahko sodelujejo v Programu zvestobe, v okviru katerega 
    pripravljamo posebne ugodnosti samo zanje.

Trudimo se, da ponudbo prilagajamo željam in potrebam uporabnikov, zato smo za vas pripravili vrsto možnosti izbire. Odločite 
se lahko za eno izmed storitev SiOL ali kombinacijo več storitev v različnih paketih, v okviru redne ali različnih akcijskih ponudb.

Za več informacij o aktualni ponudbi na odprtem širokopasovnem področju na vašem področju in ostalih storitvah SiOL smo 
vam na voljo:
 •  v Telekomovem centru na Novem trgu 9 v Novem mestu, tel.: 07 391 88 00
     (delovni čas: pon-pet: 8.00-19.00, sob: 8.00-12.30)
 •  v Centru za pomoč uporabnikom, brezplačni telefon: 080 8000

Zabavajte se ob SiOL TV z bogato izbiro vsebin za vso družino, brskajte po spletu in se pogovarjajte s svojimi najbližjimi. 
Združite vse na enem mestu s storitvami SiOL! 
 
Storitve lahko tudi sami preizkusite v Telekomovem centru Novo mesto, po predhodnem dogovoru pa vas bomo obiskali tudi na 
vašem domu. Veselimo se vašega klica oziroma obiska.

Vaš Telekom Slovenije
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ZAHVALE / OGLASI
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Ni te več v vinogradu, ne v hiši,
nič več glas se tvoj ne sliši. 
V vsaki stvari si, v mislih,
besedah naših,
da, celo v sanjah.
Če lučko na grobu upihnil bo vihar,
v naših srcih je ne bo nikdar.

ZAHVALA

V 26. letu nas je mnogo prezgodaj zapustil ljubi sin, brat in stric 

JerneJ Blažič
iz Gorenjega Medvedjega sela 6 pri Trebnjem.

Hvala Pogrebni službi Novak, župniku Milošu Koširju za opravljeno 
sv. mašo in pogrebni obred, Gregorju za poslovilne besede, izvajalcu 
Tišine, hvala Društvu invalidov Trebnje, članom Airsoft kluba Neto-

pirji, TPV-ju Velika Loka in Vinogradniškemu društvu Gradišče.  
Posebna zahvala pa velja Mladikam, ki so se v njegov spomin ponov-

no zbrale in mu zapele v slovo, ter Sonji za nesebično prijateljstvo, 
pomoč in oporo, ki jo je ves čas nudila Jerneju.

Zahvaljujemo se sorodnikom, sosedom, prijateljem – vsem, ki ste da-
rovali sveče, cvetje, svete maše in denarne prispevke, se v tako velikem 

številu poslovili od njega in ga pospremili na njegovi zadnji poti. 

žalujoči: mami, ati, sestri Tina in irena s Klemenom  
ter nečak ažbe.

ZAHVALA

V 88. letu starosti nas je za vedno zapustil naš dragi oče, dedek in tast

STaniSlav PoniKvar
iz Trebnjega.

Ob izgubi se iskreno zahvaljujemo  
sorodnikom, prijateljem in sosedom za  
izrečena sožalja ter podarjeno cvetje in  

sveče. Posebej se zahvaljujemo skupini Lokvanj z gospo Anico Miklič 
ter osebju Doma starejših občanov Trebnje,  

Zdravstvenega doma Trebnje in Splošne bolnišnice Novo mesto.  
Hvala tudi pogrebni službi Sonje Novak, pevcem in izvajalcu Tišine za 

lepo opravljen obred. Iskrena hvala vsem, ki ste nam stali ob strani in ki 
ste očeta pospremili na njegovi zadnji poti. 

žalujoči: vsi njegovi.

 

            

NINA LOVŠE s.p. Velika Ševnica 4, 8210 Trebnje 

ASIMINA 
POKUŠNJA EKOLOŠKEGA SADJA 

Vabljeni na pokušnjo dokaj novega sadja pri nas.  
Drevesa v času mirovanja zdržijo temperature do 
 ‐25°C. Okus plodov zelo tropski, spominja pa na okus 
manga, banane in ananasa. 

 
Pokušina bo 15.09.2012, od 09.00 do 12.00 ure, pred 
našo vrtnarijo. Možen nakup sadik asimine.  

Zaradi lažje organizacije, prosimo za predhodne prijave 
na janko27@gmail.com ali na 041 978 090. 

Ostala jesenska ponudba:  
‐ mačehe, 
‐ trajnice, 
‐ grmovnice, 
‐ plodovi okrasnih  in jedilnih buč. 

 
Vabljeni! 

                      

 

            

NINA LOVŠE s.p. Velika Ševnica 4, 8210 Trebnje 

ASIMINA 
POKUŠNJA EKOLOŠKEGA SADJA 

Vabljeni na pokušnjo dokaj novega sadja pri nas.  
Drevesa v času mirovanja zdržijo temperature do 
 ‐25°C. Okus plodov zelo tropski, spominja pa na okus 
manga, banane in ananasa. 

 
Pokušina bo 15.09.2012, od 09.00 do 12.00 ure, pred 
našo vrtnarijo. Možen nakup sadik asimine.  

Zaradi lažje organizacije, prosimo za predhodne prijave 
na janko27@gmail.com ali na 041 978 090. 

Ostala jesenska ponudba:  
‐ mačehe, 
‐ trajnice, 
‐ grmovnice, 
‐ plodovi okrasnih  in jedilnih buč. 

 
Vabljeni! 

                      

ASIMINA
POKUŠNJA EKOLOŠKEGA SADJA

Vabljeni na pokušnjo dokaj novega sadja pri nas.  
Drevesa v času mirovanja zdržijo temperature do

 -25°C. Okus plodov zelo tropski, spominja pa na okus 
manga, banane in ananasa.

Pokušina bo 15.09.2012, od 
09.00 do 12.00 ure, pred našo 
vrtnarijo. Možen nakup sadik 
asimine. 
Zaradi lažje organizacije, 
prosimo za predhodne prijave 
na janko27@gmail.com ali na 
041 978 090.
Ostala jesenska ponudba: 
- mačehe,
- trajnice,
- grmovnice,
- plodovi okrasnih  in jedilnih buč.     

 Vabljeni!



ZADNjA STRAN

Napovednik prireditev v občini Trebnjev juliju in avgust 2012
6. 7. 2012 19.00 Teniški turnir pod zvezdami (dvojice) Športni center Vita
6. 7. 2012 20.00 Dalmatinski večer Prizorišče za Pošto Trebnje
7. 7. 2012 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje
7. 7. 2012 16.00 PGD Ponikve: otroški živžav, zvečer gasilska veselica Gasilski dom PGD Ponikve
9.–13. 7. 2012 8.00–16.00 Zelena kolonija (počitnice na kmetiji) Izletniška kmetija Kazina
13. 7. 2012 21.00 Zabavni večer Prizorišče za Pošto Trebnje
14. 7. 2012 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje
14. 7. 2012 10.00–13.00 Ustvarjam na Jurjevi domačiji Jurjeva domačija
16.–20. 7. 2012 8.00–16.00 Zelena kolonija (počitnice na kmetiji) Izletniška kmetija Kazina
16. 7. 2012 9.00–15.00 Poletne bralno-ustvarjalne vragolije z Jurčkom Knjižnica Pavla Golie Trebnje
16. 7. 2012 12.00–15.00 Svetovalna točka – zaposlitveni kotiček, Center vseživljenjskega učenja Knjižnica Pavla Golie Trebnje
20.–21. 7. 2012 14.00 ŠVIC Čatež pri Trebnjem
21. 7. 2012 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje
23.–27. 7. 2012 8.00–16.00 Zelena kolonija (počitnice na kmetiji) Izletniška kmetija Kazina
27. 7. 2012 20.00 Gasilska veselica PGD Vrhe z Ansamblom Novi spomini Gasilski dom PGD Vrhe
28. 7. 2012 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje
4. 8. 2012 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje
6. 8. 2012 12.00–15.00 Svetovalna točka – zaposlitveni kotiček, Center vseživljenjskega učenja Knjižnica Pavla Golie Trebnje
10. 8. 2012 20.00 PGD Lukovek, gasilska veselica z Ansamblom Modrijani Gasilski dom PGD Lukovek
10. 8. 2012 20.30 Seviq Brežice: Severijn (NL) Pri cerkvi na Zaplazu
11. 8. 2012 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje
18. 8. 2012 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje
20. 8. 2012 12.00–15.00 Svetovalna točka – zaposlitveni kotiček, Center vseživljenjskega učenja Knjižnica Pavla Golie Trebnje
25. 8. 2012 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje
25. 8. 2012 21.00 Zabavni večer Prizorišče za Pošto Trebnje
27.–31. 8. 2012 7.00–16.00 Nogometni tabor 2012 pri Toplarju Florijan Blato
31. 8. 2012 16.00 Zaključek nogometnega tabora 2012 Blato
31. 8. 2012 21.00 Letni kino Trebnje

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

Prejeli smo pozdrave od člana uredniške-
ga odbora, kateri trenutno dela v Bruslju.
Prispela je razglednica z vsebino:
Belgija je znana po čokoladi in pivu, tako da 
veste, da mi je tukaj kar zanimivo. 

Sicer pa, vreme ni ravno za kratke rokave, 
a vseeno prejmite iz Bruslja lepe pozdrave.

Tudi mi mu vračamo pozdrave in se že 
veselimo snidenja.


