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Spoštovane občanke in občani!
Poletje je že davno za nami, na naše veselje pa 
je jesen za občino Trebnje izjemno plodovita, saj 
ravno zdaj končujemo mnoge pomembne projek-
te. Cestno vozlišče in obvoznica mimo Trebnjega 
sta končana in to je za Trebnje eden največjih 
dogodkov v zadnjih dvajsetih letih. Dovolite, 
da se ob tej priložnosti še posebej zahvalim bi-
všemu ministru za promet mag. Janezu Božiču 
in članu uprave DARS-a mag. Alojzu Rataj-
cu. Kljub sprejetemu državnemu lokacijskemu 
načrtu je žal izvedba tega odseka bila ves čas 
vprašljiva in smo za pričetek del morali vložiti 
veliko naporov. G. Ratajec mi je posredoval po-
datke o stanju projekta, potem pa sem sam lobiral 
in prosil soseda in ministra, naj se dela vendarle 
začnejo izvajati. Danes je projekt zaključen in 
če kdo pravi, da Občina Trebnje in župan nista 
k temu nič pripomogla, se zelo moti.
Sodelavci predstavljajo projekte, ki se trenutno 
izvajajo ali pa so že zaključeni; le-teh je najmanj 
petnajst. V moji ekipi vlada zelo dobro vzdušje. 
Podžupan g. Silvester Prpar in podžupanja ga. 
Nada Pepelnak sta zelo aktivna in mi izredno 
pomagata pri opravljanju obveznosti, ki jih na-
rekuje izjemno dinamično dogajanje. Dr. Jože 
Korbar je z jasnim in enostavnim izražanjem 
stališč ter s povezovalnim delovanjem zelo ve-
liko prispeval k umiritvi političnih strasti, rav-
no tako svetnik g. Miran Candellari. Svetniki 
Andrej Jevnikar, Bogomir Mlakar in Bogdana 
Brilj poleg svetniškega dela tudi vodijo krajevne 
skupnosti. Tudi ostali svetniki naše ekipe so zelo 
dejavni, npr. ga. Tanja Cuder Udovič zelo uspe-
šno vodi knjižnico. Franc Kozlevčar in Boštjan 
Koncilija si v svojih sredinah prizadevata za 
realizacijo projektov; Boštjan skrbi za dela na 
igrišču pri šoli v Dobrniču, Franc pa je odločil-
no prispeval k realizaciji izvedbe kanalizacije v 
Velikem Gabru in vodovoda Gorica–Medved-
jek. Skratka, delujemo usklajeno in zagnano, kot 
velika družina, kar seveda omogoča tudi dobre 
rezultate. Hvala vam, spoštovana koalicijska 
ekipa! Tudi g. Branko Veselič in mag. Marko 
Grandovec sta me presenetila z zelo konstruk-
tivnimi predlogi in v prihodnje bom pred sejo 
občinskega sveta skliceval vodje svetniških sku-
pin, da bomo opravili pogovor o gradivu. 
Občina Trebnje je polna zgodb o uspehih na ra-
znovrstnih področjih in vesel sem, da je tako. Vsa 
leta sem si iskreno prizadeval za razvoj občine 
in ko danes pogledam nazaj, sem zadovoljen z 
izrednim razvojem. Hvala Bogu za modrost, 
vztrajnost in srečo, ki so me spremljale, hkrati pa 
se opravičujem za napake, če je bila kakšna stor-
jena. Napake se dogajajo samo tistim, ki delajo, 
in po bitki je lahko biti general.

Vse, kar se zgodi, dobro ali slabo, življenju pri-
naša barvitost, ustroj in globino. Zato menim, 
da se ne smemo bati preizkušenj, ampak jih mo-
ramo sprejemati. Aristotel je dejal: „Lepota duše 
zasije, kadar človek mirno prenaša eno težavo 
za drugo, ne zato, ker jih ne čuti, marveč zato, 
ker delajo človeka krepkega in mu krepijo zna-
čaj.“ 
Tudi mnogi zaposleni v občinski upravi so iz-
redno sposobni in prizadevni. Darinka Trdina 
s sodelavci z Oddelka za družbene dejavnosti, 
ravno tako sekretarki Andreja Perc in Slavka 
Oven. Alja Rabzelj je presegla vsa pričakovanja 
tako pri uradniškem delu kot tudi v inovativ-
nih pristopih. Ravno tako nova sodelavca na 
Oddelku za okolje in prostor, Franc Pangerčič in 
Franci Starbek. Cecilija Kastelic je nova moč na 
področju financ in proračuna. Direktor Občinske 
uprave Občine Trebnje Janez Perc se je zelo lepo 
vključil in ima izjemen občutek za organizacijo 
in vodenje.
V teh dneh pripravljamo tudi reorganizacijo 
same uprave – tam, kjer nismo bili dovolj uspe-
šni, bomo naredili spremembe. Nekaj delovnih 
mest bomo tudi ukinili, hkrati pa se bomo pove-
zali s sosednjimi občinami, da združimo moči in 
smo učinkovitejši. 
Kakšno pa je statistično stanje naše občine glede 
na nekatere kazalce? Zadolženost Občine Treb-
nje znaša 30. 9. 2012 na prebivalca 341,22 
EUR, kar je ugodno in je pod slovenskim pov-
prečjem. Na približno 500 prebivalcev imamo v 
občinski upravi enega zaposlenega, kar pomeni,  
da smo učinkoviti kot uprava in po učinkovito-
sti sodimo med prvih dvajset občin v Sloveniji. 
Stroški občinske uprave na prebivalca znašajo 
70,55 EUR, kar pomeni, da je že sedaj občinska 
uprava med najcenejšimi v Sloveniji.  
Pred nami so tudi predsedniške volitve in 11. 
novembra je vsekakor potrebno oditi na volišča 
in oddati svoj glas ter tako izpolniti državljan-
sko dolžnost. Le tako bomo skupaj soustvarjali 
našo prihodnost. 
Spoštovane in spoštovani, naj vam megleni in 
turobni jesenski dnevi ne vzamejo dobre volje in 
če lahko komu kakor koli pomagate, to tudi sto-
rite, kajti to daje človeku neprecenljivo bogastvo.
Želim vam vse dobro.

Vaš župan Alojzij Kastelic

Dobrih zgodb ne 
marajo in jih nočejo 
videti!

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, Ivanka 
Višček, Nino Zajc   

Lektorica: Marjeta Kmetič

Grafična realizacija: Present, d. o. o., 
Ljubljana 

Naklada: 3.900 izvodov, ki se razdelijo 
brezplačno vsem gospodinjstvom in 
podjetjem v občini Trebnje. 

Uredništvo si pridržuje pravico do objave, 
neobjave, delne objave ali krajšanja 
nenaročenih prispevkov v skladu s 
prostorskimi možnostmi in uredniško 
politiko. Priporočamo, da posamezni 
prispevki naj ne obsegajo več kot 1.000 
znakov s presledki ter fotografijo v formatu 
JPG ali podobno. 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 
pokojnimi občankami ali občani občine 
Trebnje. Spominskih objav ob obletnicah 
smrti se ne objavlja. V Glasilu občanov 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 naslovu: Glasilo občanov, 
Goliev trg 4, 8210 Trebnje (prvi vhod 
desno, za občinsko stavbo). 

Rok za oddajo prispevkov za naslednjo 
številko je sreda, 28. november 2012. 
Prispevki, ki bodo prispeli po tem datumu, 
bodo objavljeni v naslednji številki, če bodo 
še aktualni.

občanov občine Trebnje  

občanov občine Trebnje  
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Gradnja navezave na avtocesto

Pred dnevi je bila končno odprta dolgo pri-
čakovana navezava državne ceste iz sme-
ri Mirne na bivšo hitro cesto H1. S tem je 
tranzitni promet, ki je prej tekel skozi center 
Trebnjega oz. skozi Dolenjo Nemško vas, 
prek novega viadukta preusmerjen direktno 
na bivšo hitro cesto in prek nje na avtocestna 
priključka Trebnje vzhod in Trebnje zahod. 
S tem so v naši občini dokončno urejene 
prometne povezave, kot so bile dogovorjene 
in planirane ob gradnji avtoceste. Še vedno 
pa ni izpolnjena obveznost DARS-a, ki je 
dolžan sanirati odseke občinskih cest, po-
škodovanih ob gradnji avtoceste. Tu nasta-
jajo težave predvsem zaradi stečajev gradite-
ljev avtoceste. 

Rekonstrukcija ceste Trebnje–
Grmada–Dobrnič

Prejšnji teden je Občina Trebnje predala 
namenu rekonstruirani odsek ceste Trebnje–
Grmada v dolžini 440 m, in sicer od podvo-
za pod avtocesto proti Grmadi. Zaradi polne 
zapore so morali občani med Dobrničem in 
Trebnjem mesec dni uporabljati daljšo pot, 
a na tak način je bilo izvajalcu omogočeno 
dela izvesti v krajšem času in bolj kakovo-
stno. Občina bo skladno z razpoložljivimi 
sredstvi v naslednjih letih na enak način re-
konstruirala celotno povezavo do Dobrniča. 
S tem bo Suha krajina povezana s sodobno 
cesto, ustrezno rastočemu prometu. 

Investicijska vzdrževalna dela 
na lokalnih cestah

V začetku oktobra so bila dokončana obno-
vitvena dela na odseku lokalne ceste Art-
manja vas–Rdeči Kal v dolžini cca 1000 m 
ter odseku Mala vas–Selca–Babna Gora, v 
teh dneh pa tudi na odseku ceste Sela pri 
Šumberku–Orlaka v dolžini 1500 m. Na 
vseh treh odsekih se je lokalno obnovilo ne-
nosilne dele vozišča, uredilo odvodnjavanje 
ter preplastilo odseke v celoti. V teku je tudi 
gradnja nadomestnega mostu prek potoka 
Žibrščica v Vrbovcu.

Gradnja cest in cestne 
razsvetljave v romskem naselju

V teh dneh so bila v pogodbenem roku kon-
čana dela pri izvedbi cestnega omrežja in 
razsvetljave v romskem naselju Hudeje. Fi-
nancirana so bila z na državnem razpisu pri-
dobljenimi namenskimi sredstvi. Cilj inve-
sticije je prek izboljšanja življenjskih pogojev 
prispevati k socializaciji romske populacije 
in njeni enakopravni vključitvi v družbo.   

Sporočilo za 
javnost
Občina Trebnje je sprejela Stališča do 
pripomb in predlogov z javne razgrnitve 
ter javne obravnave dopolnjenega osnutka 
Občinskega prostorskega načrta za Obči-
no Trebnje.
Trebnje, 1. oktober 2012 – Občinski 
svet Občina Trebnje je na zadnji redni 
seji seznanil s Stališči do pripomb in 
predlogov podanih na javni razgrnitvi 
OPN - ja, teh je bilo 150, od tega 25 
anonimnih. 
Vse zainteresirane občane obveščamo, da 

lahko vpogled v sprejeta stališča opravijo 
na občini v času uradnih ur na oddelku za 
okolje in prostor - soba 9 ali pa na sple-
tni strani občine Trebnje kjer so stališča 
objavljena v rubriki »Dopolnjen osnutek 
OPN Občine Trebnje« pod naslovom 
»Sprejeta stališča do pripomb in predlo-
gov podanih na javni razgrnitvi in obrav-
navi OPN« na povezavi »http://www.
trebnje.si/sl/core_articles/1147«.
Vse nove pobude in predloge, bomo uvr-
stili v postopek sprememb in dopolnitev 
OPN-ja, ki ga bomo pričeli proti koncu 
leta 2013, kjer bomo z nosilci urejanja 
prostora poizkušali uskladiti potrebe, ki 
jih nismo realizirali v tem prostorskem 
planu.

Obnova vasi Sela 
pri Šumberku
Občina Trebnje je v sodelovanju s projek-
tnimi partnerji (Krajevno skupnostjo Sela 
pri Šumberku, Prostovoljnim gasilskim 
društvom Sela pri Šumberku, Osnovno 
šolo Veliki Gaber in Združenjem borcev 
za vrednote NOB Trebnje) uspela na jav-
nem razpisu Leader, katerega programe 
sofinancira Evropski kmetijski sklad za 
razvoj podeželja, pridobiti 85 % sredstev 
za projekt Obnova vasi Sela pri Šum-
berku. V okviru projekta bomo pri vrtcu 
v središču vasi postavili otroško igrišče z 
igrali, uredili štiri vaške luže: na Kreme-
njaku, Orlaki in v Podšumberku ter ob-
novili spomenik na Kremenjaku. 

Po zaključku investicijskih del se bodo na 
tem prostoru odvijale tri prireditve:
– Ohranimo življenjski prostor: glav-

ni cilj te prireditve je, da nezanimiva 
vaška luža postane zanimiv prostor 
za raziskovanje, ki bo vreden rednega 
obiska; 

– Velikonočni vikend za družine in 
otroke: vse bo podrejeno ekologiji in 
tradiciji, glavna atrakcija prireditve bo 
skrivanje pirhov  v gozdu;

– Življenje je lepo: prireditev bo posve-
čena ohranjanju vrednot NOB in bo 
združena z orientacijskim pohodom in 
kulturnim programom.

Investicijska dela se bodo pričela že v me-
secu novembru 2012, zaključila pa pred-
vidoma spomladi leta 2013. Prireditve se 
bodo odvijale skozi vse leto.

Darinka Trdina,  
skrbnica projekta
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Delovni obisk
V četrtek, 27. septembra 2012, je v romskem naselju Hudeje potekal 
delovni obisk tričlanske komisije, katere naloga je pregled uresničeva-
nja projektov za leto 2012 s področja ureditve komunalne infrastruk-
ture v romskih naseljih.
Komisijo je 20. 9. 2012 na prvi redni seji imenoval predsednik vla-
dne Komisije za spremljanje položaja Romov v RS. Člani komisije so 
Darko Rudaš, predsednik Foruma romskih svetnikov Slovenije, Stane 
Baluh, vodja Urada za narodnosti, in Franci Žohar, SVLR-MPJV. 
Komisijskega pregleda so se udeležili tudi predstavniki Občine Treb-
nje: župan Alojzij Kastelic, Janez Pirc, direktor občinske uprave, in 
Franci Pungerčič, vodja Oddelka za okolje in prostor.
Udeležence delovnega obiska je sprejel romski svetnik Matija Hočevar. 
Pri pregledu se jim je pridružil tudi izvajalec gradbenih del. Trenutno 
se gradbena dela v romskem naselju zaključujejo.

Občanke in občane občine Trebnje obve-
ščamo, da se je v mesecu oktobru pričela 
gradnja individualnih oziroma hišnih pri-
ključkov na območju funkcijske lokacije 
Dobrnič. 
Individualni priključki se bodo gradili po 
posameznih naseljih in sicer v prvi fazi ti-
stim naročnikom, katerih objekti spadajo v 
območje bele lise, in so z izpolnitvijo po-
godbe izkazali interes po priključitvi. V to 
območje spada v občini Trebnje 1089 objek-
tov na območju treh funkcijskih lokacij (FL 
Dobrnič, FL Velika Loka in FL Trebnje). 
Ko bodo vsi ti objekti priključeni oziroma 
bodo lastniki podali izjavo, da priključka ne 

želijo, bo podjetje GVO d.o.o. pričelo z gra-
dnjo individualnih priključkov do ostalih 
objektov, kjer je bil izkazan interes. 
Vse, ki se želijo priključiti na odprto široko-
pasovno omrežje, pa tega še niso storili, po-
zivamo, da to storijo v najkrajšem možnem 
času. To lahko storite tako, da izpolnite Po-
godbo o izgradnji priključka na odprto širo-
kopasovno omrežje, ki jo dobite na spletni 
strani občine (www.trebnje.si - arhiv obve-
stil – Spremljanje trase optičnega omrežja 
preko spletne strani) ali osebno na Oddelku 
za okolje in prostor Občine Trebnje. 
Ker se je gradnja individualnih priključ-
kov že pričela, lahko občani pričakujejo 

tudi posamezne ponudbe ponudnikov, ki 
bodo svoje storitve ponujali preko odprte-
ga širokopasovnega omrežja. Ker je optično 
omrežje odprto, bo svoje storitve ponujalo 
več ponudnikov, med katerimi bodo občani 
lahko izbrali sebi najprimernejšo ponudbo.
Morebitna dodatna vprašanja lahko pošlje-
te na elektronski naslov: janja.fink@trebnje.
si ali pokličete na telefonsko številko: 07/34 
81 145.
Prosimo vas za potrpežljivost in razumeva-
nje ter sodelovanje v času gradnje.  

Občinska uprava Občine Trebnje
Oddelek za okolje in prostor

Janja Fink

Obvestilo o gradnji odprtega širokopasovnega omrežja 
elektronskih komunikacij

Drsališče 2012
Leto 2012 se izteka in tudi letos bo Ob-
čina Trebnje izvedla projekt »drsališče« 
- da bo božično novoletni čas v Trebnjem 
še lepši in čarobnejši.  
Prvič si boste lahko nadeli drsalke v sobo-
to, 1. decembra 2012, takoj po otvoritveni 
slovesnosti, ki se bo pričela ob 10. uri pred 
Mercator centrom v Trebnjem. 
Brezplačna izposoja drsalk in ledena plo-
skev vam bosta na voljo dober mesec dni, 
do 5. januarja 2013.  Drsališče bo obrato-
valo vsak dan od 10. do 20. ure.
Zagotovili smo pester animacijski pro-
gram za otroke. Več o animacijskem pro-
gramu boste izvedeli  iz objave na spletni 
strani Občine Trebnje: http://www.treb-
nje.si  v mesecu novembru.
Vljudno vabljeni.

Občinska uprava Občine Trebnje

V skladu z Letnim načrtom ravnanja z 
nepremičnim premoženjem Občine Treb-
nje, ki je bil sprejet na 9. seji OS 17. 2. 2012, 
bo Občina Trebnje ponudila v prodajo več 
zemljišč, ki so po namembnosti stavbna 
zemljišča. Postopek prodaje bo potekal v 
skladu z Zakonom o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti  
predvidoma z metodo javne dražbe. 
Za zemljišča trenutno poteka postopek 
ocenitve s strani sodnega cenilca. Občina 
Trebnje pa vseeno želi predhodno seznaniti 
javnost s podatki o zemljiščih po parcelnih 
številkah, ki bodo predmet prodaje.
K. O.  MALI VIDEM – parc. št. 581/4 – 
območje za poselitev (Mali Videm) 
K. O. TREBNJE – parc. št. 521/15 – 
območje za poselitev (Stari trg)

K. O. ZAGORICA – parc. št. 96/16 – 
območje za poselitev (Zagorica pri Vel. 
Gabru)
K. O.  STEHANJA VAS –
– parc. št. 304/3, 314/1, 314/2 – območje 

za poselitev (Male Dole pri Stehanji 
vasi)

– parc. št. 756/4 in 756/6 – območje za 
poselitev (Velike Dole)

Podatki o legi in površini zemljišč so javno 
dostopni na spletni strani:
http://www.geoprostor.net/piso/ewmap.
asp?obcina=TREBNJE.

Pripravila:
Vanda Zadnik,   
univ. dipl. prav., Alojzij Kastelic,
višja svetovalka III župan

Zadeva: Seznam stavbnih zemljišč za 
prodajo
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V novo šolsko leto smo na področju pred-
šolske vzgoje vstopili z nekaj spremem-
bami. Občinski svet Občine Trebnje je 
sprejel Pravilnik o spremembah in dopol-
nitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec. 
Bistvena sprememba pravilnika je enoten 
vpis v oba vrtca v naši občini. Tako so letos 
prvič vsi starši izpolnili enotno vlogo za 
sprejem otroka v vrtec. 
Vrtec Mavrica Trebnje je v šolskem letu 
2012/2013 prejel 143 vlog za sprejem 
otrok v vrtec. Sprejetih je bilo 94 otrok. 
V Vrtcu Sončnica pri OŠ Veliki Gaber so 
prejeli 43 vlog za sprejem otrok v vrtec, v 
vrtec pa so sprejeli 20 otrok. 
Na podlagi enotnega vpisa v oba vrtca smo 

vzpostavili centralno evidenco vpisanih 
otrok in centralni čakalni seznam, ki je 
objavljen na spletni strani občine in obeh 
vrtcev.
Občina je v mesecu maju sprejela tudi 
Odlok o dodeljevanju mesečnih subven-
cij za otroke, ki zaradi pomanjkanja pro-
stora niso vključeni v javne vrtce Občine 
Trebnje. S tem odlokom smo zagotovili 
sofinanciranje bivanja otrok, ki jih nismo 
mogli vpisati v vrtec zaradi pomanjkanja 
prostora, pri varuhih predšolskih otrok. Na 
to področje je postala pozorna tudi drža-
va, saj ga je uredila z Zakonom za urav-
noteženje javnih financ, ki je pričel veljati 
1. 6. 2012. Po novem 24. b členu Zakona 

o vrtcih varuhu pripadajo sredstva v viši-
ni 20 % cene programa, v katerega bi bil 
otrok vključen, če bi bil v vrtec sprejet, to 
pa seveda posledično pomeni, da tudi starši 
plačujejo nižjo ceno. V Trebnjem je regi-
strirana varuhinja predšolskih otrok Maja 
Klemenčič, ki ima dejavnost registrirano 
pod naslovom Pri čebelici Maji.
Za dodatne informacije glede sofinancira-
nja varuha predšolskih otrok se obrnite na 
Občino Trebnje, Oddelek za družbene de-
javnosti, kontaktna oseba: Tanja Vrčkov-
nik, e-naslov: tatjana.vrckovnik@trebnje.
si, tel. št.: 07/34 81 143.

Tanja Vrčkovnik, Oddelek za družbene dejavnosti

Vpis otrok v vrtec Mavrica Trebnje in vrtec Sončnica pri  
OŠ Veliki Gaber v šolskem letu 2012/2013

Na podlagi Pravilnika za podelitev prizna-
nja Športnik leta v občini Trebnje (Ur. l. RS 
št. 86/01, 94/02) pozivamo športna društva 
in občane v občinah Trebnje in Mirna, da 
predlagajo kandidate za dobitnike priznanj 
Športnik leta za leto 2012. 
Priznanja Športnik leta so najvišja priznanja 
v občinah Trebnje in Mirna, ki se podelju-
jejo za delo in dosežke na področju športa. 
Komisija za izbor in podeljevanje priznanj 
najboljšim športnicam in športnikom ter 
športnim delavkam in delavcem (v nada-
ljevanju komisija) vsako leto podeli največ 
tri športne nagrade Športnik leta, največ tri 
športne plakete in največ pet športnih zna-
kov. Prejemniki športnih priznanj so lahko 
posamezniki, športne ekipe ali organizacije.

Priznanja so:
1. športna nagrada Športnik leta v občini 
Trebnje in občini Mirna 2. športni znak 3. 
športna plaketa

AD 1/ Športno nagrado Športnik leta v ob-
čini Trebnje in občini Mirna se podeljuje:
a)  Športnicam in športnikom, posamezni-

kom v članski ali mladinski kategoriji 
na podlagi dosežkov na tekmovanjih, ki 
jih organizirajo mednarodni olimpijski 
komite, svetovne ali evropske športne fe-
deracije ter panožne zveze po naslednjih 
kriterijih:
– olimpijske igre ali svetovno prvenstvo 

– uvrstitev, udeležba,

– evropsko prvenstvo – uvrstitev, udelež-
ba,

– sredozemske igre – uvrstitev, udeležba,
– državno prvenstvo – 1. mesto,
– uradna mednarodna tekmovanja – 1., 

2., in 3. mesto,
– državno prvenstvo – 2., 3. in 4. mesto. 

b) Športnim članskim ekipam na podlagi 
dosežkov po kriterijih:
– državno prvenstvo, ki ga organizira pa-

nožna zveza – prva liga,
– mednarodni pokali, ki jih organizirajo 

svetovne ali evropske federacije,
– pokal Slovenije, ki ga organizira pano-

žna zveza,
– državno prvenstvo, ki ga organizira pa-

nožna zveza – druga in tretja liga.

AD 2/ Športni znak se podeljujejo športni-
kom in športnicam ter ekipam, ki izpolnju-
jejo kriterije, navedene v točki 1. a oziroma 
1. b, in niso prejeli športne nagrade Športnik 
leta.  Športni znak se lahko podeli tudi za iz-
jemne dosežke na regijskih in občinskih tek-
movanjih. Športni znak se lahko podeli tudi 
za mlajše kategorije.

AD 3/ Športno plaketo se podeljuje:
športnim delavkam in delavcem ter dru-
štvom za izjemne dosežke v razvoju športa 
v občini Trebnje in občini Mirna; za ži-
vljenjsko delo v športu tistemu, ki je deloval 
najmanj 25 let v športnem društvu ali zve-
zi; najboljšim organizatorjem mednarodnih 

športnih prireditev; športnim društvom ob 
njihovih jubilejih; športnicam in športni-
kom, ki so končali svojo tekmovalno karie-
ro, v svojem tekmovalnem obdobju pa so s 
svojimi dosežki, osebnostjo in zgledom po-
membno prispevali k razvoju določene špor-
tne panoge v občini Trebnje; posameznicam 
in posameznikom za ekstremne dosežke na 
področju športa.
Predloge za podelitev priznanj je potrebno 
predložiti na obrazcu, ki ga zainteresirani 
lahko dvignejo po predhodni najavi na tel. 
št. 041 653 070 (Miran Jurak), na voljo pa 
je tudi na spletni strani Občine Trebnje in 
Občine Mirna.
Obvezne sestavine predloga so:naziv prizna-
nja, za katerega se kandidat predlaga; ime 
in priimek oziroma naziv kandidata; naslov 
oziroma domicil kandidata; športni dosežek, 
delo ali jubilej, za katerega se kandidat pre-
dlaga za priznanje (za dosežke na tekmova-
njih je potrebno priložiti ustrezen dokaz, na 
primer potrdilo panožne zveze);ime oziroma 
drugi podatki predlagatelja s podpisom poo-
blaščene osebe.
Pisni predlogi morajo biti poslani v zaprti 
ovojnici na naslov: Športna zveza – center za 
šport občine Trebnje, Gubčeva cesta 23, 8210 
Trebnje, s pripisom »Za priznanje Športnik 
leta«, in sicer do 17. novembra 2012. Pre-
dlagatelje obveščamo, da bomo upoštevali le 
predloge, ki bodo poslani v skladu z razpi-
som do predpisanega roka.
Komisija izvede najkasneje v roku enega me-
seca po zaključenem razpisu izbor najboljših 
športnic in športnikov ter športnih ekip in 
jih javno razglasi.

ŠZ – center za šport, 
Boštjan Kolenc, predsednik

JAVNI RAZPIS za podelitev priznanj 
»ŠPORTNIK LETA« v občini Trebnje in 
občini Mirna za leto 2012
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AktuAlno

V Podružnični šoli Dolenja Nemška vas 
že drugo leto izvajamo ŠOLO KLASIČ-
NEGA BALETA! V Društvu za razvoj in 

oživitev Trebnjega DROT smo prisluhnili 
staršem in otrokom, ki so leta pogrešali to-
vrstno vadbo. Tako pod taktirko strokovnih 
izvajalcev vsak teden osvaja baletne elemen-
te več kot 70 malih balerin Temeniške in 
Mirnske doline, ki enkrat tedensko pridno 
in z veliko zavzetostjo spoznavajo osnove 
klasičnega baleta. Program izvajajo:  Sabi-
na SELAN, profesionalna baletna plesalka, 
baletna pedagoginja, Anja SLAK, dolgole-
tna baletna plesalka in pedagoginja, ter prof. 
Matej SELAN, zunanji strokovni svetovalec, 
ravnatelj Višje baletne šole Konservatorija za 
glasbo in balet  v Ljubljani.

Dodatne informacije dobite na spletni stra-
ni www.drot.org in elektronskem naslovu 
info@drot.org.
Baletni pozdrav! 

DROT TREBNJE

Z velikim veseljem vam sporočamo, da je za 
nami čudovit dan – 30. avgusta je DROT 
s pomočjo resnično srčnih strokovnih de-
lavk osnovnih šol in CSD Trebnje popeljal 
na Dan morskih zakladov in radosti poln 
avtobus zlatih otrok. 
V DROT-u vsako leto pripravimo poletna 
in zimska spoznavanja Slovenije. Ekskurzije 
in doživljajske izlete pripravljamo skupaj s 
Centrom za socialno delo Trebnje in s po-
močjo občin Trebnje, Mirna in Mokronog-
-Trebelno. 
V četrtek, 30. avgusta 2012, smo za otroke 

naših občin izvedli Dan morskih zakladov 
in radosti. Na pot je odšlo 50 otrok, starih 
od 4 do 15 let, 12 spremljevalcev in vodnica. 
Za nami je prijeten in nepozaben dan, ki je 
vključeval plavanje, druženje, tkanje novih 
vezi, pridobivanje novih znanj in spoznanj, 
razvedrilo, sproščen smeh in veliko iskre-
nih besed. Kar nekaj otrok je prvič uspešno 
splavalo.
Bili bi predolgi, če bi opisovali vse, kar smo 
videli in doživeli. Naj napišemo le – bilo je 
LEPO. Doživeli smo več, kot smo upali. 
Otroci so bili ena velika skupina, ne glede na 

to, da se vsi prej niso poznali, saj so bili iz 
različnih krajev. 
Vsi spremljevalci smo kljub odgovornosti 
neizmerno uživali. Otroci so nam vse petkrat 
povrnili. Hvaležni smo jim za nepozabno 
doživetje!
Vsem, ki ste pomagali pri izvedbi čarobnega 
dne, se iz srca zahvaljujemo! V teh časih sta 
tovrstna iskrena solidarnost in medsebojno 
sodelovanje izrednega pomena. 

David, Bojan, Čarli, Janko, Vesna, Jasmina, Tjaša, 
Petra, Marija, Manca, Saša, Špela in Maja

Društvo za razvoj in oživitev Trebnjega in Center za socialno delo Trebnje

Dan morskih zakladov in radosti

Šola klasičnega baleta v Trebnjem

Rejništvo je zelo pomemben ukrep države, 
s katerim ta zavaruje otroke tako, da pose-
že v pravice staršev (Bilten skupnosti CSD,  
Ljubljana, 2012). Je življenje otrok v drugih 
družinah, ker jim starši ne morejo, ne znajo 
ali nočejo zagotoviti primernih pogojev za 
življenje, ali pa so otroci zanemarjeni, trpin-
čeni in včasih tudi spolno zlorabljeni.  
Rejništvo izvaja nadomestna družina, ki 
otroku omogoča osebno izkušnjo preskr-
bljenosti, brezpogojne sprejetosti in varnosti. 
Otroci v nadomestnih družinah odpravljajo 
čustvene primanjkljaje in se učijo veščin za 
življenje iz izkušenj družinskega življenja. 
Družina, ki izvaja rejniško dejavnost, je dra-
gocena in edinstvena. Družino življenje z 
drugim otrokom spreminja, spreminja njen 
sistem, odpira vprašanja o vlogah družinskih 
članov, o tem, kaj je dobro in kaj koga ogroža.  
V tekočem letu na Centru za socialno delo 
Trebnje spremljamo 15 otrok in mladostni-
kov, ki živijo v drugih družinah. V zadnjem 
času se število zmanjšuje, saj otroci odraščajo. 

Ugotavljamo, da večina naših otrok iz rejni-
škega sistema uspešno preide v samostoj-
no življenje, ima pozitivno samopodobo in 
uspešno zaključi izobraževanje. Dober izid 
za otroke, ki so odraščali v drugih družinah, 
je rezultat osebne angažiranosti, zavzetosti 
in odprtosti nadomestnih staršev. Mnoge 
nadomestne družine v svoje »okrilje« vzame-
jo tudi biološke starše in z njimi sodelujejo, 
kadar je to v korist otrok. 
Rejniški starši morajo imeti poleg osebne 
zavzetosti tudi veliko znanja, da so lahko 
otrokom v pomoč. Znanje pridobivajo na 
rednih izobraževanjih in usposabljanjih, ki 
jih predpiše MDDSZ. Pomembna so tudi 
tradicionalna srečanja v okviru preventivne-
ga programa, ki ga sofinancirajo občine z ob-
močja pristojnosti CSD Trebnje. Program je 
povezovalen za družinske sisteme, vključene 
v rejništvo. Izvaja se zaradi posebnosti, ki jih 
ta sistem prinaša v življenje vseh udeleženih.
Letošnje jesensko srečanje, ki so se ga udele-
žili tudi nekateri drugi starši, se je odvijalo na 

Vrhtrebnjem, tema srečanja pa je bila Vzpo-
ni in padci v naših družinah. Predavateljica 
mag. Metoda Maj je uspela ustvariti sodelu-
joče vzdušje, tako da se je srečanje zaključilo 
z iskanjem odgovorov na vprašanja, kako se 
pobrati, kakšne so možne oblike pomoči, kje 
so vzvodi za spremembe … Otroci so bili 
vključeni v delavnico, v kateri so si podelili 
izkušnjo, kako je biti otrok v rejništvu. Vi-
dimo, da so prav zaradi naših tradicionalnih 
srečanj med seboj povezani, da si zaupajo in 
imajo zaupanje v rejniške starše. 
Ugotavljamo, da je vedno več otrok, ki za 
normalen razvoj potrebujejo drugo družino. 
Rejniške družine izbira komisija pri MDD-
SZ iz nabora kandidatov, ki vložijo vlogo pri 
krajevno pristojnem centru. V kolikor čutite 
sprejemljive motive za izvajanje rejniške de-
javnosti, lahko dobite dodatne informacije 
na našem Centru za socialno delo Trebnje.  

Marija Peskar, CSD Trebnje

Izvajanje rejništva na Centru za socialno delo Trebnje
Gre za eno od delovnih področij izvajanja skrbi za otroke. 
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dan smo preživeli

»Nekoč imel je fant ime, 
kot je v navadi pri ljudeh. 
Imel je kuštrave lase 
in svetle iskrice v očeh.

Potem čarovnica Usoda 
ga je zmamila v čarni ris.
In stopil je čez prag zakona. 
Zato prišel je v časopis.«

Frane Milčinski - Ježek

Zavod za prestajanje 
kazni zapora Dob 
pri Mirni
Sonce se je trudilo pokukati izza oblakov, ko 
sem se peljala proti Slovenski vasi. Z direk-
torjem g. Jožetom Podržajem sem se namreč 
dogovorila, da dan preživim pri njih v zaporu 
na Dobu. Nek notranji občutek me je vsake 
toliko časa spomnil, da bo dan na nek način 
drugačen, saj ga bom preživela na način, kot 
ga preživlja kar visoko število moških, ki so 
prestopili prag zakona.
Že ob samem prihodu sem ugotovila, da so 
moje misli zgrešene. Urejen vhod v samo 
območje, ki obsega prek 11.000 m2 oziroma 
140 ha s kmetijo, daje obiskovalcu občutek 
domačnosti, topline in urejenosti.
Zavod za prestajanje kazni zapora Dob 
pri Mirni je največji zavod za prestajanje 
kazni zapora v Sloveniji. V njem so zaprti 
moški obsojenci, ki prestajajo kazen zapora 
od enega leta in pol do 20 let. ZPKZ Dob 
ima odprti, polodprti in zaprti oddelek, ki se 
med seboj ločijo po stopnji zavarovanosti in 
omejevanja svobode gibanja. Zaprti oddelek 
sprejme 420, polodprti 63, odprti pa 17 ob-
sojencev. Zavod se nahaja v idiličnem delu 
Dolenjske, v Slovenski vasi.
Zapornikom so tako poleg bivanja v zapr-
tem oddelku ponudili tudi možnost bivanja 
v polodprtem oddelku. V oddelek, ki je sicer 
v neposredni bližini matičnega zavoda, so 
nameščeni zaporniki, za katere ocenjujejo, 
da ne bodo zlorabili milejšega režima presta-
janja kazni. Oddelek sestavljajo trije bivalni 

objekti s 27 sobami z eno, dvema, tremi ali 
štirimi posteljami, v katerih je lahko name-
ščenih do 63 oseb. V bivalnih objektih so 
tudi dnevni prostori, rekreacijska soba in 
čajne kuhinje. V sklopu objektov je tudi raz-
delilnica hrane z jedilnico za obsojence, soba 
za prosti čas ter garsonjera, namenjena obso-
jencem, ki koristijo obisk preko noči.   
Za zaprte osebe premestitev v ta oddelek 
predstavlja priznanje, da so vredne zaupanja, 
zato je ta oddelek s stališča prevzgoje zelo 
pomemben. Ti prostori so lično, moderno 
urejeni in sam izgled daje občutek nadstan-
dardne ureditve. 
Z namenom izboljšanja razmer v slovenskih 
zaporih je UIKS v sodelovanju z ministr-
stvom za pravosodje v letu 2009 v uporabo 
prevzela opuščen vojaški objekt Puščava v 
Mokronogu, ki se nahaja približno 4 km od 
matičnega zavoda. Tam so vzpostavili odprti 
oddelek z možnostjo nastanitve 17 zaprtih 
oseb. V tem oddelku bivajo le tisti obsojen-
ci, ki so se skozi proces preverjanja izkazali 
za zaupanja vredne in jim je v interesu, da 
tega zaupanja ne zlorabijo. Živijo odprto ži-
vljenje; so zaposleni po pogodbi pri bližnjih 
podjetnikih in se po delu vračajo nazaj v svo-
je prostore. Delodajalci jih plačajo po pogod-
bi in tudi dodatno glede na uspeh stimulirajo 
z nagradami.
Moram reči, da sem bila med obiskom izje-
mno presenečena. Stavba je čista, lepo ureje-
na in polna rož. Obsojenci pa so bili zadrža-
ni, kot bi se sramovali svojega »greha«.
Njihove obsodbe in dolžine kazni so različ-
ne. Obsojeni so zaradi spolnih zlorab, proda-
je droge, umorov, gospodarskega kriminala, 
skratka, tu so vsi, katerih kazen je daljša od 
leta in pol. 
Zanimiv je podatek, da lahko tu odslužiš 
tudi vikend kazen – to pomeni, da se obso-
jenec nahaja v zavodu na dela proste dni (v 
soboto, nedeljo, med prazniki), med tednom 
pa je na delu oz. lahko biva na svojem domu. 
Ne sme pa biti obsojen na več kot tri leta 
zaporne kazni in ne sme biti obsojen zaradi 
spolne zlorabe. Tu mora seveda vladati izje-
mno zaupanje, hkrati pa sta zavod in deloda-
jalec neprestano v stiku.   
Tudi starostna struktura in izobrazba obso-
jencev sta danes popolnoma drugačni, kot 
sta bili pred leti. Tu vidite moške vse od 18. 

do 80. leta starosti, ki imajo nedokončano 
osnovnošolsko izobrazbo ali celo fakultetno 
izobrazbo. V času vse večjega gospodarskega 
kriminala pa se seveda te strukture še bolj 
spreminjajo.  
V zavodu pa deluje izjemno utečena ekipa 
strokovnih delavcev, ki si ne sme dovoliti 
napak. Dnevno jutranje poročanje o stanju 
in delu obsojencev je do potankosti dode-
lano. Vodja oddelka poroča, kaj se dogaja 
na oddelku, kakšna sta psihološko in zdra-
vstveno stanje ter kakšne so potrebe in želje 
obsojencev.  Obsojence v času prestajanja 
kazni obravnava oddelčna strokovna skupina 
(vodja oddelka, vodja skupine pravosodnih 
policistov, pedagogi, socialna delavka), ki za 
obsojenca načrtuje in izvaja individualno ter 
skupinsko obravnavo, ki je za vsako posame-
zno obsojeno osebo opredeljena v osebnem 
načrtu. Specialne obravnave (obravnava od-
visnosti od alkohola, obravnava odvisnosti 
od drog, obravnava storilcev kaznivih dejanj 
zoper spolno nedotakljivost ter obravnava 
samomorilno ogroženih) se izvajajo v od-
delku ali v okviru zaprtega dela matičnega 
zavoda.   
Ravno na dan mojega obiska je imel direktor 
zavoda g. Jože Podržaj razgovore z obsojenci, 
katerim sem lahko prisostvovala. Zgodbe, ki 
jim jih je pisalo življenje, so krute. Biti tu di-
rektor, poslušati obsodbe, tožbe, želje in vse 
te zgodbe ni lahko.
»Velikokrat moraš biti ravnodušen in ne 
smeš si dovoliti, da se te njihove življenjske 
zgodbe dotaknejo. Včasih je to prav težko 
breme, ki ga ne moreš kar odložiti,« mi je 
dejal g. Jože. 
Vem in videla sem, da tudi obsojenci dobro 
vedo, da je človek z odprtim srcem in velikim 
posluhom za vsakega posameznika. Za vsa-
kega posebej želi, da svoj čas kljub kazni, ki 
jo prestaja, preživi čim bolj kakovostno, pol-
no, da se izobražuje in da je zaposlen. Največ 
obsojencev ZPKZ Dob je zaposlenih v JGZ 
Pohorje.
Gre za kovinsko predelovalno proizvodnjo, 
katere glavni proizvodi so gasilske armature 
(spojke, ročniki, razdelivci, zasuni, hidranti 
itd.). JGZ Pohorje je pridobil certifikat ISO 
9001 in BVQI certifikat za razvoj, proizvo-
dnjo in prodajo gasilskih armatur in opreme 
za gašenje. Trenutno zaposluje 120 obsojen-
cev in 63 civilnih delavcev.

Direktor Zavoda g. Jože Podržaj
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Od ustanovitve zavoda do reorganizacije 
gospodarske enote v letih 1979/1980 je bila 
znotraj gospodarske dejavnosti zavoda po-
membno zastopana tudi lesno predelovalna 
proizvodnja, poznana po otroškem pohi-
štvu (zibelkah, posteljicah, stajicah), ki se 
ga prenekateri še dobro spomnijo. V okvir 
gospodarske dejavnosti zavoda pa sodi tudi 
kmetijska proizvodnja. Najpomembnejša je 
živinoreja (pitanje govedi), poljedelstvo pa je 
usmerjeno predvsem v pridelavo žita, koruze 
in oljne repice.  Imajo tudi zelenjavni vrt, na 
katerem pridelujejo več vrst zelenjave, a le 
za lastne potrebe. V okviru zavoda pa tudi 
lastno pekarno v kateri pečejo več vrst zelo 
dobrega kruha in peciva.
Obsojence se zaposluje tudi v okviru hišnih 
del. Zaposleni so v pralnici, skrbijo za redno 
vsakodnevno pranje perila, oblačil, posteljni-

ne ter ostalih stvari. V 
okviru hišnih del so jim 
ponujena tudi delovna 
mesta, kjer so zadolženi 
za vzdrževanje zgradb, 
okolice zgradb in in-
ventarja.  Tisti, ki pa 
se zaradi zdravstvenih 
težav ne morejo zapo-
sliti na delovnih mestih, 
ki so jim omogočena v 
okviru JGZ Pohorje in 
hišnih delih pa se lah-
ko vključijo v delovno 
terapijo, kjer lahko iz-
delujejo predmete iz 
različnih materialov, 

slikajo ali urejajo neposredno okolico oddel-
ka
Tekom dneva je prišel v zavod tudi direktor 
Javnega zavoda Cene Štupar – Centra za 
izobraževanje Ljubljana s sodelavci. Obso-
jencem, ki so dokončali šolo in opravili iz-
pite za NPK za različne profile, so podelili 
zaslužena spričevala. Med njimi pa sta bila 
tudi dva, ki sta z odliko opravila maturitetni 
tečaj. Med njimi je bilo čutiti veliko navdu-
šenja za šolanje in nadaljnje izobraževanje, 
saj si nekateri tako zapolnijo čas, pozabijo na 
svoj »greh« in se nekako prek študija posku-
šajo zopet uveljaviti v družbi, življenju zunaj 
zapora. Velika mera optimizma in izjemna 
želja po hitri vrnitvi na prostost sta velika 
pobudnika za premike v njihovem življenju. 
V zavodu si lahko vsak izbere svoje dejavno-
sti po želji – prioriteto imata seveda delo v 

podjetju in izobraževanje. Moram reči, da je 
zavod izjemno lepo opremljen z vsemi pri-
pomočki, še posebno novi del, saj se poleg 
lepe opreme v sami notranjosti zgradbe na 
vrhu vsakega objekta nahaja tudi igrišče, ki 
ga lahko uporabljajo za igre z žogo, tek, na-
mizni tenis in ostale športne aktivnosti.
Res pa je, da objekt še vedno ostaja objekt, ki 
mu rečemo zapor, in že sama beseda pri člo-
veku vzbudi neprijeten občutek in zavedanje, 
da tu nisi več svoboden človek.
A vendarle, vsi imamo platno in škarje v svo-
jih rokah in vsak je krojač svojega življenja. 
In vsaka izbira je svobodna, četudi včasih 
napačna.

M. S.

Člani LEO kluba Trebnje smo v soboto, 
13. 10. 2012, ponovno obiskali oskrbovance 
Doma starejših občanov Trebnje. Obiskali 
smo jih z namenom, da skupaj podoživimo 
čas njihove mladosti in oživimo čar običajev, 
s katerimi so rasli. Sprehodili smo se skozi 
delček pristne slovenske kulture, ki je spre-
mljala naš narod skozi stoletja ter izobliko-
vala slovenske ljudi v preproste in poštene. 
Program so popestrili PZ TD Dobrnič in 
Ragle ter harmonikar.
Ob koncu smo jih pogostili z doma pripra-
vljenimi dobrotami. S potico, prekmursko 
gibanico in belokranjsko pogačo smo člani 
Leo kluba Trebnje oskrbovancem obudili 
spomine na mladost in z veseljem se bomo 
še vrnili. Kljub skromnim sredstvom, ki jih 
imamo na voljo, poskušamo izpeljati čim več 
podobnih projektov, saj sta naša dobra volja 
in čas za druge neprecenljiva!

Mateja Pekolj in Jasmina Pakiž   
(članici Leo kluba Trebnje)

LEO klub Trebnje na obisku v Domu starejših občanov Trebnje
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Okrogel jubilej Ane Markovič
Ana Markovič, po domače Martinova mama z Dolge Njive, je v 
soboto praznovala stoti rojstni dan. Najprej pri maši v domači cerkvi 
Najdenja sv. Križa, kjer sta maševala Janez Šimenc iz Domžal (nekoč 
župnik v Mirni Peči, znan motorist) in domači župnik Jože Erjavec. 
Da sta bila pri maši navzoča kar dva božja poslanca, gre pripisati 
dejstvu, da gospa Ana preživi zime pri hčerki v Domžalah, poletja pa 
doma, na Dolgi Njivi, zato je bila z radoživostjo sprejeta šala, da si 
gospa privošči zimskega in poletnega duhovnika. 
Hkrati pa bi ob tej priložnosti še rad omenil, da so bile v cerkvi, kjer 
je potekala jubilejna maša, pred dobrim desetletjem odkrite čudovite 
freske s pasijonskimi prizori iz prve polovice 16. stol., na kar so po-
nosni tako Martinova mama kot vsi ostali krajani. 
Po maši je sledilo fotografiranje, najprej pred cerkvijo, nato še pred 
domačijo, saj si je večina zaželela spominskega posnetka z nadvse ži-
vahno stoletnico. Martinova mama namreč zmore prehoditi še vso 
okolico in pot do cerkve, rada poklepeta (čeprav nekoliko slabše vidi 
in sliši) ter se veseli življenja. 
Že dan prej, v četrtek, so prišli na obisk Stane Korelc in Francka 
Grošelj, predstavnika Društva upokojencev Velika Loka, ter Mojca 
Mihevc ter Milka Pangerc, predstavnici Rdečega križa Velika Loka 
in Občine Trebnje. Obdarili so jo z veliko torto.
Praznovanju se je pridružila množica sokrajanov, sorodnikov, dru-
žinskih prijateljev in znancev. Lepo praznovanje pa so pripravili hči 
Ana, vnukinja Mateja in vnuk Marko s hčerkama. Prišel je tudi 
župan Občine Trebnje Alojzij Kastelic, ki je jubilantko in zbrane 
nagovoril ter ji izročil šopek. Nato so sledili čestitke, darila in stiski 
rok, ki jih je gospa sprejemala z dobrovoljnostjo in nasmehom. Pra-
znovanje se je nato nadaljevalo pod domačim toplarjem, ki je bil za to 

priložnost posebej urejen in pod katerim je jubilantka preživela veliko 
delovnih trenutkov. 
Goste je na slavju obdarila tudi mama Ana, saj jim je izročila spomin-
sko razglednico, ki jo je za ta svečani trenutek pripravila s potomci. 
Martinova mama Ana bo sicer imela rojstni dan šele čez kakšen te-
den, vendar se je skupaj z domačimi odločila, da ga bo praznovala na 
Dolgi Njivi, dokler je zunaj še toplo in prijetno, saj tako rada preživi 
vse lepe dneve na prostem.
In bilo je res prijetno. Martinovi mami seveda želimo še veliko zdra-
vih in prijetnih dni.

Brane Praznik
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KUD ARTI 
praznoval 15-letnico
V jesenskem času KUD Arti praznuje rojstni 
dan. Letos so člani in članice dali nekoliko 
več pozornosti, ker je minilo 15 let odkar 
so se mladi ustanovitelji in ustanoviteljice 
odločili, da na gradu Mala Loka ustanovijo 
društvo, kjer se bodo srečevali, ustvarjali, se 
promovirali na različne načine, neobreme-
njeno pletli ideje, navezovali stike tudi preko 
državnih meja. Vse to jim je v teh letih uspe-
valo. Hkrati so tudi uspešno skupaj z gra-
ščakom Dušanom Šparovcem urejali grajske 
prostore in njegovo okolico z galerijo, ki 
obiskovalce bogati z ogledi likovnih razstav. 
Zagotovo se bodo aktivnosti nadaljevale oz. 
nadgrajevale, tudi po zagotovilu aktualnega 
predsednik Lotosa Šparovca.   

M. F. EKOVRT 
Podružnične šole 
Dobrnič
V ponedeljek, 8. 10. 2012, je na zelenici ob 
Podružnični šoli Dobrnič zaživel šolski eko-

vrt zelišč, začimb in dišavnic. Le kako naj bi 
sicer učenci čutili in razumeli pomembnost 
narave, varstva okolja in medsebojnega sode-
lovanja, če nimajo tega neposrednega stika?
Za ekovrt smo se odločili, ker bo omogočal 
učencem neposreden stik z naravo, spremlja-
nje rasti in razvoja rastlin ter odgovorno skrb 
zanje. Vrt bo pomagal vzgajati učence v so-
delovanju in povezanosti z naravo. 
Posadili smo nekatera zelišča, dišavnice in 
druge rastline, ki bodo vzniknile in nas raz-
veseljevale v vseh letnih časih. Ponujale nam 
bodo paleto pisanih barv in omamnih vonjev. 
In kar naenkrat bo vse postalo smiselno, za-
nimivo, zabavno ter poučno. 
Šolski vrt bo zahteval in pričakoval od nas 
sodelovanje ves čas. Postal bo sestavni del ži-
vljenja in dela na šoli.

Nina Dimec Dular,  
ekokoordinatorica v PŠ Dobrnič

Folklorniki iz 
Velikega Gabra v 
Berlinu 
Zadnji vikend letošnjega septembra je še ne 
leto stara folklorna sekcija pri DU Veliki Ga-
ber gostovala v Berlinu pri tamkajšnjem slo-
venskem društvu, ki je praznovalo 30. oble-
tnico delovanja. Člana tega društva sta tudi 
mentorja gabrske folklorne skupine Anica in 
Jože Zakrajšek in po njuni zaslugi je prišlo 
do gostovanja pri zamejcih v Berlinu. Poleg 
nastopa na jubileju društva se je zvrstilo še 
vrsto lepih in nepozabnih dogodkov. Med 
njimi zagotovo tudi nastop folklornikov pred 
Brandenburškimi vrati v slovenskih nošah, ki 

so bili pravo presenečenje in navdušenje za 
številne obiskovalce in sprehajalce. 

M. F.

Godba Trebnje
Občinski pihalni orkester Trebnje deluje že 
86 let. Trenutno se člani orkestra in sekcija 
mažoretk pripravljajo na izvedbo tradicio-
nalnega Novoletnega koncerta 2012, ki bo 
v soboto, 29. decembra, v športni dvorani v 
Trebnjem. Pravijo, da bo program zelo pester, 
obogaten z energično glasbo in poskočnimi 
ritmi. Koga bodo gostili, še ne želijo razkriti, 
a pravijo, da imajo polne roke dela. Zato so 
sklenili, da gredo tudi letos na intenzivne vaje.
Vikend od 2. do 4. novembra bodo preživeli 
v obmejnem kraju Kostel ob Kolpi, kjer bodo 
vadili več kot običajno. Z intenzivnimi vaja-
mi se člani in članice bolj skoncentrirajo na 
svoje delo in vsaj za kratek čas pustijo vsak-
danjik doma.
Želimo jim uspešno delo in čim več užitkov 
ob glasbi.

Simon Černe
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Končno se je premaknilo. Občinski svet 
Občine Trebnje je na svoji 13. seji potrdil 
projekt Zagotavljanje prostorov za potrebe 
knjižnice. Začela se je pot, ki bo trebanjski 
občini ponudila novo, večjo in modernejšo 
knjižnico, kakršno njeni prebivalci potrebu-
jemo. Knjižnica Pavla Golie Trebnje naj bi se 
preselila na novo lokacijo na Golievem trgu 
1, kjer bo delovala na 1.300 m2 (sedaj deluje 
na 397 m2). 
Glede na standarde bi morala trebanjska 
osrednja knjižnica obsegati naslednje pro-
store, ki jih je treba upoštevati pri pripravi 
načrtov za izvajanje knjižnične dejavnosti: 
prostore za gradivo, izposojo, obdelavo, arhiv, 
prostore za upravo, sanitarije in garderobo za 
zaposlene ter obiskovalce (invalide), previjal-
nico, prostor za postavitev komunikacijskih 
naprav, sejno sobo in čajno kuhinjo, prostor 

za tehnična in manipulativna dela. Knjižnica 
na območju z več kot 10.000 prebivalci mora 
imeti tudi ločene študijske prostore (največ 
20 % vseh mest za uporabo gradiva v knji-
žnici), prostor za usposabljanje in izobraže-
vanje uporabnikov (10–30 mest) in prostor 
za prireditve (50–150 obiskovalcev). Skupno 
bi moral prostor osrednje knjižnice v Treb-
njem obsegati okrog 1.600 m2.

Sedaj v osrednji knjižnici čutimo veliko po-
manjkanje prostora za uporabnike, zaposle-
ne in gradivo. Knjižnica nima primernega 
prostora za izvajanje prireditev, prostora za 
čitalnico in prostora za postavitev IKT-opre-
me za uporabnike. Nujno potrebujemo nove 
prostore za strokovno obdelavo gradiva in 
arhiv. Bogato domoznansko gradivo stiska-
mo na dveh policah med ostalim gradivom, 
razstave pa so omejene na eno vitrino, ker za 
kaj več ni prostora. 
Novi prostori bodo vsekakor prinesli olaj-
šanje vsem – uporabnikom in zaposlenim. 
Približali se bomo standardom, ki določajo 
pogoje za izvajanje knjižnične dejavnosti, 
predvsem pa bomo lažje in s še večjim za-
gonom opravljali svoje poslanstvo. Postali 
bomo kulturni hram, ki kar vabi k obisku. 
Postali bomo dnevna soba kraja in prebivalci 
bodo enostavno rekli: »Dajmo, dobimo se v 
knjižnici!«

Tanja Cuder Udovič, Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Dnevi evropske 
kulturne dediščine v 
Knjižnici Pavla 
Golie Trebnje
V ponedeljek, 24. 9., smo prisluhnili preda-
vanju etnologinje Alenke Lamovšek o dru-
žabnem življenju nekoč. Spoznali smo, kako 
pomembna je dediščina in na kakšen način 
jo je treba predstaviti, da jo bodo razumeli 
tudi otroci. Poleg družabnosti otrok (iger za 
kratek čas ob paši, igranja po opravljenem 
delu) smo spoznali tudi kratkočasenje in 
družabnost odraslih (sejmi, druženje ob po-
biranju grozdja).  
Za zaključek smo se igrali kozla zbijat, se 
klinčkali in igrali na glasbila, ki so jih iz-
delovali za kratek čas. Igrali smo se tudi na 
gostilniško marjanco (podobna današnjemu 
fliperju).
V oktobru vas vabimo, da prisluhnete pre-
davanju o načinu in učinkih zdravljenja z 
bioresonanco. 22. 10. bo v Osrednji knjižni-
ci Trebnje naša gostja Darinka Strmole, dr. 
med.

Patricija Tratar

Praznik korenja v 
Velikem Gabru
V Velikem Gabru je v soboto, 29. septembra, 
in nedeljo, 30. septembra, pod skrbno orga-
nizacijo vodstva KS Veliki Gaber, številnih 
posameznikov in CIK-a Trebnje potekal 1. 
praznik korenja. V praznik nas je popeljala 
barvita povorka, v kateri so se ob spremstvu 
Občinskega pihalnega orkestra Trebnje in 
trebanjskih mažoretk predstavila društva KS 
Veliki Gaber, ki so svojo dejavnost in izdelke 
predstavili tudi na stojnicah ob prireditve-
nem prostoru. Svečanost je dosegla kulturni 
vrhunec pozno popoldne s slovesnostjo, na 
kateri sta nas nagovorila dr. Janez Gabri-
jelčič, idejni oče vseslovenskega projekta 
Rastoča knjiga, in mag. Blaž Kavčič, pred-
sednik Državnega sveta Republike Slovenije. 
V kulturnem programu so sodelovali učenci 
izbirnega predmeta gledališki klub OŠ Ve-
liki Gaber, Pevski zbor OŠ Veliki Gaber, 
MPZ KUD dr. Petra Držaja Veliki Gaber, 
MePZ Večerna zarja, podmladek Folklor-
ne skupine Večerna zarja DU Veliki Gaber, 
Folklorna skupina Večerna zarja DU Veliki 
Gaber, mladi domači harmonikarji ter gosti: 
Dekliška vokalna skupina Nimfe in Mirno-
peški harmonikaši. Prireditveni prostor so 
bogatile stojnice, na katerih smo obiskovalci 
občudovali ročno ustvarjalnost žena, otrok 
in učiteljic OŠ Veliki Gaber, okušali kulina-
rične dobrote gospodinj, kupili korenčkovo 
pecivo, sok in druge izdelke ter letošnje pri-
delke kmetovalcev, se posladkali s palačinka-
mi ali pravim lovskim golažem. Srečo smo 
preizkušali na srečelovu ter ustvarjalnost v 
različnih delavnicah. Sobotno prireditev smo 
zaključili ob zvokih Ansambla Ceglar.

Praznovanje smo nadaljevali v nedeljo, ko je 
pod organizacijsko taktirko Športnega dru-
štva Veliki Gaber potekal prvi korenčkov 
maraton. Kolesarje je 40-kilometrska trasa 
vodila po krajih krajevne skupnosti Veliki 
Gaber in okolice, v popoldanskem času pa 
smo se lahko poveselili s člani Društva upo-
kojencev Veliki Gaber ob otvoritvi preno-
vljenega balinišča.
Praznik korenja je nadgradnja in nadaljeva-
nje projekta Rastoča knjiga, ki se je pred sla-
bim letom dni začel izvajati tudi v Velikem 
Gabru s postavitvijo samostojne razstave 
Rastoča knjiga Veliki Gaber z okolico. S tem 
dejanjem se je kraj na svojstven način vklju-
čil v promocijo in razvoj ideje vseslovenskega 
projekta Rastoča knjiga, ki je simbol Sloven-
cev kot ustvarjalne, delovne in stalno učeče 
se družbe. Slovence spremlja knjiga ves čas. 
Umno kmetovanje in zdrava pridelava ze-
lenjave lahko predstavljata začetek širšega 
vseslovenskega projekta na področju odlič-
nosti slovenskega kmetijstva z vidika lokalne 
pridelave in samooskrbe,« je dejal slavnostni 
govornik mag. Blaž Kavčič in predstavil pri-
reditev kot izviren in aktiven način soočanja 
z aktualnimi težavami ter kot projekt, ki 
spodbuja domačo ustvarjalnost ter v konkre-
ten ekonomski cilj povezuje tradicijo, znanje 
in bogate naravne danosti lokalnega okolja.
Praznik korenja je dokaz, da se v Velikem 
Gabru zavedajo svojih potencialov, zaupajo 
v lastno sposobnost, cenijo znanje ter znajo 
združiti moči in pri doseganju skupnega cilja 
ustvarjalno povezati vse generacije, društva 
in institucije. 
Iskrena hvala vsem, ki ste verjeli v idejo in ste 
s svojimi prispevki ustvarili čudovito prazno-
vanje in začetek izredno inovativne in uspe-
šne poslovne zgodbe.

Patricija Pavlič, direktorica CIK-a Trebnje

Boljši časi za Trebanjsko knjižnico
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Delovna sobota
V soboto, 29. septembra 2012, so učence PŠ Šentlovrenc obiskali 
gasilci PGD Šentlovrenc.
Učenci so gasilce sprejeli z navdušenjem. Gasilci so jim predstavili 
svoje delo in opremo. Njihovo delo je pomembno, saj gasijo požare, 
rešujejo in pomagajo ljudem ob naravnih nesrečah (poplavah, ne-
urjih, plazovih ipd.). Učenci so imeli priložnost tudi sesti za volan 
gasilskega avtomobila. Ko so se usedli za volan, so se res počutili 
kot pravi gasilci. Z gasilskimi cevmi pa so polivali travnik in tako 
spoznali načine polivanja požara z vodo (vodna zavesa ipd.).
Učiteljice in učenci so se zahvalili za prijeten obisk. Gasilci pa so 
učencem razdelili sladko presenečenje ter jih povabili, da se vključi-
jo v njihovo društvo, saj želijo svoje znanje prenesti na mlade. 

Jerca Gorenc 

Jesen v šoli – 
razstava na OŠ 
Trebnje
Prišel je jesenski čas, ko se narava umiri in se 
odene v prečudovite barve.
Želeli smo, da tudi naša šola zažari v toplih 
jesenskih barvah. Ker na našem vrtu v leto-

šnjem letu še nismo pridelali dovolj za razsta-
vo, smo zaprosili učence in njihove razrednike, 
da v šolo prinesejo čim več poljskih pridelkov 
in plodov, ki jih naberemo v naravi, sadja, 
zdravilnih zelišč, lahko tudi v obliki, kot so jih 
doma pripravili za ozimnico (npr. jabolčni kr-
hlji, čajne mešanice, posušena zelišča).
Če želite, si lahko razstavo ogledate do začet-
ka jesenskih počitnic.

Lojzka Prpar
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Krožna križišča
so križišča z otokom in krožnim smernim 
voziščem, na katerem teče promet v na-
sprotni smeri urinega kazalca. To so križ-
išča prednostne in neprednostne ceste, kjer 
je prednostna cesta speljana v zaključenem 
krogu; hkrati služijo kot učinkovit ukrep 
umirjanja prometa

•	 Vsi uvozi so označeni z znakom križišče 
s prednostno cesto, to pomeni, da imajo 
prednost vozila, ki že vozijo na krožnem 
križišču.

•	 Promet poteka v nasprotni smeri gibanja 
urinega kazalca; to označuje  prometni 
znak krožni promet.

•	 Pri vključevanju na krožno križišče ni po-
trebno vklopiti desnih smernih utripalk. 
Vklopimo jih le, če je krožno križišče iz-
vedeno tako, da je izvoz, po katerem želi-
mo zapustiti križišče, v neposredni bližini 
uvoza.

Kadar želimo križišče zapustiti na prvem 
izvozu, ostanemo na zunanjem prometnem 
pasu. 
•	 Kadar križišča ne nameravamo zapustiti 

na prvem izvozu, zapeljemo na notranji 
prometni pas, razen če nam prometna 
ureditev ali prometna situacija tega ne 
dovoljuje. 

•	 S tem povečamo prepustnost križišča in 
omogočimo varnejše ter tekoče vključe-
vanje ter izključevanje vozil s krožnega 
križišča.

•	 Krožno	križišče	smemo	izvoziti	le	z	zuna-
njega	prometnega	pasu.

S	prepoznim premikom na zunanji prometni 
pas ogrožamo vozila na njem.

•	 Kadar smo zgrešili izvoz oz. kadar se za-
radi gostote prometa nismo uspeli pravo-
časno razvrstiti na zunanji prometni pas, 
odpeljemo še en krog.

•	 Na krožnem križišču ne ustavljamo in ne 
vozimo vzvratno.

Bodimo	 zelo	 pozorni	 pri	 zamenjavi	 prome-
tnih	pasov.	Vsa	vzvratna	ogledala	so	namreč	
nastavljena	na	vožnjo	po	ravni	cesti.
•	 Čeprav pravilno pogledamo v vzvratna 

ogledala, lahko spregledamo vozilo na de-
sni, ki ga opazimo šele, ko je tik ob našem 
boku, oz. vozilo na levi, ki zaradi mrtvega 
kota prej izgine iz mrtvega polja ogledal.

•	 Možnost je tem večja, čim manjši je pre-
mer kroga krožnega križišča in čim širši 
so prometni pasovi. Zato moramo na teh 
križiščih natančno in dobro opraviti po-
glede, in sicer s poudarkom na pogledu 
čez rame.

Več podatkov, tudi o ostalih vprašanjih gle-
de  prednosti vozil v cestnem prometu, lahko 
dobite v brošuri Kdo	ima	prednost, založnika 
PRIMOTEHNA d.o.o., Maribor (primo-
tehna@primotehna.si), iz katere so povzeti 
tudi zgoraj navedeni napotki. Brošure so na 
vpogled v knjižnici Pavla Golie in na voljo v 
Papirnici Pingo v Trebnjem.

Razstava Friderika 
Ireneja Barage v 
Ljubljani
V ponedeljek, 8. oktobra 2012, je Kulturno 
društvo Trebnje v sodelovanju z Družino, d. 
o. o., pripravilo otvoritev razstave o življenju 
in delu svetniškega kandidata Friderika Ire-
neja Barage (1787–1868) Le eno je potreb-
no. Razstava je na ogled v Galeriji Družine 
v Ljubljani do 26. oktobra 2012. Avtorja 
razstave, ki jo je v celoti financirala Občina 
Trebnje, sta dr. France M. Dolinar in mag. 
Blaž Otrin iz Nadškofijskega arhiva v Lju-
bljani.
Na otvoritvi razstave je dr. France M. Doli-
nar podrobno predstavil vsebino razstave in 
s tem življenje in delo pomembnega Sloven-
ca, ki je deloval kot duhovnik na slovenskem 
ozemlju, nato pa kot misijonar med ameri-
škimi Indijanci. Prav letos je papež Benedikt 
XVI.  podpisal dekret o priznanju junaških 

kreposti božjega služabnika Friderika Ireneja 
Barage. Razstavo je odprl pomožni ljubljan-
ski škof dr. Anton Jamnik, ki se je pri tem 
spominjal obiska v Baragovi škofiji in pokoj-
nega škofa dr. Alojzija Šuštarja, ki se je redno 
vsak dan z molitvijo priporočal Baragi. 

V kulturnem programu je nastopila s klju-
nasto flavto Kristina Gregorčič, študentka 
konservatorija za glasbo in gledališko igro v 
Celovcu.

M. Z.  
Foto: Tatjana Splichal
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 mlade govedi 
nad 10 kg

postrežno KZ Sevnica

5,60 €/kg

STaReJŠe govedi 
nad 10 kg

postrežno KZ Sevnica

4,25 €/kg

UGODNE CENE MESA  po predhodnem naročilu 

AKCIJSKA PONUDBA VELJA DO PRODAJE ZALOG

PRi NaS doBiTe vSe KaR PoTReBUJeTe Za KoliNe

   Kmetijska zadruga Trebnje z.o.o.

Mesarski komplet nožev / 3-set / ICEL  
samo 25,90 €

Vakumski pakirni stroj VS-5500 
samo  99,00 €/kom

svinjska in 
goveja čreva,  

vrečke za 
pakiranje,  
kolofonija,  
riž, kaša … SVEŽE MESO - VSE 

SloveNSKo PoReKlo
SviNJSKe PoloviCe
postrežno Meso Kamnik

3,29 €/kg

SVINJSKO PLEČE BK
postrežno Meso Kamnik

4,50 €/kg

mlado goveJe 
STegNo BK

postrežno KZ Sevnica

7,99 €/kg

mlado goveJa 
ReBRa iN PRSa
postrežno KZ Sevnica

4,10 €/kg

KZ Trebnje_oglas_GO_10-2012.indd   1 22.10.2012   7:32:26

Gospodarska vozila Aarskgffpfssbs

www.avtoslak.si

Golf. Das Auto.

MOŽNA NAROČILA
V predprodaji, ki
traja do 18.11.2012,
vam nudimo
posebno ugodnost -

za samo 199 EUR.

navigacijski sistem
Discover Media* 

Emisije CO : 99-129 g/km. 2

Kombinirana poraba 
goriva: 3,6-5,2 l/100km.

*Navigacijski sistem Discover Media v vrednosti 733 EUR
poleg navigacije vključuje tudi 5,8" barvni zaslon občutljiv
na dotik, napravo za prostoročno telefoniranje Bluetooth, multimedijski vmesnik
USB in AUX-IN ... Ponudba velja  za modele Comfortline in Highline. Slika je simbolna.

AKCIJA!ŽE V PREDPRODAJI,
                              MOŽNA NAROČILA!

TREBNJE
Obrtniška ulica 51

07 3481 481
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6. srečanje gasilskih 
veteranov v 
Dobrniču
Komisija veteranov pri Gasilski zvezi Treb-
nje, ki ji ta mandata predseduje Jože Kle-
menčič, je prvo soboto v oktobru po letnem 
planu in že kar nekaj letni praksi organizirala 
srečanje veterank in veteranov iz 28 prosto-
voljnih gasilskih društev trebanjske gasilske 
zveze. Ta srečanja potekajo bienalno, vmesno 
leto pa je prostor za ekskurzije. Letošnjega 
srečanja so bili gostitelji dobrniški gasilci, 
ki so pokazali veliko gostoljubja s prijaznim 
sprejemom pred njihovim novim veličastnim 
gasilskim domom in na prostoru pred njim, 
kjer je srečanje tudi potekalo. Osnovnošolci 
tamkajšnje šole z mentorico Barbaro Hrovat 
so pripravili priložnostni program, pozdrave 
zbranim pa so izrekli župan Občine Mo-

kronog-Trebelno Anton Maver, podžupanja 
Občine Mirna Barica Kraljevski in pod-
župan Občine Trebnje Silvester Prpar ter 
predsednik Gasilske zveze Trebnje Anton 
Strah in predsednik komisije veteranov Jože 
Klemenčič. V lepem vremenu ob postrežbi 

prizadevnih gasilk in gasilcev, so se stano-
vski prijatelji srečali, se poklepetali, obudili 
spomine in si zaželeli ponovnega srečanja ob 
letu osorej na ekskurziji. 

M. F.

Zaključek sezone golfa 2012
Golf@C.CLUB TREBNJE je letos organiziral 7 klubskih turnir-
jev, in sicer v Olimju 2-krat, na Bledu, Otočcu, v Moravskih Topli-
cah, Mokricah in na Zlatem Griču. Zaključni turnir je bil 7. okto-
bra na igrišču v Olimju. Klubski prvak leta 2012 je Vojko Golob. 
Za letošnje turnirje je bila značilna dobra udeležba članov kluba, 
prav takšni pa so tudi rezultati, saj je veliko članov izboljšalo svoj 
hendikep. Poleg tega so se nekateri člani udeleževali tudi turnirjev 
drugih klubov. Klub daje velik poudarek razvoju otroškega golfa, 
saj je bila vadba pod vodstvom dveh učiteljev organizirana skozi 
vso sezono. Zelo dobro je potekalo sodelovanje z OŠ Trebnje in 
OŠ Veliki Gaber. Vsi, ki so želeli opraviti tečaj golfa, so ga opravili 
pod zelo ugodnimi pogoji. Pridobili smo nekaj novih članov, kar je 
za razvoj društva zelo pomembno. Organiziranih je bilo več prika-
zov igre golfa posameznim skupinam in nekaterim razredom. Te-
čaji in prikazi igranja golfa se večinoma odvijajo na lepo urejenem 
vadišču na Blatu. Za otroke nižjih razredov osnovne šole bo tečaj 
organiziran v zimskem času. Vadba bo potekala v telovadnicah OŠ 
Trebnje in OŠ Veliki Gaber, spomladi pa na vadišču. 

Tone Zaletel 

Novi uspehi kluba No fear
Člani kluba No fear se lahko v letošnji sezoni pohvalijo z mno-
gimi uspehi: s številnimi dobljenimi borbami, osvojitvijo držav-
nega prvenstva in uspešno udeležbo na mednarodni sceni, hkrati 
pa se pripravljajo na nove izzive. Med najbolj aktivne športnike 
kluba lahko zagotovo štejemo kar nekaj članov, med katerimi so 
najuspešnejši Gregor in Jure Smole, aktualna državna prvaka, in 
podprvak Alen Štritof. Slednji je pred kratkim v tujini pustil neiz-
brisen pečat, ko je osvojil naziv podprvaka slovaške profesionalne 
lige. Vsi trije skupaj z ostalimi nadobudnimi člani in članicami 
kluba skrbijo, da ime trebanjskega kluba No fear nasprotniki izgo-
varjajo spoštljivo. Del zaslug za vse te navedene uspehe ima zago-
tovo glavni trener kluba g. Jože Trlep, ki se veseli vsakega uspeha 
svojih varovancev. V nadaljevanju sezone jih že čaka Slovenian 
Muay Thai Ligue (slovenska liga tajskega boksa), ki se je bodo 
udeležili Jure Smole, Nejc Koporec in Luka Alauf. 
Prav tako se bodo letos udeležili tudi odprtega prvenstva Poljske, 
ki bo potekalo sredi meseca novembra. Zagotovo zelo zanimiva 
bo borba Grege Smoleta, ki bo 2. decembra nastopil v predborbi 
na enem izmed največjih eventov pri nas, ko bo Iztok Vorkapič 
organiziral finale resničnostnega šova Enfusion. Torej, za člane 
trebanjskega kluba No fear bo ta jesen še pestra.

Tekst: L. L.
Foto: Arhiv kluba No Fear
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Dan odprtih vrat 
PGD Trebnje
V soboto, 29. 9. 2012, je v Prostovoljnem 
gasilskem društvu Trebnje v sodelovanju z 
Osnovno šolo Trebnje potekal dan odprtih 
vrat. Gasilci so vsej zainteresirani javnosti, 
predvsem pa učencem in učenkam prvega, 
drugega, tretjega in devetega razreda, pred-
stavili gasilsko tehniko in njeno delovanje. 
Prek različnih demonstracij in predstavi-
tev so lahko spoznali delovanje te največje 

humanitarne organizacije, ki je prisotna ob 
vsaki naravni nesreči. Prav tako so lahko na 
praktičnih primerih spoznali delo operativ-
nih gasilcev in pri različnih demonstracijah 
pod nadzorom strokovnega osebja preizkusi-
li tudi gasilsko tehniko. Navdušenje učencev 
in učenk nad prikazanim je zagotovo najve-
čja nagrada našim prostovoljcem, ki jim ni 
nikdar težko priskočiti na pomoč, kadar so 
ljudje v stiski. Ob mesecu požarne varnosti je 
prav, da se jih spomnimo in se jim ob tej pri-
ložnosti zahvalimo za njihovo delo, s katerim 
častno zastopajo gasilske vrste. 

Tekst in slika: L. L.

Na obisku pri gasilcih PGD 
Ponikve
Oktober je mesec požarne varnosti, zato smo učenci PŠ Dolenja Nem-
ška vas v soboto, 29. septembra, obiskali gasilski dom na Ponikvah. 
Tam so nas pričakali izkušeni gasilci, ki so nam predstavili svoje delo, 
gasilska oblačila ter gasilsko vozilo z opremo. Ogledali smo si prostore 
gasilskega doma. Razložili so nam, kako pravilno pogasimo ogenj. Za 
tem so gasilci izvedli prikaz gašenja požara z gasilnim aparatom. Tudi 
učenci so imeli priložnost, da poskusijo pogasiti ogenj. Brez dvoma je 
ta obisk na učence naredil velik vtis in marsikdo izmed njih se je odlo-
čil včlaniti v gasilsko društvo. Hvala vsem sodelujočim prostovoljnim 
gasilcem za vložen trud ter zanimivo in poučno predstavitev.

Učenci in učitelji PŠ Dolenja Nemška vas

LUTKOVNA 
PREDSTAVA

NODI PRAZNUJE ROJSTNI DAN
Lutkovno gledališče KAM

KDAJ: V ČETRTEK, 15. 11. 2012, OB 17.00

KJE: ŠPORTNA DVORANA OSNOVNE ŠOLE 
TREBNJE

VSTOPNINA 5 €
Predprodaja vstopnic: Uro pred predstavo
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Vsako šolsko leto učiteljice prve triade na OŠ Veliki Gaber s po-
sebnim programom popestrimo učencem prvi šolski dan. Posebno 
pozornost pa posvetimo prvošolcem, ki prvič s strahom in z velikimi 
pričakovanji vstopijo v svet učenja, raziskovanja in drugega vsako-
dnevnega šolskega dela.
Letos je učence prve triade in še posebej prvošolce in njihove starše 
najprej lepo pozdravila in nagovorila ravnateljica Barbara Brezigar. 
Nagovorila pa jih je tudi podžupanja Občine Trebnje gospa Nada 
Pepelnak in vsakemu prvošolcu ob izreku voščila podarila tudi knjigo, 
darilo ob vstopu v šolo.
Po programu v razredu pa so se učenci poveselili in se družili v te-
lovadnici šole, kjer je gospod  Roman Šavrič iz Športnega društva 
TRIMKO postavil velik napihljiv grad s toboganom. Za pomoč pri 
popestritvi programa se mu najlepše zahvaljujemo.

Učiteljice 1. triade

Praznično in razigrano na  
1. šolski dan v OŠ Veliki Gaber

Nekaj 
korenčkastega na 
OŠ Veliki Gaber
Ko smo bili učitelji na OŠ Veliki Gaber 
seznanjeni s tem, da bo 29. in 30. septem-
bra potekalo praznovanje, ki bo imelo za 

skupni imenovalec korenček, je marsikomu 
nad glavo visel en velik vprašaj. Z rahlim 
nasmeškom na ustih smo se spraševali, kako 
bo takšno praznovanje potekalo, kako naj 
osmislimo naše sodelovanje na prireditvi in 
kako naj za sodelovanje navdušimo učence. 
Pa se je izkazalo, da kakšna velika motivacija 
učencev sploh ni bila potrebna, saj so učenci 
priznali, da se doma govori večinoma samo 
še o korenju in 1. prazniku korenja. Obetal 

se je res praznik v pravem pomenu besede, še 
bolj pomembno pa je dejstvo, da je ves kraj 
več tednov živel samo za ta dogodek. Seveda 
so takšno navdušenje čutili tudi učenci, zato 
se je šola vsaj za kakšen teden ali dva spreme-
nila v »korenčkovo delavnico«. Z učenci smo 
izdelovali korenčke s tehniko origami, delali 
korenčkove šopke, izdelovali mila v obli-
ki korenja, pustili smo leteti korenčkastim 
zmajem, delali šopke iz suhega cvetja, seve-
da s prevladujočo barvo korenja, delali smo 
korenčkaste priponke iz ščipalk za perilo in 
predvsem v nižjih razredih pobarvali na sto-
tine pobarvank in najbrž ni prav težko uga-
niti, kaj je bilo na njih. Večino teh izdelkov 
(še zdaleč ne vseh) smo potem razstavili na 
prodajni stojnici, prodajali so jih naši učenci 
in proti koncu praznika je imela stojnica prav 
klavrno podobo, saj so izdelki šli za med.
Zagotovo je bil prispevek OŠ Veliki Ga-
ber pri celotnem prazniku samo kamenček 
v mozaiku odlično organiziranega in dobro 
obiskanega dogodka, najbolj pomembno pa 
je, da so se učenci in učitelji ob tem zabavali 
in da je bilo tudi v šoli čutiti povezanost ljudi 
tega kraja.

Obvestila Kmetijsko–gozdarskega 
zavoda Novo mesto, izpostave Trebnje

Tečaj Predelava mleka na kmetiji
Izpostava Trebnje vabi vse zainteresirane na enodnevni tečaj z naslo-
vom Predelava mleka na kmetiji, ki bo v torek, 13. novembra, ob 9.30. 
Tečaj vključuje predavanje o osnovnih pogojih za registracijo obrata 
za predelavo, ki ga bo izvedla ga. Anja Mežan, in praktični del na 
kmetiji Škrjanec, Čužnja vas 2, vodil ga bo g. Stane Levart, specialist 
za higieno mleka in sirarstvo.
Dodatne informacije in prijave: Anja Mežan, tel. št.: 07/346 06 73.

Usposabljanje za preusmeritev v ekološko 
kmetovanje

Razmišljate o preusmeritvi iz konvencionalnega v ekološko kmetova-
nje? Kmetujete trajnostno, vendar za vključitev v shemo ekološkega 
kmetovanja nimate dovolj informacij, znanja, poguma. Odgovore na 
mnoga vprašanja o ekološkem kmetovanju vam ponujamo na 28-ur-
nem usposabljanju, ki bo potekalo 19., 20. in 21. novembra 2012 ob 
15.00 na Turistični kmetiji Pri Deželanu, Hrastno 5, Šentrupert.
Dodatne informacije in prijave: Anja Mežan, tel. št.: 07/346 06 73.  

Pomembni aktualni roki
•	 15. 9. 2012–31. 1. 2013: rok za oddajo zahtevka za prenos plačil-

nih pravic za leto 2013. 
•	 Dodatne informacije o pogojih in načinu prenosa dobite na 

KSS Trebnje, KGZS – Zavod Novo mesto, ali telefonski številki: 
07/346 06 70.

•	 Do 31. 1. 2013: rok za oddajo vloge za prenos individualnih mleč-
nih kvot brez zemlje (MK 9).

KGZS – Zavod Novo mesto,
Izpostava Trebnje, Vinko Merzel
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Kulinarična poslastica v družbi 
Nine Pušlar
Pretekli petek, 12. 10. 2012, se je v organizaciji KŠOT-a odvil 
že četrti kulinarični večer v Kulinarični zidanici Opara. Tradicio-
nalna serija akustičnih koncertov je ob nastopu odlične slovenske 
vokalistke Nine Pušlar postregla s še enim posladkom vsem glas-
benim navdušencem. 
Obiskovalci so ob prihodu v vinski kleti kulinarične zidanice oku-
sili domačo šunko v testu, sirni narezek, pršut ter kapljico rujnega. 
Po okrepčitvi je napočil čas za prvi del akustičnega koncerta Nine 
Pušlar z bendom. Navdušila je tako s čudovito izvedbo glasbenih 
hitov s prvega albuma kot tudi z novejšimi skladbami. Po odlični 
večerji je odpela poleg svojih skladb tudi izbrane priredbe. Ob 
sladici je sledil še tretji del koncerta, v katerem je predstavila tudi 
svojo aktualno uspešnico Kdo še verjame. Navdušena publika pa 
je po koncu koncerta ni spustila z odra. Pritisku vzklikov navduše-

nja je z nasmehom na ustnicah podlegla in veselo povedala, da se 
rada vrača v kraje, kjer vidi toliko poznanih obrazov. Gostje so se 
z nasmehom na obrazu zabavali še pozno v noč. Organizatorji pa 
ob tako uspešnem dogodku obljubljajo, da bodo to tradicionalno 
glasbeno in kulinarično poslastico ponovili tudi naslednje leto. 

Učenje za vsakogar in vsak žep
Center za izobraževanje in kulturo Trebnje v okviru projektov Dvig 
ravni pismenosti (DRP) in Izvajanje programov splošnega neformal-
nega izobraževanja odraslih (SNIO) vabi v brezplačne programe, 
ki so namenjeni različnim ciljnim skupinam. Poudarek je dan aktiv-
nemu delovanju v vsakdanjem življenju in delovanju na trgu delov-
ne sile. Tako se lahko v sklopu projekta DRP vključite v programe: 
Računalniška pismenost za odrasle, UŽU – Izzivi podeželja, UŽU 
– Beremo in pišemo skupaj, Branje za znanje in branje za zabavo; v 
sklopu projekta SNIO pa v programe: Trženje na podeželju, Bivam 
in delam v Sloveniji, Naravna dediščina in arhitektura na podeželju, 
Zgodovina umetnosti skozi čas, Pripovedujem s čopičem in dletom, 
Knjigovodstvo na podeželju, ABC nemščine in Digitalna pismenost.
Projekta DRP in SNIO sta sofinancirana s strani Ministrstva za iz-
obraževanje, znanost, kulturo in šport RS ter Evropskega socialnega 
sklada.
Na CIK-u Trebnje bomo v mesecu novembru pričeli tudi z izvaja-
njem naslednjih usposabljanj in tečajev:
•	 usposabljanje za pridobitev NPK  pomočnik kuharja  – začetek 

5. 11. 2012 ob 15.30;
•	 usposabljanje za pridobitev NPK socialni oskrbovalec na domu 

– začetek 8. 11. 2012 ob 15.00.
Še je nekaj prostih mest za vključitev v tečaje tujih jezikov, tečaja 
knjigovodska dela in slovenščina za tujce ter tečaj krojenja in šiva-
nja, ki se bo začel 27. 11. 2012 ob 17.00. 

Kot novost naj omenimo ustvarjalno delavnico za mlade, na kateri 
boste izdelovali izdelke iz tekstila za različne priložnosti. Potekala bo 
3. in 4. decembra 2012. 
Več o navedenih izobraževalnih programih in ostali izobraževalni 
ponudbi Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje si lahko ogleda-
te na spletni strani www.ciktrebnje.si oz. pokličete vsak delovni dan 
na tel. št. 07 34 82 100. 

Milena Hvastija in Kristina Jerič
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Podružnična cerkev sv. 
Martina v Biču

Cerkev sv. Martina v Biču je podružnična 
cerkev župnije Veliki Gaber.
Cerkev stoji na zahodnem robu vasi Bič. 
Prvič se omenja šele leta 1643, je pa ver-
jetno starejša, glede na  romanska okna 
v ladji in prvo omembo kraja leta 1145. 
Okoli cerkve je bilo nekoč pokopališče s 
kamnitim obzidjem, ki pa so ga leta 1943 
odstranili ter postavili današnje stebre.  
Cerkev ima na severni strani veliko ka-
pelo sv. Jožefa, ki je bila prizidana skupaj 
s prezbiterijem v 17. stoletju. Zvonik je 
prvotno imel leseno baročno streho, ki so 
jo leta 1894 zamenjali v sedanji obliki. Na 
južni strani so leta 1943 prizidali še pravo-
kotno zakristijo. 

Glavni oltar iz konca 18. stoletja je posve-
čen sv. Martinu. Oltarno arhitekturo obli-
kujejo stebri in pilastri, ki obdajajo glavno 
votlino ter nosijo razgibano ogredje z atiko 
kjer je medaljon s sliko Jezusa v templju. V 
glavni niši je sv. Martin, levo sv. Andrej in 
desno sv. Florjan. Visoki so 98 cm. Taber-
nakeljska hišica je novejša, izdelal jo je neki 
menih iz Stične leta 1943.
Stranski oltar v kapeli je iz leta 1783 in je 
posvečen sv. Jožefu. Na leseni mizi je eno-
vita oltarna omara z atiko. V glavni vdolbi-
ni je  kip sv. Jožefa, desno  pa kip sv. Roka 
in levo kip vojaka brez atributa. Vsi trije 
kipi so veliki 1,10 m.
Za glavnim oltarjem se nahaja procesijski 
križ.  Nosilni križ je nov, izdelan po origina-
lu. Korpus je s konca 17. stoletja in po slogu 
spada v tako imenovani »kmečki barok.«

TREBSIKON – 
leksikon občine 
Trebnje
Geslo je iz Trebsikona – leksikona občine 
Trebnje v pripravi. Geslo še ni dokončno. 
Morebitne pripombe ali dopolnitve sporo-
čite na e-mail Drago.Nahtigal@gmail.com

Veliki požar na Vrhtrebnjem
Med drugo svetovno vojno je bil na Vrh-
trebnjem veliki požar, ki je uničil skoraj vso 
vas.

Na god sv. Jakoba, na dan  žegnanja, 25. 
7. 1943, so pri podružnični cerkvi sv Ja-
koba pripravljali veliko slovesnost z mašo. 
Slovesnosti so se hoteli udeležiti tudi ita-
lijanski vojaki iz postojanke v Trebnjem. 
V vasi pa so bili tudi partizani, zato so se 
Italijani hitro umaknili nazaj v Trebnje. V 
zelo kratkem času pa so organizirali ob-
streljevanje vasi z zažigalnimi in rušilnimi 
bombami od sv. Ane na Gradišču. Vas, kjer 
so bile v glavnem lesene hiše s slamnatimi 
strehami, je bila v hipu v ognju. Vaščani so 
se morali na hitro odseliti in so se vrnili 
šele naslednji dan. Od vasi je ostalo le ne-
kaj hiš na spodnjem delu, vse drugo pa je 
bilo uničeno.

Z zagnanostjo vaščanov in solidarnostjo 
sosednjih vasi je bilo Vrhtrebnje kmalu 
obnovljeno. 

S slamo krita hiša na Vrhtrebnjem pred poža-
rom

Dobrnič gre z 
razvojem naprej
V KS Dobrnič se neprestano nekaj 
dogaja. Odvijajo se številne prire-
ditve, na katere pride veliko obi-
skovalcev, ki se v Dobrniču vedno 
dobro počutijo. 
Zaključili pa smo tudi kar nekaj del 
in projektov.
Na pot, ki vodi po sredini pokopa-
lišča, so položili plošče, obrobljene 
z granitnimi kockami, preuredili 
so cvetlični trikotnik med potkama 
ter obnovili križ in uredili njegovo 
okolico. Postavljena je tudi ustrezna 
razsvetljava.
Uredili so okolico lipe, ki raste v samem sre-
dišču Dobrniča in smo jo posadili lani ok-
tobra ob otvoritvi nove telovadnice, vrtca in 

prenovljene osnovne šole. Lepo se je prijela 
in nas že to poletje razveseljevala s svojim ze-
lenjem. Okoli nje so postavljeni novi robniki 
s cvetlično gredico, v katero sta g. Zdravko in 

ga. Silva Boljte, ki sicer skrbita za 
urejenost Kulturnega doma Dobr-
nič in njegove okolice ter za ureje-
nost spomenika narodnemu heroju 
Jožetu Slaku - Silvu, posadila rože.
Vsa dela so bila opravljena zelo 
kakovostno in v roku. Po besedah 
predsednika Sveta KS Dobrnič g. 
Milana Kastelica so stroški znašali 
12 600 evrov.
Povedal je še, da je KS Dobrnič so-
financirala dokončno ureditev sto-
pnic s trga do cerkve v višini 1500 
evrov. 
Naš župnik, g. kanonik Florijan 
Božnar, je v zadnjih dveh letih tudi 
okoli cerkve izpeljal veliko del in 
sprememb. 

Vse skupaj prispeva k novi, lepši podobi sre-
dišča KS Dobrnič. 

Za KS Dobrnič Lojzka Prpar
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Učenec je vprašal učitelja: »Kako naj spoznam, 
kaj je moja naloga v življenju?« Učitelj mu je 
odgovoril: »Rasti moraš tam, kjer si, v trenutku, 
v katerem živiš, in z ljudmi, ki so ob tebi, kot 
drevo.«

Najprej	 bi	 Vas	 prosila,	 če	 nam	 predstavite	
svojo	življenjsko	pot	od	rojstva	do	študija.
Mama, ki je bila iz osrčja Velikih Tur v Av-
striji, in oče Notranjec z Blok sta leta 1945 
prišla z družino iz Krmelja v Trebnje. Še iste-
ga leta je oče začel opravljati zdravniško služ-
bo. Več kot petnajst let je bil edini zdravnik 
v nekdanji občini Trebnje. Na hišne obiske je 
hodil peš, s kolesom ali so ponj prišli z vpre-
žnim vozom, pozimi s sanmi. Leta 1957 si je 
kupil »modrega hrošča«, po katerem so ga vsi 
poznali. Pa tudi mene, saj so vedeli prav vsi, 
tudi miličniki, da ga velikokrat k bolnikom 
varno popelje sin Marjan, star komaj deset 
let. Da sem videl na cesto, sem si na sedež 
naložil knjige, iz katerih sem se medtem, ko 
sem čakal očeta, učil.   
Rodil sem se pred petinšestdesetimi leti. 
Osnovno šolo sem končal v Trebnjem, gim-
nazijo v Novem mestu. Na šolska leta imam 
nepozabne spomine. Radi smo se učili. Pro-
sti čas smo preživljali zunaj, se podili za žogo 
in do noči počeli najrazličnejše vragolije. 
Poleti smo se kopali, v takrat še čisti Teme-
nici. Pozimi smo se smučali za »britofom«, 
na Pavlinovem hribu ali Odrgi. Nikoli nas 
ni zeblo, čeprav so bile zime še bolj hladne 
kot danes. Tudi obleka in čevlji niso bili pri-
merljivi z današnjimi. A imeli smo nekaj, kar 
pogrešam pri večini mladih danes: znali smo 
se družiti in se veseliti. 

Zakaj	ste	se	odločili	za	študij	medicine?	Kaj	je	
bilo	tisto,	kar	vas	je	popeljalo	v	to	smer?
Oče, ki je z navdušenjem opravljal delo 
zdravnika, je bil temu poklicu popolnoma 
predan in delal je v pogojih, ki so neprimer-

ljivi z današnjimi. Ta njegova predanost je 
v meni vzbudila ljubezen do zdravniškega 
poklica. Za študij medicine se nisem odločil 
zaradi »bele halje« ali zgodb iz dr. romanov. 
Vedel sem, da me po koncu študija čaka re-
sno in odgovorno delo. In res je bilo tako. 
Pred menoj sta študij medicine zaključila 
tudi brat in sestra. Prepričan sem, da imajo 
Trebanjci v lepem spominu sestro Marjeto, 
otroško zdravnico, ki je dolga leta skrbela za 
zdravje otrok v trebanjski občini, kasneje v 
novomeški bolnišnici. Marsikdo se je srečal 
tudi z bratom Borisom, ortopedom, ko je 
moral na zdravljenje v ortopedsko bolnišni-
co v Valdoltro.

Svoje	delo	opravljate	z	veseljem.	Kaj	si	štejete	
na	dosedanji	poklicni	poti	za	uspeh?
Poklicno delo opravljam tako, kot menim, 
da ga zdravnik mora: odgovorno in predano. 
Pri našem delu je pomembno, kako sprejmeš 
bolnico, ki pride na operacijo, bolnico, ki pri-
de po pomoč, ko je neozdravljivo bolna, kako 
skrbiš za mamico, ki poraja novo življenje, 
kako pristopiš k paru, ki ne more imeti otrok. 
Žalosten in prizadet sem, ker nekateri bolj 
kot dejstvom in resnici verjamejo govoricam, 
nemalokrat celo lažem. Je že tako, da se nam 
pogled na zdravstvo izostri šele, ko zbolimo 
in potrebujemo pomoč. Takrat si želimo le, 
da bi prišli v roke zdravniku z veliko začetni-
co. In verjemite, teh ni malo.
Kot predstojnik ginekološko-porodniške-

ga oddelka sem imel možnost, da sem že 
pred 25 leti uvedel endoskopsko diagnosti-
ko in operativo ter ultrazvočno diagnostiko 
v ginekologiji in porodništvu. Zadovoljen in 
vesel sem, da smo leta 1997 preselili gineko-
loško-porodniški oddelek iz stare in za delo 
neprimerne porodnišnice v nove, sodobno 
opremljene prostore novomeške bolnišnice.

V	 tempu	 življenja,	 kot	 je	 vaš,	 nemalokrat	
zmanjka	 časa	 za	 družino.	 Kako	 sta	 z	 ženo	
uspela	vse	združiti?
Vsaka družina tke svojo zgodbo, bolj ali manj 
srečno. Tudi naša ni nikakršna izjema. Pre-
pričan sem, da je za rast družine pomembno, 
da starša združujejo iste vrednote. Vrednote, 
ki jih živita starša, se hote ali nehote prena-
šajo na otroke. Menim, da sva z ženo storila 
vse, da bi to udejanila. Sin Blaž je vpet v po-
litično življenje že vse od leta 1990, Barbara 
končuje študij fizioterapije, Alja je zdravnica, 
pediatrinja, zaposlena na otroškem oddelku 
novomeške bolnišnice. Žena skrbi za dom in 
družino ter sodeluje v Župnijski Karitas in v 
Kulturnem društvu Trebnje. Živeti skušamo 
v skladu s krščanskimi vrednotami in ohra-
njamo družinsko tradicijo, ki smo jo dolžni 
prenesti naprej, saj smo jo tudi mi prejeli od 
svojih staršev. 

Če	 bi	 lahko	 čas	 zavrteli	 nazaj,	 bi	 želeli	 kaj	
spremeniti?	
Kadar se oziram na prehojeno pot, stopijo v 

Dr. med., spec. ginekologije in porodništva Marjan Peter Pavlin 
(letošnji dobitnik občinskega priznanja)
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ospredje predvsem lepi dogodki, boleče tre-
nutke, in teh ni bilo malo, skušam pozabiti. 
Še danes ne razumem, zakaj je bilo moje po-
litično delovanje tolikokrat deležno pristran-
ske javne kritike. Zaradi jasne in nedvoumne 
politične drže so mi nekateri postavljali ovire 
tudi pri opravljanju zdravniškega poklica, 
čeprav sem bil vedno najprej zdravnik in 
šele nato politik. Zame je tudi politika delo 
za ljudi, za skupno dobro. Prek političnega 
delovanja uveljavljamo vrednote, za kate-
re se zavzemamo. Menim, da je v življenju 
pomembno, kdo si in kam greš, da si zdrav, 
skromen in osebno odgovoren. 
Za nami je 21 let samostojnosti. Rad bi ver-
jel, da je končno prišel čas streznitve in spo-
znanja, da je prihodnost v naših rokah. Če bi 
znova stopil na začetek svoje življenjske poti, 
zagotovo ne bi ravnal drugače, vem pa, da si 
vedno želim le naprej, k boljšemu.
Ob zahtevnem poklicnem delu in vključeva-
nju v politično življenje občine pravega pro-
stega časa skoraj nimam. Proste trenutke pa 

izkoristim za to, kar me razveseljuje (spreho-
de, šport …) in mi daje moč za nove napore.

Življenje	in	delo	ljudi	v	občini	kar	dobro	po-
znate.	Ali	menite,	da	se	bo	stanje	glede	na	go-
spodarsko	krizo	kaj	spremenilo?
Trenutna gospodarska kriza in kriza vrednot 
terjata od občanov in državljanov Republike 
Slovenije veliko več kot nekdaj. V zadnjih 
letih smo bili poleg gospodarske krize, boga-
tenja zgolj nekaterih elit, strmega naraščanja 
brezposelnosti in revščine priča tudi razpadu 
vrednostnega sistema. Besede pravna država, 
morala, poštenje, plemenitost in resnica se 
žal ne udejanjajo več v slovenski dnevni po-
litiki. Nikakor ne smemo dopustiti, da bodo 
usodo razvoja Slovenije krojili zgolj interesi 
kapitala ali nekaterih posameznikov.
Strinjam se z razmišljanjem prevajalca in 
ekologa Janeza Pence, ki pravi: »Naše težave 
niso značilno slovenske, so značilno človeške. 
Smo jih pa prignali dlje kot drugi.« Dodaja 
tudi: »Jezi me, da stare resnice tako radi na-
domeščamo z novimi zmotami.« 

Če	bi	bili	župan,	kaj	bi	spremenili?
Biti župan pomeni sprejeti odgovornost do 
vseh občanov. Kot župan bi nadaljeval in 
dokončal začete projekte, nove bi načrtoval 
premišljeno in odgovorno. Župan naj bo 
srce, ki poganja vse ude, da lahko opravljajo 
svojo funkcijo. Ker sem bil več kot sedem-
najst let občinski svetnik, prvi predsednik 
Občinskega sveta Občine Trebnje, in to v 
času, ko smo še gradili demokracijo, dobro 
poznam delo župana. In vem, da marsikdaj 
ni mogoče uresničiti zastavljenih ciljev, še 
posebej, če vsi subjekti odločanja, posebej pa 
svetniki, problemov ne poznajo v vsej širini 
in kompleksnosti in niso vedno pripravljeni 
za strpen in konstruktiven dialog pri priza-
devanju za resničen napredek vseh občanov.

Življenjsko poslanstvo dr. Marjana Pavli-
na je živeti z ljudmi in za ljudi, biti predan 
poklicu in družini. To mu prinaša v življenje 
zadovoljstvo in mir in želimo mu, da mu tega 
nikoli ne zmanjka.

Galerija likovnih samorastnikov Treb-
nje vas v oktobru vabi na ogled razsta-
ve Dom italijanskih likovnih samo-
rastnikov. 
Na odprtju razstave je v četrtek, 18. 
oktobra 2012, v imenu muzeja spre-
govoril gospod Alberto Benati, pred-

sednik fundacije Fundazione Un Paese, v okviru katere deluje Museo 
Nazionalle delle Arti Naïves »Cesare Zavattini«. Razstavo je odprl 
gospod Dušan Skerbiš, župan Občine Mirna, kulturni program pa je 
pripravila Glasbena šola Trebnje. 
Dan kasneje, v petek, 19. oktobra 2012, je dela predstavil kustos mu-
zeja in avtor razstave dr. Simone Terzi, ki je za predstavitev izbral 
40 slik prav tolikšnega števila avtorjev iz 
zbirke muzeja. Fond edinega muzeja na-
ivne umetnosti v Italiji je zasnovan iz del, 
ki so prejela državno nagrado za naivno 
umetnost, in darov. Nagrado je na pobu-
do Cesara Zavattinija začela podeljevati 
Občina Luzzara leta 1967 in je pome-
nila temelj za ustanovitev muzeja leto 
dni kasneje. Vse do leta 2002 so jo vsako 
leto podelili umetniku po presoji žirije. 
Nato so nagrado podelili le še leta 2004 
in 2006, ko so s podeljevanjem nagrade 
zaključili. 
Izbor del, ki je razstavljen v Trebnjem, 
predstavlja sam vrh italijanske naivne 
umetnosti. Obiskovalci si bodo lahko 
ogledali dela Pietra Ghizardija, Enrica 
Benassija, Gina Covillija, Bruna Rove-
stija, Francesca Galeotija, pa tudi Guida 
Vedovata, Giuliana Zoppija, Francesca 
Maiola, Franca Mora, Uda Toniatija – 
starih znancev trebanjskih taborov. Raz-
stava bo na ogled do 10. februarja 2013.

Vir foto: Museo Nazionalle delle Arti Naïves »Cesare Zavattini«
V prihodnjih tednih za obiskovalce Galerije likovnih samorastnikov 
Trebnje pripravljamo:
– 14. novembra 2012 ob 18. uri predstavitev diplomskega dela Ma-

tjaža Jevnikarja z naslovom Vpliv 3. razvojne osi na občino Mo-
kronog-Trebelno,

– 3. decembra 2012 od 10. do 18. ure dan odprtih vrat Galerije 
likovnih samorastnikov Trebnje. Obiskovalci si bodo lahko brez-
plačno ogledali stalno razstavo in razstavo Dom italijanskih likov-
nih samorastnikov.

Andrejka Vabič Nose

GALERIJSKA PALETA



Slovenija je pred najpomembnejšimi predsedniškimi 
volitvami po letu 1990. Tako kot takrat, ko smo se 
borili za samostojnost, se bomo tudi letos novembra 
odlo�ali, ali bomo ohranili svojo finan�no in 
gospodarsko suverenost. Slovenija je hkrati pred 
najpomembnejšimi politi�nimi odlo�itvami. Da bi 
zavarovali slovensko samostojnost, moramo 
premišljeno, vendar hitro sprejeti protikrizne in 
reformne ukrepe. �asa in alternative ni ve�. Zato 
moramo najti pogum in zavzetost, da se odlo�imo 
za predsednika republike, ki bo povezoval v naši 
odli�nosti in ne razdvajal v razli�nosti. 

�asi niso lahki. Iz prve roke vem, kakšne osebne in 
finan�ne stiske prinaša situacija, v kateri se je znašel 
tudi marsikdo izmed vas. Prav zato želim s svojim 
znanjem in izkušnjami, ki sem si jih pridobil kot 
minister za šolstvo in šport in kot evropski poslanec, 
uresni�iti vizijo nove Slovenije, ki bo še bolj pravna, 
še bolj varna, mirna, solidarna, ugledna, u�inkovita, 
stabilna, še bolj vklju�ujo�a in v kateri bo vsak 
posameznik lahko uresni�il svoj potencial. Želim 
pomagati pri izhodu iz krize, pri povrnitvi ugleda 
Slovenije v svetu in upanja ljudi v boljši jutri. Želim 
nadaljevati izro�ilo dr. Jožeta Pu�nika, o�eta 
samostojne Slovenije, in želim vas povabiti na pot 
do nove, druga�ne, bolj sproš�ene Slovenije, do 
naše domovine, ki sicer tiho izginja iz javne 
govorice, a ne iz naših src.

Pot do tja vodi prek vsaj treh mostov:

politi�ne stabilnosti; za politi�no stabilnost je 
klju�nega pomena uvedba ve�inskega volilnega 
sistema. Ta zagotavlja u�inkovitejšo vlado, strpnejšo 

politiko, hkrati pa zmanjšuje ideološke in 
programske razlike. 

gospodarske u�inkovitosti; za gospodarsko 
u�inkovitost in dolgoro�no stabilnost so nujno 
potrebne reforme. Odlo�no se zavzemam za „vitko 
državo“, sanacijo ban�nega sistema, strukturne 
reforme in zapis zlatega fiskalnega pravila v ustavo. 
Potrebujemo prožno gospodarstvo, zato podpiram 
umik države iz gospodarstva. Kot predsednik države 
si bom tudi prizadeval, da kazniva dejanja v 
gospodarstvu, ne bodo zastarala. Slovenija mora 
postati še bolj pravna in pravi�na za vse.

utrjene nacionalne identitete; ljubezen do 
domovine je stvar omike vsakega od nas. Pomeni, 
da imamo svojo domovino radi in jo spoštujemo. 
Prepri�an sem, da Slovenija potrebuje ve� 
domoljubja. Domovina mora biti državljanom mati 
in ne ma�eha. Zato podpiram pobudo tržaškega 
pisatelja Borisa Pahorja za dopolnitev slovenske 
himne. Zavzemam se tudi za ve�je spoštovanje 
nacionalnih simbolov. 

V tem �asu potrebujemo jasno in enostavno 
besedo, potrebujemo državljanski pogum. 
Potrebujemo mo�, ki jo lahko izkažemo le združeni. 

Sprejeti moramo izzive, ki so pred nami in ki terjajo 
veliko odgovornost. Skupaj z vami sem to 
odgovornost pripravljen sprejeti, saj verjamem v 
Slovenijo in njeno združeno prihodnost. 

Slovenija potrebuje predsednika, ki vidi dlje.

Dr. Milan Zver

Tokrat za                       zaupajmo tistemu, ki si zaupanje zasluži
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Projekt Simbioz@ v 
Trebnjem
Simbioz@ je prostovoljski projekt, organi-
ziran s strani Zavoda Ypsilon, ki temelji na 
medgeneracijskem sodelovanju, solidarnosti 
in spodbujanju vseživljenjskega učenja. V 
tednu od 15. do 19. oktobra 2012 so mladi 
na delavnicah v OŠ Trebnje starejše naučili 
računalniških veščin. 
Osrednji namen akcije je starejšim omo-
gočiti pozitivno izkušnjo z računalnikom, 
okrepiti njihovo samozavest in jih motivirati 
za nadaljnje učenje, uporabo računalnika ter 
spleta. S tem želimo prispevati k višji ravni 
računalniške pismenosti med starejšimi v 

Sloveniji, saj po podatkih SURS-a kar 90 
odstotkov prebivalcev, starejših od 65 let, 
še nikoli ni uporabilo računalnika oziroma 
spleta, kar je precej nad povprečjem EU. 
Evropska komisija je leto 2012 razglasila za 
evropsko leto aktivnega staranja in medge-
neracijske solidarnosti. V tem duhu bomo v 
Sloveniji nadaljevali računalniško opisme-
njevanje starejše populacije s spodbujanjem 
prostovoljstva in posledično tudi medgene-
racijskega sodelovanja.
Posebna zahvala gre vsem udeležencem, 
prostovoljcem, učencem OŠ Trebnje, ki so 
sodelovali v projektu ter g. Jerneju Gabrijelu 
in vodstvu šole, ki je omogočilo izvedbo de-
lavnic v računalniški učilnici.

V. R., koordinator

Ustvarjalne 
delavnice na 
Podružnični šoli 
Dolenja Nemška vas

V sredo, 10. 10. 2012, so v okviru projekta 
Trebnje – zdrava občina in občina dobrih 
medčloveških odnosov na naši podružnični 
šoli potekale ustvarjalne delavnice. Delavni-
ce so bile lepo obiskane, udeležili so se jih 
učenci naše šole in predšolski otroci skupaj s 
starši. Organizirane so bile štiri delavnice, in 
sicer glasbeno-gibalna animacija, izdelovanje 
copatka, raziskovanje nastanka mavrice  ter 
iskanje skritega zaklada. Vsi otroci so skupaj 
s starši na delavnicah zelo uživali in bili po-
nosni na svoje izdelke. 

Učiteljice PŠ Dolenja Nemška vas

Šel sem skozi gozd
Rad zaidem v gozd. V njem občutim har-
monijo in sožitje vsega 
živega. Vselej me v njem 
prevzameta njegova tišina 
in vršenje dreves. Nad tem 
čudovitim gozdnim pro-
storom pa  nevesten človek 
izvaja nasilje, ko vanj pri-
pelje vse, kar mu je doma 
v napoto. Tako sem pred 
nedavnim ob gozdnih po-
teh naletel na še zasteklje-
na okna, straniščne školjke, 
izplakovalnike in drugo 
šaro, ki je gozd ne more 
razgraditi.
Človek bi pričakoval, da 
se to ne bo več dogajalo, 
saj imamo za kosovne od-
padke urejena odlagališča. 

Komunalno podjetje Trebnje pa še doda-
tno odvaža kosovne odpadke  z dogovor-
jenih mest. Vse kaže, da bodo eni naravo 
še naprej onesnaževali, ekološko osveščeni 

ljudje pa čistili. Kaj nam pomagajo vsako-
letne enodnevne čistilne akcije, če vse osta-
le dneve v letu v reke in potoke ter gozdove 

odlagamo predmete, ki jim 
je naša potrošniška misel-
nost  prehitro odpisala 
vrednost.  
Pokojni vodja trebanjske 
knjižnice France Režun je 
dejal, da knjiga na pločevi-
nasti polici trpi, zato sodi 
na leseno polico. Menim, 
da trpi tudi naš gozd, ko 
vanj odlagamo stvari, ki 
so zanj tuje. Nikomur ne 
pride na pamet, da bi od-
padke nekomu odložil na 
njegovem dvorišču. Toda, 
če jih odloži v njegovem 
gozdu, ni to nič manj pod-
lo dejanje.

Štefan Kamin
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Šolski ekovrt na  
OŠ Trebnje
OŠ TREBNJE se je leta 2011 vključila v projekt EKOVRT, ki 
poteka v okviru Inštituta za trajnostni razvoj. Šolski ekovrt smo 
uredili na travniku nad šolo ob igralih. Septembra so učenci 
podaljšanega bivanja in ekokrožka z mentorico Marijo Strah 
izkopali jame za grmovnice in jih posadili ter pletli ogrodje za 
kompostnik iz leskovih palic. Pozimi pa so ustvarjali v delavni-
ci. Izdelovali so ptičje hišice, označbe za zelišča in grmovnice 
ter dodelali klopi in jih površinsko zaščitili. Spomladi so učenci 
podaljšanega bivanja sejali v lončke zelišča in opazovali njihovo 
rast na okenskih policah. Na vrtu pa smo pričeli urejati prvo 
gredico z zdravilnimi zelišči. 
V šolskem letu 2012/2013 smo si zastavili naslednje naloge: 
zasaditev gredic in skrb za posajene rastline, ureditev doma za 
živali, ureditev mlake, postavitev ptičjih hišic, skrb za ptice in 
celoletno opazovanje ptic, ureditev permakulturnega vrta, or-
ganiziranje predavanja o zdravilnih zeliščih, nabiranje zelišč, 
priprava napitkov in čajev, skrb za rože v koritih in polepšanje 
okolice šole, ureditev razstave pridelanih vrtnin, priprava zdra-
vih jedi …
Prijatelji našega vrta, ki so nam do sedaj pomagali pri našem 
delu, so: KZ Trebnje, Žaga Velika Loka, Elektro Mokronog, 
Prevozništvo Kužnik iz Podlisca in podjetje Pleskar Trebnje.
Vsem sponzorjem se iskreno zahvaljujemo za dosedanjo po-
moč. 

Mentorici šolskega ekovrta na OŠ Trebnje 
Lojzka Prpar in Marija Strah 

Jesenski del nogometne sezone 2012/2013 
se je pričel uspešno tudi za člane in članice 
Nogometnega kluba Trebnje. Selekciji U-8 
in U-9 postopoma osvajata zmage in tur-
nirje. Prav veliko ne zaostajata tudi selekciji 
U-10 in U-12, katerih igralci zaradi premalo 
izkušenj zagotovo še potrebujejo čas, da bodo 
lahko enakovredni nasprotnikom z večletni-
mi izkušnjami. Letos je NK Trebnje pričel 
z malo šolo nogometa, ki jo obiskuje veliko 
nadebudnežev, med katerimi so tako dečki 
kot deklice, ki z veseljem spoznavajo prve 
nogometne veščine. Zelo smo veseli odziva, 
saj v nogometni šoli sodelujejo tudi otroci iz 
sosednjih krajev. Prav tako pa v klubu v so-
delovanju z Osnovno šolo Trebnje tudi letos 
nadaljujemo z nogometnim krožkom za 1. in 
2. razred, ki bo potekal na matični šoli in po-
družnicah. Torej, za nogometni podmladek 
v Trebnjem se ne bojimo, saj odziv otrok in 
staršev pove vse. Športni pozdrav!

Tekst in slika: L. L.

Jesenski del lige MNZ Ljubljana

Teden otroka
 
Tudi v romskem Oddelku Palčki na Hudejah pri Trebnjem je bilo ob 
tednu otroka veselo. Letošnja tema je bila RADOSTI IN STISKE 
ODRAŠČANJA. Prebirali smo pravljico Daja, zakaj si žalostna? in 
se ob njej pogovarjali o prijateljskih odnosih ter se igrali raznovrstne 
socialne igre za krepitev medsebojnih odnosov. Izvedli smo ustvarjal-
ne delavnice na prostem ter ustvarjali z naravnimi materiali in barva-
mi. Z avtobusom smo se skupaj s starši odpeljali v Trebnje, kjer smo 
si v Kulturnem domu Trebnje ogledali predstavo Začarani čajnik iz 
čudežnega zaboja. Po predstavi smo z aktivnostmi nadaljevali v vrtcu, 
in sicer v obliki delavnic. Skupaj s starši smo izdelali čutno pot iz 
različnih materialov, pobarvali sliko družine ter se ob tem pogovarjali. 
Dopoldne smo zaključili s sladkanjem. Posladkali smo se z lizikami, 
ki smo jih dobili za darilo.

Vzgojiteljici Helena Krnc in Aljana Skoporc
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Policija opozarja: 
pešci, poskrbite za 
svojo varnost
Pešci so med najbolj ogroženimi prometnimi 
udeleženci. Še posebej pogosto so pešci ude-
leženi v prometnih nesrečah v jesenskih in 
zimskih mesecih, ko so vremenske razmere 
neugodne (megla, dež), svetli del dneva pa 
je krajši. 
Policisti Policijske postaje Trebnje opaža-
mo, da v zgodnjih jutranjih urah, ko je še 
tema, največ pešcev hodi po cestah v bližini 
osnovnih šol in železniških postaj (Poni-
kve, Trebnje, Štefan, Velika Loka, Veliki 
Gaber). To so tako mlajši udeleženci v pro-
metu (dijaki, študentje), kot tudi starejši. 
Izven območja Trebnjega so ceste večinoma 
neosvetljene (ni javne razsvetljave).
Za varnejšo udeležbo v prometu vam poli-
cisti svetujemo: •	 poskrbite, da boste v prometu vidni; no-

site svetla oblačila in predmete, ki izbolj-
šajo vidnost pešcev (odsevne trakove, kre-
sničke) - starši, poskrbite za opremljenost 
otrok,

•	 prečkajte cesto na  označenih prehodih 
za pešce,

•	 hodite po pločnikih (če obstajajo) oz. ob 
levem robu vozišča v smeri hoje, da vidite 
vozila, ki se vam približujejo,

•	 bodite pozorni in poskusite  predvideti 
ravnanje drugih udeležencev v prometu.

VIDNOST JE VARNOST 
Voznik opazi ponoči ali v mraku:
•	 temno	oblečenega	pešca	na	26	m;
•	 svetlo	oblečenega	pešca	na	38	m;
•	 pešca	s	kresničko	ali	odsevnim	trakom	na	

136 m.
 

Ponoči, v mraku in ob slabši vidljivosti 
(megla, močan dež, sneženje...) nosite 
svetla oblačila, kresničko ali izdelke z od-
sevnimi površinami.

Vir: www.policija.si

Tatvine pri starejših 
osebah
BODITE POZORNI NA SUMLJIVE 
OSEBE IN VOZILA, KI OBISKUJEJO 
STAREJŠE OSEBE IN OSAMELE DO-
MAČIJE. TUDI ČE SICER OPAZITE 
SUMLJIVE OSEBE, TAKOJ POKLIČI-
TE POLICIJO IN JO O TEM OBVE-
STITE. 

Pojavlja se čedalje več tatvin pri:
•	 osebah, ki so doma same,
•	 ostarelih osebah,
•	 osebah, ki živijo v hišah, kjer blizu ni kak- 

šnih sosedov.

Storilci pogosto delujejo na naslednje načine:
•	 vozilo pustijo nekje v bližini hiše in se ne 

pripeljejo povsem na dvorišče;
•	 če se že pripeljejo na dvorišče, jih je obi-

čajno več v vozilu;
•	 osebo, ki tam stanuje, sprašujejo za vodo, 

če ima kaj za prodati (železo, kosovni 
odpadki) in če jim lahko pokaže kakšno 
stvar, ki je stran od hiše;

•	 medtem, ko gre oseba stran od hiše z 
enim od storilcev, gre drug storilec v hišo 
in pregleda prostore;

•	 običajno storilci iščejo denar ali zlato;
•	 storilci pri tem izkoriščajo predvsem osta-

rele osebe;
•	 več takšnih tatvin se pojavlja v času, ko 

ljudje dobijo pokojnino.
Če opazite kaj od zgoraj naštetega, je velika 
verjetnost, da vas želijo okrasti. 

Ker ostarele osebe včasih niso sposobne do-
volj samozaščitno razmišljati in ravnati, želi-
mo opozoriti tudi njihove SVOJCE, da jih 
pripravijo na takšne obiskovalce:
•	 doma naj  ne hranijo  veliko gotovine in 

dragocenosti;
•	 vrata in okna naj imajo zaprta in zakle-

njena ter  jih ne odpirajo neznancem. Na 
vhodna vrata naj namestijo varnostno ve-
rigo ali kukalo, lahko pa imajo tudi do-
mofon ali videofon;

•	 vhod in okolico hiše naj imajo ustre-
zno  razsvetljen, priporočljiva je senzor-
ska luč;

•	 pri sebi ali nekje v bližini vhoda naj ima-
jo mobilni telefon, naučite pa jih upora-
bljati ta telefon.

 
Če kakšni sumljivi obiskovalci pridejo na 
dom, jim povejte, da pri vas niso zaželeni 
in da želite, da odidejo ter da boste pokli-
cali  POLICIJO. Ne reagirajte pretirano 

pogumno, še posebej, če je obiskovalcev več 
in so močnejši ali celo oboroženi. Običajno 
sumljive osebe že takoj, ko vidijo, da kliče-
te policijo, odidejo. Če je mogoče, jih lahko 
tudi  fotografirate  (tudi vozilo), saj ima ve-
čina mobilnih telefonov tudi fotoaparat. To 
poskusite narediti skrivoma, da ne izzovete 
agresivnosti sumljivih obiskovalcev. Policijo 
pokličite tudi če vam niso nič odnesli.

TAKOJ POKLIČITE POLICIJO NA 
ŠT. 113 ALI 07 34 62 700 (Policijska posta-
ja Trebnje).

Policiji pri izsleditvi teh oseb precej poma-
gate, če si dobro zapomnite ali takoj zapi-
šete predvsem:
•	 osebni opis  sumljivih oseb (spol, sta-

rost, velikost, obleka, posebne značilnosti 
obraza, hoje, govora in drugo);

•	 registrsko številko, barvo, znamko in 
tip vozila;

•	 smer, kamor so osebe odšle.

Do prihoda policije ničesar ne premikajte 
in ne pospravljajte, da ne boste uničili ko-
ristnih sledi, ki bi lahko pripomogle k od-
kritju storilca.

POLICIJSKA POSTAJA TREBNJE

http://www.policija.si/images/stories/Publi-
kacije/PDF/NePozabiteNaVarnost.pdf
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oGlAS

Galaksija Trebnje d.o.o.          Podjetniška ulica 13, SI-8210 Trebnje
Restavracija: 07 30 45 934          Bowling: 07 30 45 936   (rezervacije vsak dan po 14 uri)
Recepcija: 07 30 45 933          Fax: 07 30 45 932          info@galaksijatrebnje.si          www.galaksijatrebnje.si

Izdelujemo torte
po narocilu za
razlicne priloznosti

poroke
maturantske plese
krst
obhajila

birme
rojstnodnevne zabave
druzabne dogodke
poslovne dogodke
Martinovanje

- Malice
- Nedeljska kosila
  (vsako nedeljo na 
  razpolago vec vrst
  kosil)
- Jedi po narocilu

Dobrote domace
slašcicarne:
- dnevno na voljo
  tortice razlicnih
  okusov
- Pravi kremni
  sladoledi razlicnih
  okusov

Prenocišca:
28 vecposteljnih sob

Pripravljamo pogostitve za:

 

pon. - cet.: od 16. do 24 ure, pet. in sob. od 16. do 03. ure, ned. od 14. do 24. ure
DELOVNI CAS BOWLINGA:

Vabljeni na bowling Ker se bliza cas
martinovanja, bomo v tem
casu popestrili jedilnik
z martinovo pojedino

Vsak petek in soboto
v decembru bomo

organizirali

z vecerjo in
zivo glasbo za ples!

prednovoletne zabave
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Refleksoterapija
Spada med naravne metode zdra-
vljenja, s katero aktiviramo zdravil-
ne moči telesa. Pomaga preprečevati 
nastanek bolezni, pomirja živce, krepi 
imunski sistem, vpliva na delovanje 
notranjih organov in drugih delov 
telesa.
Vsak organ oz. vsak del telesa je po-
vezan z določeno refleksno cono na 
stopalu – z masiranjem teh con vpli-
vamo na delovanje organov in stimu-
liramo pretok energije skozi telo ter 
tako vzpostavljamo notranje ravno-
vesje in zdravje.
Zaradi nezdrave prehrane, premalo gibanja 
ali stresa se na živčnih končičih stopal nabi-
rajo kristalčki sečne kisline in kalcijevih soli 
(zastali toksini v telesu), ki zavirajo delovanje 
različnih organov. Z gnetenjem ti podkožni 
kristalčki razpadejo in se nato izločijo iz te-

lesa prek krvi in čistilnih organov – organi 
tako zopet optimalno delujejo.
V Trebnje je prišel refleksoterapevt Egon 
Klun iz Ilirske Bistrice, ki se že dolgo 
ukvarja s to vejo zdravljenja in ima veliko 
izkušenj. Ozdravil je že veliko ljudi doma 
in v tujini.

Tudi njegovi prvi tukajšnji 
klienti so bili z zdravljenjem 
več kot zadovoljni, zato se bo 
v naš kraj še vračal (da v telesu 
zopet vzpostavi ravnovesje, so 
potrebne najmanj tri terapije 
– seveda pa je število terapij 
odvisno od posameznikovega 
zdravstvenega stanja, zato jih 
je lahko tudi manj ali več).
Najboljša naložba je naložba 
vase in v svoje zdravje. Zdravje 
pa začnemo ceniti šele takrat, 
ko ga izgubimo.
Vsi zainteresirani se lahko pri-

javite na terapijo prek elektronske pošte: 
grozde.karmen@gmail.com. Poleg navedite 
tudi datum in uro, ki vam ustrezata.
O tem, kje bodo terapije potekale, vas bomo 
pravočasno obvestili.

Jože Grozde

Sončna elektrarna 
na Podružnični šoli 
Dobrnič
Minilo je že več kot deset let, odkar so mladi 
raziskovalci Osnovne šole Trebnje  v razi-
skovalni nalogi iz ekologije z naslovom Dan 
sonca – uporaba sončne energije v Trebnjem 
naredili prve korake k navduševanju pre-
bivalcev Trebnjega za izkoriščanje sončne 
energije.
Morebiti je ravno ta naloga prišla v roke 
županu Alojziju Kastelicu, da je podprl jav-
no-zasebno partnerstvo za izgradnjo sonč-
ne elektrarne ob prenovi šolske stavbe in 
izgradnji nove telovadnice. S tem je začrtal 
razvojno vizijo občine tudi na tem področju.
Čeprav je sončna elektrarna že vključena v 
javno omrežje, sta bili uradna otvoritev in 
predstavitev njenega delovanja v sredo, 3. 
oktobra 2012, v sončnem jesenskem popol-
dnevu, kakor se za otvoritev sončne elek-
trarne tudi spodobi. Zanimiva predstavitev 
je vsebovala kar nekaj ilustrativnih prime-
rov, s katerimi so upravljavci Bisolove sonč-
ne elektrarne ponazorili pomen tovrstnih 
elektrarn za okolje. Ta sončna elektrarna bo 
tako na leto proizvedla približno 48.000 ki-
lovatnih ur električne energije, kar bi sicer 
zadostovalo za oskrbo 12 gospodinjstev. To 
bi pomenilo, da bi se lahko kar dobra peti-
na družin učencev Podružnične šole Dobr-
nič oskrbovala na okolju prijazen način. Ob 
tem je seveda pomemben tudi podatek, da 
bo sončna elektrarna prispevala k temu, da 
bo okolje razbremenjeno za 29 ton izpustov 

ogljikovega dioksida, ki bi jih sicer proizvedli 
konvencionalni energetski viri.
Veseli nas, da je Občina Trebnje izbrala 
Podružnično šolo Dobrnič kot prvi primer 
javnega objekta, na katerega je postavila 
sončno elektrarno s 178 fotonapetostnimi 
moduli visoke kakovosti, in to slovenskega 
proizvajalca. Kako biti ekološko osveščen 
in hkrati izobraževalen? Tako, da na streho 
Podružnične šole Dobrnič postaviš sončno 
elektrarno, ki pri učencih sistematično razvi-
ja ekološko zavest. Dobrnič s to novo prido-
bitvijo uspešno nadaljuje svojo razvojno pot, 
ki jo je dolga leta kot predsednik krajevne 
skupnosti usmerjal sedanji podžupan g. Sil-
vester Prpar, ki je s pogledom v prihodnost 

znal modro poiskati načine za udejanjanje 
zamisli, ki v okolju, v katerem živimo, dvigu-
jejo kakovost bivanja.
Po številnih energetskih krizah v zadnjem 
času postaja izkoriščanje sončne energije 
vedno bolj aktualno, sončna energija postaja 
energija prihodnosti, saj njeno izkoriščanje 
ne onesnažuje okolja in povzroča hrupa ter 
je hkrati brezplačna, zato je vredna naše po-
sebne pozornosti. Z umestitvijo sončne elek-
trarne v naš prostor in z obeleženjem tega 
dogodka dodajamo pomemben kamenček v 
mozaik velike ekološke zgodbe na čisto kon-
kretni ravni.

Ana Kastigar
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Zgodbe domačega 
kraja
V oktobru so imeli učenci 8. in 9. razreda OŠ 
Trebnje kulturni dan z naslovom ZGODBE 
DOMAČEGA KRAJA.
V delavnicah smo raziskovali pomnike naše 
preteklosti, se pogovarjali z domačini, spo-
znavali pomembne osebnosti domačega kra-
ja in likovno izrazili podobo našega mesta.
S terenskim delom ob spomenikih in drugih 
spominskih obeležjih smo ugotovili, kako 
bogata je preteklost našega kraja. 
Učenci smo ob pripovedovanju krajanov  
Lojzeta Pateta, Branka Tisuja (na sliki) in 

Marije Ponikvar doživljali preteklost našega 
kraja, čas, ko je bilo v Trebnjem priljubljeno 
obiskovanje kino predstav, in čas, ko je tre-
banjska godba igrala prve budnice …
Ob ogledu Rastoče knjige sta nam sprego-
vorila direktorica CIK-a Trebnje Patricija 
Pavlič in soustvarjalec Rastoče knjige Jože 
Zupan. Obiskali smo tudi Knjižnico Pavla 
Golie in se zaustavili predvsem ob domo-
znanski zbirki. 
Likovna podoba našega mesta Trebnjega je 
nastajala v akvarelni tehniki po ogledu me-
stnega jedra. 
Bogato zbrano in ustvarjeno gradivo bomo 
razstavili v šolskih prostorih. 

M. Bahun 

je potekalo v  8. septembra pred Domom sta-
rejših občanov Trebnje in sovpada z uradnim 
začetkom  delovanja tega doma.  Sodelovalo 
je 7 pevskih zasedb, za popestritev pevskega 
srečanja so poskrbeli še sekcija Veseli harmo-
nikarji DU Novo mesto in folklorna skupina 
Večerna zarja DU Veliki Gaber. Tako je za-
pelo preko 150 pevk in pevcev iz DU Čr-
nomelj, Mirna, Novo mesto, Semič, Sevnica, 
Straža in domska skupina Vesele Trebanjke.  
Srečanje je v prijetno celoto povezovala Ma-
teja Ramovš, spremljali pa sta ga tudi na-
mestnica direktorice DSO gospa Hermina 
Smole in podžupanja Občine Trebnje gospa 
Nada Pepelnak, ki je v nagovoru poudarila, 
da je pesem v manj naklonjenih časih lahko 
tista, ki ljudi še bolj zbližuje, bogati in osre-
čuje.

M. F. 

Tradicionalno 14. regijsko srečanje upokojenskih pevskih zborov 
Dolenjske, Bele krajine in Posavja 

V Dneve evropske kulturne dediščine, 
ki so potekali od 22. do 29. septembra 
pod naslovom Izkušnja dediščine, se je 
letos vključila tudi Občina Trebnje v 
sodelovanju z Zvezo kulturnih društev 
in Območno izpostavo JSKD z raz-
stavo Mirnska dolina v polževi lupini. 
Razstava je gostovala v Baragovi gale-
riji od 27. septembra do 10. oktobra. S 
skulpturo Pleteni polž, ki je nastala iz 
vrbovih vej in je večletno delo arhitekta 
Damjana Popelarja, sta oživeli lokalna 
etnološka dediščina in tradicija pletar-
stva. Skulptura se je med potovanjem 
ustavljala na stranpoteh, domačijah, 

podih, senikih, oživljala pro-
padajoče kozolce, križeva pota 
in romarske cerkve … Ob tem 
potovanju so nastale številne 
fotografije, katerih avtorji so 
Iztok Ameršek, Sebastjan Po-
pelar in Damjan Popelar, ter 
grafike Tamare Korošec. Kul-
turna dediščina Mirnske doline 
je na fotografijah in v realnem 
prostoru zaživela v novih po-
menih ter prepletih preteklosti 
in sodobne izkušnje bivanja.  

M. F. 

Razstava Mirnska dolina v polževi lupini 
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Psi
V zadnjem času je slišati kar precej pri-
pomb na obnašanje lastnikov oziroma 
vodnikov psov. Nekateri lastniki in vo-
dniki psov se zavedajo svojih dolžnosti 
pri sprehajanju štirinožnih prijateljev. 
Tu je mišljeno predvsem obnašanje la-
stnika (vodnika) pri sprehajanju in spu-
ščanju psa po travnikih.
Pomembno je, da lastniki oziroma 
vodniki psov za psom pospravijo nje-
gove iztrebke in jih odvržejo v posodo 
za smeti.
Pri sprehajanju in spuščanju psa s po-
vodca pa moramo biti pozorni na vse 
ostale naključno mimoidoče ljudi. S 
tem je seveda mišljen občutek strahu pri 
ostalih sprehajalcih in seveda otrocih. 
Zakon o varstvu javnega reda in miru 
v 19. členu predvideva globo od 208,65 
do 417,29 EUR za vsakogar, kdor pri 
posamezniku s ščuvanjem ali razka-
zovanjem živali namenoma povzroči 
občutek strahu ali ogroženosti.
Zakon o zaščiti živali v 2. odstavku 
11. člena nalaga skrbniku, da  mora z 
ustrezno vzgojo in šolanjem oziroma 
drugimi ukrepi zagotoviti, da žival ni 
nevarna okolici, v 3. odstavku pa mu 
nalaga, da mora na javnem mestu za-
gotoviti fizično varstvo tako, da je pes 
na povodcu.
Nadzor nad spoštovanjem določil Za-
kona o varstvu javnega reda in miru 
opravlja policija. Na podlagi Zakona 
o varstvu živali lahko ukrepajo policija, 
uradni veterinarji, kmetijski, lovski, 
ribiški inšpektorji in inšpektorji, pri-
stojni za ohranjanje narave, vsak v okvi-
ru pooblastil in pristojnosti.

Vinko Ribič, inšpektor

Usposabljanje za 
izredne dogodke na 
železnici
Med 20. in 22. septembrom je Zavod vizi- 
ja varnosti v sodelovanju s Slovenskimi že- 
leznicami organiziral tridnevno izobraže- 
vanje na temo izrednih dogodkov na že- 
leznici. Lokacija usposabljanja je bila v Cen-
tralnih delavnicah Slovenskih železnic v 
Ljubljani. Udeleženci so vse tri dni tam bi-
vali v šotorih.
Prvi dan je bil namenjen teoretičnim vsebi-
nam. Slušatelji so se spoznali z infrastruktu-
ro na železnici, še posebej je bila poudarjena 
varnost zaradi visokih napetosti. Seznanili 
so se še z železniškimi vozili in opremo za 
posredovanje pri izrednih dogodkih. V teo-
retičnih vsebinah so bila predavanja na temo 
taktike reševanja pri železniških nesrečah, 
tematika vodenja množične nesreče in poli-
cijske preiskave nesreč. Predstavljene so bile 
tudi požarne značilnosti potniških vagonov 
in njihovo obnašanje v požaru ter predsta-
vitev hude železniške nesreča pri Splitu leta 
2009 ter posredovanja reševalnih služb.
Drugi in tretji dan sta bila namenjena 
praktičnim vajam. V prvem dnevu vaj se je 
izvajalo posamezne scenarije na petih delo-
viščih. Naloge, ki so jih morali opraviti te-
čajniki so bile: 
•	 reševanje iz osebnega vozila, ki ga je zad-

ela lokomotiva,
•	 reševanje iz dveh osebnih vozil, na katera 

se je prevrnil vagon cisterna,
•	 reševanje izpod prevrnjenega vagona in 

manjše lokomotive,
•	 reševanje potnikov iz avtobusa, ki ga je 

zadela lokomotiva,
•	 reševanje oseb pod  in na  lokomotivi, pri 

čemer se je lokomotivo tudi dvignilo.

Zadnji dan usposabljanja so bile vse naloge 
združene v veliko vajo množične nesreče 
“Vlak 2012”. Sodelovali so še reševalci iz 
velikega dela Slovenije, med drugim tudi iz 
NMP Trebnje, vojaško zdravstvo Slovenske 
vojske in vodniki reševalnih psov. Skupno je 
bilo potrebno poiskati in rešiti več kot 100 
udeležencev nesreče. Še ena od nalog je bilo 
reševanje  velikega števila poškodovancev v 
dveh potniških vagonih in prenos na mesto 
medicinske oskrbe. Tako je bila vaja na zelo 
velikem prostoru in je bila razdeljena na dva 
sektorja. Vaja je trajala skupno 3 ure in je bila 
za vse udeležence psihofizično zelo naporna. 
V popoldanskem delu se je vaja ponovila v 
enakem obsegu, le da so se oddelki zamenjali 
po deloviščih. 
Vaja se je zaključila ob 18. uri, s tem se je za-
ključil tudi 1. Kamp vizije varnosti. Skupno 
je v kampu sodelovalo preko 100 inštruktor-
jev, predavateljev in slušateljev. Ti so prihajali 
iz poklicnih in prostovoljnih gasilskih enot, 
služb nujne medicinske pomoči in policije. 
Sodelovali so tudi udeleženci iz  Nemčije, 
Srbije, Hrvaške, Španije  in Italije.  Tako so 
se odlično izmenjale izkušnje služb prvih 
posredovalcev. V vaji množične nesreče pa je 
skupno sodelovalo 460 oseb. 
Tridnevnega usposabljanja so se udeležili 
3 operativni gasilci PGD Trebnje. V vaji 
množične nesreče pa sta sodelovala tudi 2 
reševalca NMP Trebnje.

Lovro Hren, PGD Trebnje

V četrtek, 11. 10. 2012, so člani Društva za zdravje in sožitje v dru-
žinah Trebnje v okviru projekta Trebnje – zdrava občina in obči-
na dobrih medčloveških odnosov, ki ga podpirajo občine Trebnje, 
Mokronog-Trebelno, Mirna in Šentrupert, izvedli delavnice na PŠ 
Šentlovrenc. Delavnice so bile namenjene predšolskim in šolskim 
otrokom ter njihovim staršem. Ponudili so glasbeno–gibalno anima-
cijo, ustvarjalno delavnico Moji copatki, raziskovalno delavnico Ma-
vrica in družabno delavnico Iskanje skritega zaklada. Tako so otroci 
in starši v prijetnem vzdušju ustvarjali in raziskovali. Srečanje smo 
popestrili s peko kostanja, tako da smo se za konec posladkali še z 
jesenskimi dobrotami.

Alenka Kolar

Ustvarjalne delavnice in peka 
kostanja
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Trebnjem smo zbrali prek 200 
podpisov za vložitev kandidatu-
re predsednika dr. Danila Türka. 
Izročili smo mu jih 23. avgusta, 
ko je obiskal Trebnje. Člani OO 

DSD Trebnje so na svojem jesenskem srečanju potrdili podporo 
sedanjemu predsedniku dr. Danilu Türku. 

OO DSD Trebnje

Dodajamo še nagovor predsednika: »Potrebujemo več zaupanja 
vase in v svoje sodržavljane, več samozavesti in optimizma. Temu 
je posvečeno moje sedanje delo in moja kandidatura za drugi 
mandat na položaju predsednika Republike Slovenije. Tako kot 
pred petimi leti, drage Trebanjke in Trebanjci, upam na vašo pod-
poro.«

Dr. Danilo Türk

NAŠA PRILOŽNOST  
IN NAŠA VARNOST
»Dolenjska: kraj, kruh, 
krog  
majhne domovine,
ki jo otrok obide bos vsenaokrog.
Domovina: vas, vasica, zaselek, govorica človeških lic,
v kozolcih in sodih pridelek in vračanje ptic.«

TONE PAVČEK: Pesem o Dolenjski

Govoriti o pomembnosti ekološkega kmetovanja je odveč. Vsi 
imajo polna usta slavospevov, o dejanjih, ki bi spodbujala in za-
gotavljala temelje za ta neprecenljiv razvojni potencial in veliko 
poslovno priložnost za naše okolje, pa ni ne duha ne sluha. 
Dolenjska je območje, ki ima v primerjavi z Dravsko dolino, od 
koder prihajam, veliko neizkoriščenih prednosti in odlično izho-
dišče, saj lahko zaradi relativno nekontaminiranega okolja posta-
nejo ekološko kmetovanje, gastronomija, čebelarstvo, sadjarstvo 
… temeljna razvojna in poslovna priložnost z visoko dodano vre-
dnostjo. Svetovni dogodki nas postavljajo pred dejstvo, da nam 
LAHKO VARNOST ZAGOTAVLJA LE TRAJNOSTNA 
LOKALNA SAMOOSKRBA S HRANO, VODO IN ENER-
GIJO!
Tega se v Društvu za razvoj in oživitev Trebnjega zavedamo od 
same ustanovitve – že 10 let! Korakamo počasi, a vztrajno. Trudi-
mo se povezovati, promovirati ter pri razvoju in organizirani pro-
daji pomagati ponudnikom z našega podeželja – tako s Kmečko 
in rokodelsko tržnico v Trebnjem kot z raznimi projekti; ponovno 
smo bili uspešni na razpisu Evropskega kmetijskega sklada za ra-
zvoj podeželja. Po projektih Obnovljivi viri energije na podeželju 
in Podeželski šopek smo uspeli še s tretjim, najobsežnejšim do 
sedaj, poimenovali smo ga DOBROTE DOLENJSKE!  
Vse do zavedanja in ukrepanja odgovornih pa lahko največ nare-
dimo sami. V teh kriznih časih je zelo pomembno, da kupujemo, 
naročamo in uporabljamo domače izdelke. VSAK NAŠ NAKUP 
OHRANI PRENEKATERO DELOVNO MESTO, SPOD-
BUJA KMETOVALCE NA NJIHOVI VEČKRAT TRNOVI 
POTI, NAM PA ZAGOTAVLJA KAKOVOSTNO, ZDRAVO 
IN VARNO HRANO TER ČISTO OKOLJE. In kaj je lahko 
pomembnejše od tega? 

Špela SMUK, DROT

Pomemben del projek-
tov iz letošnjega prora-
čuna je že izveden. Veči-
na cestnega programa je 
že, oziroma še bo izve-
dena do konca leta, prav 
tako smo s kanalizacijo 
uspeli vzpostaviti pogoje 

za ohranitev delovnih mest v občini. 
Razlogi, zaradi katerih niso bili realizirani še ostali projekti, pa 
so različni. Od napačne ocene, katere investicije bo možno so-
financirati s pomočjo države, zaradi katere se je zamika ureditev 
prostorov za knjižnico, do prevelikega lokal patriotizma in varo-
valk, ki smo jih vnesli v pogoje za koncesionarja in zato nimamo 
ponudb na razpis za ureditev daljinskega ogrevanja. Na podlagi 
teh izkušenj lahko položimo na srce vsem odločevalcem, da zaple-
tanje postopkov z dodatnimi zahtevami lahko bistveno upočasni 
izvedbo ali pa jo celo prepreči.
Za učinkovito servisiranje občanov in inštitucij bo ključnega po-
mena reorganizacija občinske uprave kot odziv na spremenjene 
okoliščine delovanja občine. Na področju investicije pa je potrebna 
predvsem priprava dokumentov za ključne projekte, ki jih bomo 
morali izvesti v naslednjih letih. Ti dokumenti, četudi narejeni na 
zalogo, bodo omogočili ustrezno odzivnost občine na priložnosti 
za sofinanciranje s strani države ali iz Evrope. 
Večja vloga svetniških skupin in njihovih vodij se je nedavno izka-
zala kot uspešen način za usklajevanje stališč in za iskanje za vse 
sprejemljivih rešitev. Izkoristimo to v dobro občanov in občine.

OO SLS Trebnje

IZ DRŽAVNEGA ZBORA
 
Državni zbor RS je pred kratkim sprejel Zakon o državnem 
holdingu in Zakon o sanaciji bank. Slednji omogoča odkrivanje 
tistih, ki so okradli slovenske banke. Zelo nenavadno je, da sindi-
kati grozijo z referendumom proti zakonu, ki omogoča odkrivanje 
krivcev za več deset tisoč nezaposlenih. Narobe svet.
Vlada si prizadeva, da bi preprečila taka dejanja v prihodnosti in 
usposobila banke za normalno delovanje v korist gospodarstva in 
državljanov.
Pred nami je sprejemanje dveh proračunov, za leto 2013 in 2014. 
Zelo težko bo zadovoljiti vse potrebe. Dodatno obremenjevanje 
gospodarstva bi bil samomor za državo. Javno porabo je potrebno 
prilagoditi prihodkom in pričeti z zmanjševanjem predvsem dr-
žavne birokracije. Zavedati se moramo, da lahko zapravimo samo 
toliko, kot zaslužimo, drugače bomo zopet obremenjevali priho-
dnje rodove.

Zvonko Lah, poslanec SDS v DZ
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Sonce je trajnostni vir energije

Dočakali smo sončno elektrarno, ki je na strehi Podružnične šole 
Dobrnič. V Sloveniji je takšnih elektrarn že 2300, prek deset v 
Trebnjem. Na stavbah v lasti občine je le ena.
Imamo še kar nekaj primernih streh, npr. na OŠ Trebnje, DSO 
Trebnje, občinski stavbi in Zdravstvenem domu Trebnje. Lahko 
bi namestili tudi grelnike za sanitarno vodo in dodatno prihranili. 
Nikogar ne skrbijo izdatki za energijo v šolah in vrtcih. Saj gre 
denar iz proračuna, ki ga polnimo občani. Občina ima energet-
ski koncept – po njem pa se uradniki, občinski svet in župan ne 
ravnajo. 
Država ponuja 52 milijonov EUR za energetsko prenovo stavb v 
lasti občin, in sicer povrne sredstva za celotno investicijo. Bomo 
teh sredstev deležni tudi v Trebnjem? 

G. M.

Volitve predsednika države so izraz ljudske 
volje!

Res podpiramo nekdanjega šolskega ministra, ki je uvedel obve-
zne malice za šolarje, kar je sprožilo investicije v danes odvečne 
šolske kuhinje? In brezplačni vrtec za drugega otroka? Zaletavo, 
brez premisleka in v škodo ljudi. Odstopljeni predsednik vlade, ki 
ga niso izvolili za predsednika stranke, poskuša znova predsedni-
kovati.
Za izvolitev dr. Danila Türka se v TRS-u zavzemamo zato, ker je 
edini v svoj program z naslovom Za skupno dobro vključil tudi 
naše pobude. Edini je opazil evropski dan ekoloških kmetij in se 
mu pridružil. Za razliko od drugih je zaznal prenekatero ljudsko 
stisko in si naložil, da jo odpravi. Zato bo moj glas zanj obenem 
glas proti nehumanim razmeram, v katere nas potiskajo.

G. M.

Začetek študijskega leta 
2012/2013

Prehitro mine vse, kar je lepo. Počitnice, 
zasluženi čas brezskrbnosti in ležernosti, 
so minile. Upamo, da ste si nabrali no-
vih moči ter napolnili »baterije« za novo 

študijsko leto. Za mnoge je študij velika prelomnica v življenju, 
predpriprava na samostojno življenje – pot v odraščanje. Znajdeš 
se v tujem kraju med tujimi ljudmi, prepuščen na milost in nemi-
lost lastni iznajdljivosti. Morda se na prvi pogled to res zdi težko, 
vendar, ko te vržejo v vodo, moraš plavati in presenečen si, ko 
ugotoviš, da znaš. Splača se potruditi in sproti reševati morebitne 
težave, kajti le tako ste na pravi poti do cilja.
Želimo vam veliko študijskih uspehov v študijskem letu 
2012/2013.

Mladi Forum SD Trebnje

Mladi Forum pozdravlja 
predlagani predlog Odloka o 
mladini v občini Trebnje

V MF SD Trebnje pozdravljamo predlog 
Odloka o mladini v občini Trebnje, pri 
oblikovanju katerega je skupaj z Oddel-

kom za družbene dejavnosti sodeloval tudi Nino Zajc. Predlagani 
predlog je dostopen na spletni strani občine (http://www.trebnje.
si/sl/core_articles/1408). Po tem odloku bo Trebanjski mladinski 
svet – TREMS postal krovna mladinska organizacija v občini 
Trebnje, poleg tega se bo oblikovala nova komisija, katere namen 
je aktivnejše vključevanje mladih v same procese odločanja. Tako 
bo tudi delovanje TREMS-a postalo bolj programsko naravnano.  
Ob tem pa apeliramo na občinske svetnike, da omenjeni predlog 
v takšni obliki podprejo ob glasovanju.

Mladi Forum SD Trebnje

Analiza stanja mladine v 
občini Trebnje
V Mladinskem svetu občine Trebnje (TREMS) smo se odlo-
čili, da izvedemo prvo analizo stanja mladine v občini Trebnje. 
Na podlagi zbranih in analiziranih podatkov bomo oblikovali 
poročilo, katerega bomo posredovali tudi javnosti ter občinskim 
organom, kateri bodo v prihodnosti lažje določali smernice ra-
zvoja trebanjske mladinske politike ter tudi upoštevali želje nas 
mladih. 
Ob tem naprošamo vse mlade od 15 do 29 leta, da izpolnijo 
anketo, ki je dosegljiva na naslovu: http://www.1ka.si/a/19065

Nino Zajc
Vodja projekta
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V SPOMIN

Kogar imaš zelo rad, 
nikoli ne umre, 
samo zelo, zelo daleč je.

Te dni mineva eno leto odkar je odšel od nas 
naš dragi mož, oče, dedek in brat

RUDI 
OZIMEK
(1934-2011)
Iz Repelj 3 pri Sela 
Šumberku

Hvala vsem, ki iskreno mislijo nanj in  
mu prižigajo sveče ter ga ohranjajo v lepem 

spominu. Še vedno je z nami in  
imamo ga radi.

Žalujoči: Vsi njegovi.

ZAHVALA

Iščem te v travah,  
iščem te v morjih,  
najdem te v zvezdah,  
ki sijejo name.  
(M. Kačič) 

V 70. letu starosti nas je zapustil naš dragi 
mož, ati, ata, brat, stric, svak in prijatelj

JOŽE 
GABRIJEL

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
sosedom, prijateljem, znancem in bivšim 
sodelavcem, ki ste nam stali ob strani v 

težkih trenutkih. Hvala vam za podarjeno 
cvetje, sveče in zadnji poklon. Prisrčna hvala 

lovskim družinam in rogistom za izvedbo 
pogrebne slovesnosti, pevcem za zapete 

pesmi, gospodu Slavku Kimovcu za lepo 
opravljen obred in pogrebni službi Novak 

Marije za organizacijo pogreba.  
Istočasno se zahvaljujemo celotnemu 

zdravstvenemu osebju, ki ste v času težke 
bolezni skrbeli zanj. Vsem in vsakemu 

posebej tudi tistim, ki jih nismo posebej 
imenovali, še enkrat hvala. 

Žalujoči: vsi njegovi 

ZAHVALA

Prezgodaj in iznenada nas je zapustil mož, 
ata, dedek, sosed in iskreni prijatelj

POLDE 
ŠTANGAR, 
upokojeni 
železničar iz 
Velikega Vidma.

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, 
sosedom, prijateljem in znancem za 
podarjeno cvetje in izraze sožalja ter 

spremstvo k zadnjemu počitku, pogrebni 
službi M. Novak za lepo pripravljen 

obred zadnjega slovesa, še posebej pa se 
zahvaljujemo šentlovrenškemu župniku 

Jožetu Erjavcu za opravljeni obred in 
izkazano nesebičnost. 

Žalujoči: 
žena Rezka, sin Bojan z družino  
in sin Milan z Najo ter otroki.

ZAHVALA

Mnogo prezgodaj, komaj v 23. letu  starosti 
nas je zapustil ljubljeni sin,  

brat in velik prijatelj 

JANEZ HUč 
iz Trebnjega, 
Primštal 3.

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, 
sodelavcem, sošolcem, učiteljem in znancem 
za izrečena sožalja in podporo v teh težkih 
trenutkih. Hvala pogrebni službi Oklešen, 
duhovnemu pomočniku Slavku Kimovcu, 
pevcem, izvajalcu Tišine in vsem ostalim, 

ki ste omogočili njegovo zadnjo pot. Hvala 
policistom, gasilcem in reševalcem, ki ste se 

trudili za njegovo življenje.
Posebna zahvala pa velja prijateljem iz 

DDT in vsem ostalim, ki ste ga z ganljivim 
govorom in v tako velikem številu 

pospremili k njegovemu zadnjem počitku. 

Žalujoči: mami, ati in brat.

Člani Turističnega društva 
Trebnje vas

v sodelovanju z OZRK Trebnje, 
Občino Trebnje in KS Trebnje

vabimo na

TRADICIONALNO 
SREČANJE STAREJŠIH 

OBČANOV
iz krajevne skupnosti Trebnje,
rojenih do vključno leta 1940,

ki bo v soboto, 
17. novembra 2012,

ob 14. uri v restavraciji 
Galaksija.

Na srečanju se boste lahko tudi 
predstavili s petjem, igranjem ali 
kako drugače. To nam sporočite 

že ob prijavi.

Prijavite	pa	se	lahko		
do	14.	11.	2012

Biserki	(031	361	355)	ali	
Darinki	(041	532	955).

Lepo vabljeni!



AktuAlno

Napovednik dogodkov v občini Trebnje v novembru 2012

3. 11. 2012 8.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje

5. 11. 2012 12.00–15.00 Svetovalna točka – zaposlitveni kotiček Knjižnica Pavla Golie Trebnje

8. 11. 2012 17.00 2. abonmajska predstava: Rdeča kapica Kulturni dom Trebnje

10. 11. 2012 8.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje

10. 11. 2012 13.00 Razhodnja Čatež

12. 11. 2012 17.00 Ura pravljic Knjižnica Pavla Golie Trebnje

12. 11. 2012 19.00 Potopisni večer z Miranom Stanovnikom: Reli 
Dakar – dirka na konec sveta, doživetij in pameti Knjižnica Pavla Golie Trebnje

14. 11. 2012 18.00
Predstavitev diplomskega dela Matjaža Jevnikar-
ja: Vpliv 3. razvojne osi na občino Mokronog-
-Trebelno

Galerija likovnih samorastnikov 
Trebnje

15. 11. 2012 8.00 Brezplačna delavnica: Zgodovina umetnosti skozi 
čas CIK Trebnje

15.11.2012 18.00 Odprtje samostojne razstave Nataše Zaletelj Baragova galerija

15. 11. 2012 17.00 Nodi Športna dvorana OŠ Trebnje

16. 11. 2012 9.00 Umetnost pripovedovanja pravljic Trebnje

16. 11. 2012 18.30 Pripovedovalski dogodek Trebnje

17. 11. 2012 8.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje

17. 11. 2012 14.00 Tradicionalno srečanje starejših občanov iz KS 
Trebnje Galaksija Trebnje

17. 11. 2012 19.00 Koncert Zagriških fantov Dobrnič

20. 11. 2012 Dan odprtih vrat Knjižnica Pavla Golie Trebnje

23. 11. 2012 19.00 Koncert pevske zasedbe Ljubljanski madrigalisti Avla CIK-a Trebnje

23. 11. 2012 18.00 Odprtje razstave ilustratorke Marte Bartolj Baragova galerija Trebnje

24. 11. 2012 8.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje

26. 11. 2012 17.00 Ura pravljic Knjižnica Pavla Golie Trebnje

27. 11. 2012 17.00 Tečaj krojenja in šivanja CIK Trebnje

29. 11. 2012 17.00 Muzikal za otroke: Mojčin lepi svet Kulturni dom Trebnje

30. 11. 2012 19.00 Koncert Zidaniškega kvinteta s Fanti s Praprotna Športna dvorana PŠ Dol. Nemška 
vas

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).

zadnJa stran


