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

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

minskih objav ob obletnicah smrti se ne objavlja. Poslanih 
slik za objavo ne vračamo! V Glasilu občanov se proti pla-
čilu v skladu s sprejetim cenikom objavljajo tudi oglasi, ki so 
pripravljeni za tisk, torej oblikovani in v primernih formatih: 
PDF v kakovosti za tisk in CMYK-formatu. Če kakovost ni 
ustrezna, se objava oglasa zavrne. Naročnik oglasa je dolžan 
spoštovati avtorske pravice glede uporabe fotografij in teks-
tov v oglasnih sporočilih. Oglasi niso lektorirani.
Prispevke lahko pošljete po elektronski pošti na naslov: 
glasilo.obcanov@trebnje.si ali jih v elektronski obliki (CD, 
DVD, USB) oddate v poštni nabiralnik uredništva na naslo-
vu: Glasilo občanov, Goliev trg 4, 8210 Trebnje (prvi vhod 
desno, za občinsko stavbo).
Rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko je četrtek,  4. 
12. 2014, izid je petek 12. 12. 2014. Prispevki, ki bodo pris-
peli po tem datumu, bodo objavljeni v naslednji številki, če 
bodo še aktualni.

AKTUALNO / OBVESTILA

obcanov obcine Trebnje

Zahvala stanovalcev 
Levjega dvorca
Še vedno si nismo opomogli od hudega požara, ki nas je močno 
prizadel v noči na nedeljo, 5. 10. 2014. Menimo, da je prav, 
da se še enkrat zahvalimo našim neustrašnim in pogumnim 
prostovoljnim gasilcem, ki vedno in povsod prvi priskočijo 
na pomoč, ne glede na nesrečo, ki se zgodi. Hvala našemu 
dobremu sosedu Janezu Ratajcu, policistom in ZD Trebnje. 
Hvala pa tudi našemu županu g. Alojziju Kastelicu, ki je bil 
zelo hitro na kraju požara in stanovalcem, ki so ostali brez 
strehe nad glavo, dal napotke, na koga naj se obrnejo. Župan 
je bil tudi na sestanku stanovalcev, na katerem je povedal, ko-

liko denarja lahko izplača 
občina na stanovanje priza-
detim, kar pa je že rea-
lizirano. Žal pa ostala dela, 
ki naj bi bila opravljena 
interventno, potekajo zelo 
počasi. Upamo, da se bomo 
pred zimo lahko vselili v 
naše tople domove.
Še enkrat se vsem iskreno 
zahvaljujemo za kakršno-
koli pomoč.

Stanovalci Levjega dvorca

Spoštovane občanke in občani!
Zahvaljujem se vam, da ste si na to lepo sonč-
no nedeljo vzeli čas za volitve, ki so bile zelo 
pomembne. Zahvaljujoč vaši podpori lahko 
skupaj nadaljujemo dobro zastavljeno pot, ka-
tera se je v preteklih osmih letih izkazala za 
dobro in učinkovito. 
Hvala vsem kandidatom, ki ste sodelovali na 
volitvah, čestitam pa vsem izvoljenim, tako v 

občinski svet kot v svete KS. Prepričan sem, da je pred nami zelo 
plod no štiriletno obdobje, v katerem bomo izkoristili številne prilož-
nosti na raznih področjih, da naredimo občino prijetnejšo za bivanje 
ter še prijaznejšo občanom. 
Zdaj je tudi čas, da zaključimo aktivnosti, ki so spremljale volilno 

kampanjo, ter se posvetimo sodelovanju. Ne glede na volilne rezultate 
se moramo uskladiti ter se vprašati, kako najbolje delovati naprej za 
skupno dobro. 
Sodelovanje in sooblikovanje prihodnosti mora postati naše temeljno 
vodilo ter skupna zaveza vseh, ki sodelujejo v procesu odločanja. 
Kot vedno želim sam tudi vnaprej delovati pozitivno in povezovalno. 
Moja vrata so odprta vsem. Program razvoja, ki sem ga predstavil v 
zadnjem mesecu in kateri je prepričal tudi večino vas, drage občanke 
in občani, pa je osnova za usklajevanje in sodelovanje.
Predlagam, da se vsak dan vprašamo, kaj dobrega lahko naredimo 
zase, za družino in za skupnost. Ne samo, da se bomo počutili bolje in 
da bomo zaživeli v prijaznejšem svetu, temveč bomo tudi kot občina 
naredili velik korak naprej. 

Vse dobro, 
Zupan Alojzij Kastelic 

V imenu prizadetih stanovalcev še 
vedno prosimo za vašo pomoč, 
ki jo lahko nakažete na račun 
odprt pri SKB banki Trebnje:
 
RKS
OBMOČNO ZDRUŽENJE TREBNJE
Gubčeva cesta 16, Trebnje
 
TRR: SI56 0315 3100 2001 295
Sklic: 00 760 153
Namen: POŽAR

ali

pošljete SMS sporočilo na 1919 s ključno 
besedo POZAR in prispevate 1 EUR 
ali 
POZAR5 in prispevate 5 EUR 
(od 15.10.2014 do 15.12.2014)
 
 
ISKRENA HVALA.
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DOBRODELNI KONCERT

Dobrodelni koncert za pomoč oškodovanim v požaru 
v Levjem dvorcu uspel nad vsemi pričakovanji

V petek, 31. 10. 2014, je v športni dvorani OŠ Trebnje potekal dobro-
delni koncert Pomagajmo oškodovanim v požaru v Levjem dvorcu, ki 
ga je Občina Trebnje pripravila v sodelovanju z Lions klubom Treb-
nje, OZRK Trebnje in gledališko skupino P.L.I.N. oziroma vodjo 
skupine Luko Bregarjem.
Skoraj 5.000 evrov smo zbrali samo s prostovoljnimi prispevki obis-
kovalcev (na dogodek smo privabili več kot 500 ljudi), 1000 evrov pa 
so dodatno prispevali člani Lions kluba Trebnje. Družba Kolpasan je 
podarila bon v vrednosti 1000 evrov za kopalniško opremo in tako 
prispevala k hitrejši sanaciji stanovanj, poškodovanih v požaru 5. ok-
tobra. Po podatkih RKS – OZ Trebnje se je na računu za oškodovane 
v sklopu koncerta zbralo okoli 11.000 evrov.
Na koncertu so nastopili: Nuša Derenda, Denis Avdić, ansambel 
Pogum, Stiški kvartet, D’NeeB, skupina P.L.I.N., ansambel Šantej, 
Žan Ograjšek, MePZ Kres, Pihalni ansambel sv. Rupert, skupina 
Netopir, ansambel Grom, MePZ KUD Jevnica, Klavdija Tahan, 
skupina Simple, ansambel Vrisk, Zaka’ pa ne, Čateški m’skvantarji 
ter Občinski pihalni orkester Trebnje in Trebanjske mažorete. Kot 
presenečenje pa so člani Stiškega kvarteta na oder povabili še pevca 
skupine Rok’n’Band Roka Feregnjo. 

Javno se zahvaljujemo podjetjem in zavodom, ki so prispevali denar-
na sredstva ali drugo pomoč za izvedbo dobrodelnega koncerta. To 
so: Lions klub Trebnje, Kolpa, d. d., Metlika, Trimo, d. d., Lions klub 
LC Bled Golf, TINDE, d. o. o., Urbing, d. o. o., Kakovost 2000, d. o. 
o., VITA, d. o. o., FAM, d. o. o., Integral voznik, d. o. o., Actioma, d. 
o. o., Adriatic Slovenica, d. d., Komunala Trebnje, d. o. o., Zavaroval-
nica Triglav, d. d., Brcar, d. o. o., Kmetijska zadruga Trebnje, z. o. o., 
Dana, d. d., Slaščičarna Julija Trebnje, Hotel Opara, Franci Opara, s. 
p., Maja Kastelic, Unikatna keramika – Irena Blaznik, Leo klub Treb-
nje, DROT, PGD Trebnje, Župnija Trebnje in gospod Miloš Košir, 
g. Jože Planinšek, Društvo podeželskih žena Tavžentroža, Društvo 
vinogradnikov Trebnje, Allo Telefonija Mihael Marolt, s. p., KUD 

Popotovanje Frana Levstika Čatež, JSKD – Območna izpostava 
Trebnje, OŠ Veliki Gaber, OŠ Trebnje in Združenje SAZAS. Hvala 

tudi medijskim sponzorjem. Podprli so nas: Televizija Vaš Kanal, Ra-
dio 1, Radio Krka, Radio Aktual, Radio Zeleni val in Radio Sraka. 
Za pomoč pri organizaciji in izvedbi koncerta pa se dodatno in še 
enkrat zahvaljujemo Luki Bregarju za nadvse predano delo in ves 
trud, ostalim članom skupine P.L.I.N., Branku Veseliču, Slavku Pod-
boju, Jožetu Colariču, mag. Barbari Brezigar, zaposlenim Komunale 
Trebnje za tehnično podporo, Stanetu Avguštinčiču, Mariji Prosenik 
in prostovoljcem, Silvi Kastelic, Mateju Kocjanu in ostalim prosto-
voljcem Leo kluba Trebnje, Andreju Šeligi, Jerneju Kavšku, Borutu 
Dvorniku, Luki Pišljarju, Mihi Gotzu, Mateji Zupančič  ter ostalim 
sodelavkam in sodelavcem občinske uprave.
Ne nazadnje pa se zahvaljujemo vsem obiskovalcem, ker brez vas 
večer nikakor ne bi tako odlično uspel, ter tudi vsem ostalim, ki ste 
kakor koli prispevali k nepozabnemu večeru in še enkrat potrdili, da 
zmoremo stopiti skupaj za dober namen.
Vsa zbrana sredstva bodo v celoti dana v skupni sklad za obnovo 
Levjega dvorca. 

Mateja Zupancic, Obcina Trebnje
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OBVESTILA

Dopolnilna dejavnost na kmetiji
12. 8. 2014 je začela veljati nova Uredba o dopolnilnih dejavnostih na 
kmetiji (Uradni list RS, št. 58/2014, v nadaljevanju: Uredba), ki določa 
skupine in vrste dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, njihove značilnosti 
in obseg, vpis v register kmetijskih gospodarstev, podrobnejše pogo-
je za opravljanje le-teh ter nadzor in sankcije za kršitve. Glede na 
določila Uredbe se na kmetiji lahko opravljajo naslednje skupine 
dopolnilnih dejavnosti: predelava primarnih kmetijskih pridelkov, 
gozdnih sadežev in zelišč; predelava gozdnih lesnih sortimentov; 
prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov s kmetij; vzreja in predelava 
vodnih organizmov; turizem na kmetiji; dejavnost, povezana s tradi-
cionalnimi znanji na kmetiji, storitvami oziroma izdelki; predelava 
rastlinskih odpadkov ter proizvodnja in prodaja energije iz obnov-
ljivih virov; storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo in op-
remo, zakol živali ter ročna dela; svetovanje in usposabljanje v zvezi s 
kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo. 
 
Podrobnejši seznam dopolnilnih dejavnosti znotraj navedenih skupin 
ter pogoji za njihovo opravljanje so navedeni v Uredbi, ki je objav-
ljena tudi na spletni strani: 
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20142546. 

Nosilec dopolnilne dejavnosti mora pred začetkom opravljanja de-
javnosti pridobiti dovoljenje upravne enote za opravljanje dejavnosti 
na kmetiji. Upravna enota v postopku pridobitve dovoljenja preveri 
pogoje, določene z Zakonom o kmetijstvu in Uredbo. Dosedanji nos-
ilci dopolnilnih dejavnosti morajo opravljanje teh dejavnosti uskladiti 
z določbami nove Uredbe najpozneje do 1. januarja 2016.
 

Marta Lavric, 
SVETOVALKA I

Občina Trebnje bo podelila 
14 štipendij
 
Občina Trebnje bo dijakom in študentom za šolsko oziroma študijsko 
leto 2014/2015 podelila skupno 14 štipendij, in sicer 5 nadarjenim di-
jakom, 5 nadarjenim študentom, 1 štipendijo dijaku in 1 študentu, ki 
uspešno delujeta na izvenšolskih področjih, ter 2 štipendiji bodočima 
nosilcema kmetij oziroma prevzemnikoma.  
Rok za prijavo se je iztekel 13. 10. 2014 in do roka je na občino 
prispelo kar 58 vlog.  
Štipendije so bile razpisane v dveh ločenih razpisih, ki sta objavljena 
na občinskih spletnih straneh, vključno s prijavnimi obrazci in pravil-
niki za dodeljevanje.
Višina štipendije v letošnjem šolskem oziroma študijskem letu bo za 
dijake 130 evrov mesečno, za študente 165 evrov mesečno, za bodoča 
nosilca kmetij pa 120 evrov mesečno. 
  

Alojzij Kastelic, l.r.,
zupan

OBVESTILO
Obveščamo vas, da smo s strani Ministrstva za infrastruktu-
ro in prostor prejeli potrditev voznega reda na relaciji Novo 
mesto-Trebnje-Ljubljana, z veljavnostjo od 01.11.2014 dalje.
 
Pri sestavi predloga sprememb smo upoštevali potrebe in 
želje krajanov naselja Bič, Veliki Gaber in okolice in  vozne-
mu  redu dodali avtobusno postajališče Bič.
 

VOZNI RED:
 
Odhodi avtobusa z avtobusnega postajališča Bič za smer:  
 
Ljubljana: 06.09 D*A1, 15.59 D*A1, 19.49 NEPŠ2   
 
Trebnje: 14.58 D*A1, 17.48 D*A1, 21.18 NEPŠ2 
 
Novo mesto: 14.58 D*A1, 17.48 D*A1, 21.18 NEPŠ2 
 

Odhodi iz Ljubljane za smer Bič – Trebnje - Novo mesto:   
 14:20 D*A1, 17:10 D*A1, 20:40 NEPŠ2
 

Legenda:
D*A1 Vozi ob delavnikih razen sobote. 
 Ne vozi 31.12.
NEPŠ2 Vozi ob nedeljah in zadnji dan praznikov. 
 Vozi, če je naslednji dan šolski pouk
 (obm.6.odst.8.čl.Prav.) Vozi tudi 31.08.
 

Vožnja na relaciji Bič - Ljubljana traja 38 min.

Integral voznik d.o.o
Gregor Gerjevic, mag.                                                                                                     

    Direktor

Brezplačno pravno svetovanje v
Občini Trebnje
Občina Trebnje financira nudenje brezplačne pravne pomoči in sve-
tovanje občanom občine Trebnje, katere cilji so odprava socialnih 
stisk, urejanje najpomembnejših življenjskih situacij in preprečevanje 
poglabljanja težav s pravočasnim zavarovanjem pravic.
Svetovanje bo potekalo, v sredo,  3. 12. 2014 od 12. do 17. ure,
v pisarni Glasila občanov, Goliev trg 4, (stavba za Občino Trebnje).
Kaj obsega: svetovalni razgovor in podajanje osnovnih informacij o 
pravnem položaju (kakšna pravna sredstva ima občan na voljo, kako 
potekajo določeni postopki, možnosti izvensodnega reševanja sporov 
in pridobivanja brezplačne pravne pomoči ...)
Svetovanje traja do pol ure za posamezno stranko.
Za svetovanje se je potrebno naročiti na telefon 01 521 18 88 ali 051 
681 181 ali po e-pošti pis@pis.si.
Svetovanje izvaja Pravno-informacijski center nevladnih organizacij 
– PIC, projekt financira občina Trebnje.

Obcinska uprava Obcine Trebnje
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DOGODKI

Zaključen prvi del investicijsko-
vzdrževalnih del na lokalni cesti 
Bič - Veliki Gaber
V oktobru so se zaključila v septembru začeta dela I. in II. faze 
investicijsko-vzdrževalnih del na lokalni cesti med Bičem in Velikim 
Gabrom. Z opravljenimi deli je bil cca 1 km dolg odsek ceste razširjen 
na širino 5,5 m, zamenjan dotra-
jan spodnji ustroj, izvedlo se je 
odvajanje padavinskih in pod-
talnih voda, urejena je prometna 

signalizacija ter v celoti je bil položen nov asfalt. Z omenjeni deli so 
tako zagotovljene boljše vozne razmere. 
Izvajalec obeh faz je bil REKON, d. o. o., iz Ivančne Gorice, ki je bil 
izbran kot najugodnejši ponudnik na osnovi javnega naročila. Naložba 
v rekonstrukcijo ceste znaša dobrih 230.000,00 EUR. Rekonstrukcija 
preostalega dela ceste do naselja Veliki Gaber bo opravljena, ko bomo 
imeli zagotovljena sredstva. 
Občanom se zahvaljujemo za strpnost v času gradnje, vsem lastnikom 
sosednjih zemljišč pa za sodelovanje. 

Pripravila: DARJA ŠTRAUS,
Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo

Končan prvi del rekonstrukcije 
lokalne ceste Trebnje - Repče
V drugi polovici oktobra so izvajalci zaključili z deli na odseku lokalne 
ceste Trebnje–Repče. Investicijsko-vzdrževalna dela so se pričela iz-
vajati cca 90 m nad podvozom avtoceste nad naseljem Odrga v smeri 
Repč in so potekala v dolžini cca 240 m. Vozišče je razširjeno na 5 
m in spremenjena je niveleta vozišča, kar je bolj izrazito v klancu 
(urejeni so nasipi in vkopi). Za odvajanje padavinskih voda so ure-
jene mulde, pod cestiščem pa je narejena tudi drenaža za kontrolirano 
odvajanje voda.

Dela je izvajala družba Komunalne gradnje, d. o. o., iz Grosupljega, 
vrednost del pa znaša cca 70.000,00 EUR.
Zavedamo se, da je cesta potrebna še nadaljnje sanacije. Zanjo je na-
rejena projektna dokumentacija, z deli pa bomo nadaljevali, ko bomo 
imeli na razpolago potrebna sredstva. 

Pripravila: DARJA ŠTRAUS,
Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo

Zaključena energetska sanacija 
telovadnice OŠ Trebnje
Občina Trebnje je zaključila dva pomembna projekta. Prvi se nanaša 
na energetsko sanacijo telovadnice OŠ Trebnje in pripadajočih sani-
tarnih prostorov. Druga pomembna pridobitev za občanke in občane 
pa je novo nogometno igrišče velikosti 35 x 52 m v športnem parku 
v Trebnjem. Simbolična otvoritev pridobitve je bila 15. 10. 2014 v 
telovadnici OŠ Trebnje, ko si je tekmo med RK TRIMO TREBNJE 
in RK GORENJE ogledal s sodelavci tudi župan Občine Trebnje g. 
Alojzij Kastelic. 

Obcinska uprava Obcine Trebnje

Sprejem g. Miroslava Krišana, 
predsednika Občine Kovačica, 
in njegovih sodelavcev 
20. 10. 2014 je župan Občine Trebnje g. Alojzij Kastelic v Galeri-
ji likovnih samorastnikov Trebnje sprejel g. Miroslava Krišana, 
predsednika Občine Kovačica, in njegove sodelavce ter go. Marijo 
Raspir, direktorico Galerije naivne umetnosti iz Kovačice. Skupaj so 
si ogledali razstavo v galeriji in pri kosilu spregovorili o vsakdanjem 
delu županov.

Galerija likovnih samorastnikov Trebnje namreč že vrsto let uspešno 
sodeluje z Galerijo naivne umetnosti iz Kovačice. V letošnjem letu 
je v Galeriji naivne umetnosti predstavila dela 29 avtorjev. Otvoritev 
razstave, na kateri je bilo predstavljenih 37 del iz zbirke trebanjske 
galerije, je potekala v petek, 21. marca 2014. 

Zahvaljujemo se g. Miroslavu Krišanu za obisk in vzpodbudne be-
sede ob izvolitvi župana. Seveda si želimo tudi v prihodnje dobrega 
in uspešnega sodelovanja med občinama, še posebej na kulturnem 
področju.

Obcinska uprava Obcine Trebnje

Prikolica za potrebe intervencij 
ob množičnih nesrečah
Opremljanje enot in služb Civilne zaščite je stalna naloga lokal-
nih skupnosti. Pred nedavnim so lahko gasilci odstopili prikolico, 
ki so jo uporabljali za delo z nevarnimi snovmi. Kot je ocenil štab 
Civilne zaščite, jo je možno uporabljati za intervencije ob množičnih 
nesrečah. Ob pregledu je ugotovil, da je potrebna obnove. Del sred-
stev za preureditev in obnovo je zagotovila Občina Trebnje s sofinan-
ciranjem v višini 2.000 EUR.

Zdravstveni dom Trebnje opravlja naloge za potrebe zaščite in 
reševanja v primeru naravnih in drugih nesreč na celotnem območju 
Upravne enote Trebnje, kar pomeni, da zagotavlja zaščito in reševanje 
v primeru množičnih nesreč. Z navedeno investicijo je Zdravstveni 
dom Trebnje primerno opremljen za opravljanje nalog ob intervenci-
jah v primeru množičnih nesreč.

Obcinska uprava Obcine Trebnje
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Otvoritev nogomet-
nega igrišča v 
Dolenji Nemški vasi
19. 10. 2014 je v Dolenji Nemški vasi po-
tekala otvoritev nogometnega igrišča pri 
podružnični osnovni šoli. Organizatorji so 
z učenci in učitelji Podružnične osnovne 
šole Dolenja Nemška vas pripravili prav 
pester program. V dopoldanskem času se je 
odvijal nogometni turnir, ob 14.00 pa se je 
pričel osrednji del dogodka. Na prireditvi 
so nastopili učenci podružnične šole in Tre-
banjske mažorete, za glasbeno popestritev 
pa je poskrbel domačin Peter Fink s svojim 
ansamblom. Igrišče so s prerezom traku sku-
paj odprli učenci, predsednik KS Dolenja 
Nemška vas g. Milan Dragan ter olimpijski 
prvak Žiga Urbič.  
Za ves trud se še enkrat zahvaljujemo KS 
Dolenja Nemška vas, predsedniku gospodu 
Milanu Draganu in vsem domačinom, ki so s 
svojim prostovoljnim delom omogočili samo 
postavitev igrišča ter njegovo otvoritev. Zah-
valjujemo pa se tudi učiteljem in učencem, ki 
na takšnih prireditvah vedno radi sodelujejo 
s svojimi dobro pripravljenimi programi ter 
s tem popestrijo in poživijo življenje v kraju. 

Obcinska uprava Obcine Trebnje
Butale - Butalci
Na dan 2. kroga lokalnih volitev za župana 
občine Trebnje smo postali Butalci. Vsi tisti, 
ki smo zjutraj odhajali iz Trebnjega, smo 
videli, da so table, ki označujejo naše lepo 
mesto Trebnje, prelepljene z napisom Butale.

Samo ugibam lahko, ali so Butalci tisti, ki so 
volili Alojzija Kastelica, ali tisti, ki so oddali 
glas za Špelo Smuk.

Volitve so za nami, volivci so odločili in nji-
hovo voljo je potrebno spoštovati. Upam, da 
bodo to voljo spoštovali tudi vsi izvoljeni 
svetniki in pozabili na zamere in podtikanja 
ter da se ne bodo delili na leve in desne, rdeče 
in bele, kajti le skupno sodelovanje, pozi-
tivna energija in zdrav razum bodo prinesli 
želene rezultate, ki bodo v prid občini in 
občanom. Upam, da bo tak dialog stkan tudi 
med županom in občinskim svetom, da se bo 
uresničila vsaj kakšna predvolilna obljuba. 
Čeprav je denar sveta vladar, je z gospodar-
nostjo in razumom mogoče doseči veliko.
Vsi izvoljeni se morate zavedati, da ste bili 
izvoljeni s strani občanov občine Trebnje. S 
tem vam je bilo zaupano odločanje o napre-
dku občine, zato ne želimo čez štiri leta brati 
o izginulih milijonih in nič narejenem.
Naj prevladajo razum, dialog in pozitivna 
energija.

Joze Grozde

Če »foušija« bi gorela, ne bi rabili drv
V uredništvu sta se oglasila zakonca Franc in Marjeta Pompe iz Gradišča pri Treb-
njem z željo, da se prek našega medija zahvalita gospodu Ivanu Huču, ki jima je 
podaril drva. Z velikim veseljem sta ponujeno pričela spravljati iz gozda, a žal sta 
naletela na zavist okolice. Nekdo se je zelo potrudil, saj je visoko na drevo zabil leseno 
desko, na katero je napisal: »LJ D8 72A KRADE DRVA!« 
Po vsej verjetnosti se je ista oseba potrudila na podoben način že pri asfaltiranju ceste, 
za katero Franc in Marjeta zaradi svojih nizkih dohodkov oz. nizke pokojnine nista 
mogla dati prispevka, saj je na bližnji kamen napisala: »KDOR NI PLAČAL, NAJ 
NE VOZI!«
Ob takem početju sta žalostna in globoko prizadeta. Smatrata, da si tega ne zaslužita, 
in ne želita ničesar drugega kot le to, da ju tisti, ki ju ne mara, pusti na miru.
Gospodu Ivanu Huču se še enkrat javno iskreno zahvaljujeta za podarjena drva in 
njegovo nesebično pomoč.

Brezplačno svetovanje
Svetovalno središče Novo mesto nudi brezplačno svetovanje in informiranje o 
izobraževalnih programih, tečajih za prosti čas, o vpisu v srednješolske programe, 
študij, tečaje tujih jezikov, računalniške tečaje, v različna usposabljanja ipd. Sve-
tovalci pomagajo z informacijami o pridobitvi različnih certifikatov ali nacionalne 
poklicne kvalifikacije, o opravljanju različnih izpitov, svetujejo pri odločanju o vrsti 
izobraževalnega programa, pri načrtovanju kariere … Vsem tistim, ki ste že vključeni 
v izobraževanje, pomagajo pri učenju, odpravljanju učnih težav in pri načrtovanju 
učenja. Pomagajo tudi pri pisanju vlog za zaposlitev, življenjepisov, pri pripravi na 
razgovor z delodajalcem in pri izpolnjevanju različnih obrazcev. 

V Trebnjem vam bodo v prostorih Knjižnice Pavla Golie Trebnje svetovali in po-
magali 17. 11. 2014 ali 8. 12. 2014, in sicer od 12. do 15. ure. V Novem mestu jih 
lahko poiščete v prostorih Razvojno izobraževalnega centra Novo mesto (Topliška 
cesta 2, v trgovskem centru TUŠ, rumena stavba). 

Informacije: 07 393 45 52, 031 701 191, svetovalno.sredisce@ric-nm.si (Barbara Hu-
doklin).

Dejavnosti Svetovalnega središča Novo mesto financira Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport RS. 
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PORTRET MESECA

PRIMOŽ PREDALIČ je fotograf in 
urednik fotografije v več revijah (Nova, Lisa, 
Lea, Story s stilom …). 
Je človek, ki spoštuje svoje delo, ljudi, ki jih 
ujame v objektiv, in velik ljubitelj narave.

Kaj lahko poveste o sebi kot otroku?
Rodil sem se v Ljubljani nekega januarskega 
jutra, ko je zapadlo skoraj meter snega, ko 
spaček ni vžgal in je moral po mamo Ano 
priti rešilec. Ona bi seveda vedela o tem po-
vedati še kaj več. Imam pa še starejšega brata. 
Kot otrok sem bil precej bolehen (prehladi, 
pljučnica, ki sem jo komaj preživel ...), zato 
sem na pobudo staršev začel plavati, da bi si 
okrepil pljuča in izboljšal zdravje. Ta šport 
me je tako potegnil v bazenske vode, da sem 
kmalu začel dosegati lepe uspehe na raznih 
tekmovanjih po Evropi in bivši Jugoslaviji, 
kjer sem bil nekaj časa celo mladinski držav-
ni prvak v hrbtnem plavanju. Sredi pubertete 
sem s plavanjem zaključil, kar je bilo po eni 
strani dobro, saj vrhunski šport pusti tudi 
posledice na zdravju, po drugi pa slabo, saj bi 
se mogoče udeležil celo kakšnih olimpijskih 
iger, če bi nadaljeval s tekmovanji v takšnem 
tempu. Pomembno je, da sem se iz tega nau-
čil, da trdo delo in disciplina prineseta dobre 
rezultate, in tudi nekaj tekmovalnosti mi je 
ostalo.

Zakaj ste se odločili za študij fotografije? 
Že kot majhen otrok sem želel postati ki-
par, saj so me vedno privlačile lepe stvari in 
ustvarjalnost. Po končani osnovni šoli sem se 
vpisal na srednjo šolo za oblikovanje in fo-
tografijo, kjer me je fotografija popolnoma 
prevzela. Želel sem nadaljevati študij foto-
grafije v Pragi, a ker izhajam iz delavske dru-
žine, je bilo plačilo šolnine prevelik izdatek, 
tako da sem začel delati. Izobraževal sem se 
sam s pomočjo strokovne literature, iz izku-
šenj pri delu, danes pa je vse to možno najti 
na spletu. Šola in seveda izobrazba sta zelo 
pomembni, ampak na koncu koncev moraš 

v poslu pokazati, kaj znaš narediti, ne koliko 
časa in kje si se šolal. Vedno šteje produkt, 
izdelek.

Ste poročeni in oče treh otrok. Zanima me, 
če uspete z družino preživeti kaj skupnih 
trenutkov?
Moja služba je zelo dinamična, včasih celo 
adrenalinska, in polna raznih dogodkov – od 
modnih revij, predstavitev, tiskovnih konfe-
renc do intervjujev. Tako svoj prosti čas rad 
preživljam umirjeno, z ženo Bernardo in tre-
mi otroki, v tem času največkrat pred kami-
nom (»bog ne daj, da bi crknu televizor«), saj 
si rad pogledam kakšen dober film. Včasih 
se odpravimo skupaj na krajše potovanje po 
Evropi, kjer je seveda z nami tudi fotoaparat. 
Priznam, da sem že profesional no deformi-
ran, saj sem vedno na preži za dob rimi po-
snetki.  

Kaj najraje fotografirate? V katerem delu fo-
tografije se najbolje najdete in kaj bi izposta-
vili kot svoj največji fotografski uspeh?
Najraje fotografiram ravno na potovanjih, 
sprehodih, neobremenjeno, saj se takrat 
igram s svetlobo, kompozicijo, raznimi efekti 
in zato nastajajo bolj umetniške fotografije, 
ki izgledajo, kot da so obdelane v photoshop 
programu. Rad ujamem poseben, nepono-
vljiv trenutek v resničnosti in ga s fotografijo 
»zamrznem« za prihodnost. Moj najljub-
ši stil fotografiranja je malo bolj »odštekan 
rokenrol«, ampak te fotografije niso vedno 
komercialno uporabne. Danes moraš obvla-
dati različne stile fotografiranja, od modne 
fotografije, industrijske fotografije v studiu 
do dokumentarne, reportažne, poročne ..., in 
vsak od njih ima cel kup različic, tako da je 
delo res zanimivo.

Katero je vaše vodilo pri delu?
Profesionalnost in biti v pravem trenutku na 
pravem mestu. In seveda, če se le da, učiti se 
na napakah drugih in ne na svojih, čeprav si 
prav slednje najbolj zapomniš.

Kateri fotoaparat je bil vaš prvi in katerega 
uporabljate danes?
Moj prvi fotoaparat je bil ruski Zenit, ki sem 
si ga kupil s štipendijo, sedaj pa že več let 
prisegam na znamko Nikon.

Kaj pa menite o postprodukciji, ki je danes 
že nuja? Jo vaše stranke zahtevajo, želijo ali 
je to zgolj potreba po umetni lepoti, kot npr. 
plastična kirurgija?
Naknadna obdelava fotografij z raznimi pro-
grami je v svetu znanih, da ne rečem slav-

nih, dandanes kar komercialna nuja, saj gre 
za izkoriščanje danih možnosti, ki so v da-
našnjem času na voljo, vendar je naknadna 
obdelava fotografij brez dobre osnove (beri 
slik) popolnoma neuporabna.

S kateri programi delate?
Pri delu občasno uporabljam photoshop, si-
cer pa sam pretežno fotografiram, slike pa 
potem obdelujejo drugi. Nekaj je še podpor-
nih programov za arhiviranje, prenose foto-
grafij in večina je dosegljiva na spletu.

Poznate kakšno anekdoto iz foto sveta, kot 
ga imenujete fotografi?
Fotografiral sem že ogromno znanih ljudi, 
kot so npr. papež Janez Pavel II., George 
Bush, Bill Clinton, Vladimir Putin, princesa 
Diana, princ Charles, kralj Gustav iz Šved-
ske, kraljica Elizabeta, Paolo Coelho, in sko-
raj vse slovenske estradnike in politike, tako 
da bi lahko napisal kar knjigo anekdot. 
Sta pa zanimivi dve. Prva, ko sem hitel z 
nekega dogodka na srečanje ob obisku Billa 
Clintona v Ljubljani, kjer so bili zaradi stro-
gih varnostnih ukrepov prepovedani dežniki. 
Moral sem se preobleči v smoking kar na 
parkirišču in sem bil zato popolnoma mo-
ker. Druga, ki me še danes nasmeji, je ta, ko 
smo šli z zasebnim letalom po pevko Ceco 
v Beograd in sem moral ob vrnitvi nazaj se-
deti na stranišču, ker je bilo na letalu preveč 
potnikov.

S katerimi težavami se soočate pri delu?
Težave so podobne kot pri ostalih poklicih. 
Ljudje zdržimo, a oprema odpove ravno tak-
rat, ko je to najmanj potrebno. Na primer na 
slikanju smučarskih skokov v Planici mi je v 
najbolj napetem delu tekme odpadel nape-
njalec filma na fotoaparatu in sem ga seveda 
moral poiskati v snegu, da sem lahko nada-
ljeval z delom.

Česa si želite v prihodnosti?
Moje želje za prihodnost – če se malo po-
šalim – »in spala bi cel dan«. Moja želja je 
sicer, da bi izdal kakšno knjigo, da bi imel 
svojo spletno revijo, zagotovo pa bom imel še 
kakšno fotografsko razstavo.
 
Želite kaj sporočiti bralcem Glasila obča-
nov?
Zaupajte profesionalcem.

Gospodu Primožu želimo, da doseže v živ-
ljenju vse zastavljene cilje.

Tekst: Mojca Smolic
Foto: Primoz Predalic
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Levčkova predstava za otroke: 
Hišica iz kock
Nova sezona Levčka v šolskem letu 2014/2015 prinaša novosti. 
Levček je postal polnoleten, zato se v 18. sezoni Otroški abonma 
Levček poslavlja, prihaja pa Levčkov program, ki prinaša Levčkove 
predstave in Levčkove delavnice za otroke vseh starosti in njihove 
starše ter tudi za tiste, ki so otroci po duši. Omogoča ga Občina Treb-
nje, organizira pa Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna 
izpostava Trebnje.

Prva predstava za otroke, ki je bila brezplačna, se je v sklopu 
Levčkovega programa odvila v tednu otroka. V petek, 10. oktobra 
2014, je bila ob 17. uri v Kulturnem domu Trebnje lutkovna predstava 
Hišica iz kock v izvedbi Lutkarske skupine Mokre tačke KUD Emil 
Adamič iz Mokronoga. Članice skupine se uvrščajo v sam vrh ama-
terskega lutkarstva, saj so se s predstavo Hišica iz kock v preteklem 
letu udeležile tako regijskega kot tudi državnega srečanja lutkovnih 
skupin.

Predstava Hišica iz kock temelji na istoimenski pravljici Ele Peroci, 
traja 35 minut in je primerna za predšolske otroke ter učence prve 
triade osnovne šole. Predstavo so režirale članice Lutkarske skupine 
Mokre tačke, prav tako so poskrbele za dramaturgijo, izdelavo lutk 
ter izbor glasbe. Igralsko zasedbo sestavljajo Polonca Bartolj, Bojana 
Gregorčič, Andreja Oštir in Polona Kralj Zupančič. 
Zgodba predstave govori o deklici, ki ji je bilo ime Jelka. Stanovala 
je v hišici, ki je bila narejena iz kock. Ob sončnem vremenu je sedela 
pred svojo hišico in poslušala ptičje petje. Ko pa je padal dež, se je 
sprehajala po svojih sobah. In na nek deževni dan se je sosedov pes 
strgal z verige in podrl Jelkino hišico iz kock …

Prva Levčkova predstava je v trebanjski kulturni dom privabila lepo 
število mlajših in starejših  obiskovalcev. Otroke in njihove starše 
vabimo, da si ogledajo tudi prihajajoče Levčkove predstave. 

LS Mokre tačke s predstavo Hišica iz 
kock na Regijskem srečanju lutkovnih 
skupin Bele krajine, Dolenj ske in 
Posavja v Semiču leta 2013

LS Mokre tačke s predstavo 
Hišica iz kock na Srečanju lut-
kovnih in gledaliških otroških 
skupin Slovenije v Ajdovščini 
leta 2013, foto: Janez Eržen 

JSKD, Obmocna izpostava Trebnje

Levčkove počitniške 
delavnice
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava 
Trebnje, je ob podpori Občine Trebnje in v sodelovanju 
s CIK-om Trebnje v času jesenskih počitnic organiziral 
brezplačne likovne delavnice za otroke. Delavnice so po-
tekale od ponedeljka, 27. oktobra, do srede, 29. oktobra, med 
10. in 12. uro v prostorih CIK-a Trebnje. 
Otroci so v ponedeljek in torek pod vodstvom Eve Cajnko 
ustvarjali čarobno Levčkovo vrečko. Pri tem so uporabljali 
tehniko tiska in tekstilnega kolaža. Ob zaključku, ko so 
čakali, da se lepilo na vrečkah nekoliko posuši, pa so pod 
Evinim vodstvom preizkusili še hula-hupe. 
Naslednji dan je mentorica Vesna Di Domenico otroke 
popeljala v svet ustvarjanja z akvareli in kolažem.

Delavnic se je udeležilo 22 otrok, ki so se zelo zabavali in 
obljubili, da zagotovo pridejo na naslednje delavnice. 
Konec novembra bo potekala Miklavževa delavnica, ki jo bo 
vodila Aleksandra Šepec. 

JSKD, Obmocna izpostava Trebnje

Teden otroka - teden druženja, 
strpnosti in sodelovanja v 
hodniku B
 
V prečudovitem jesenskem tednu otroka so otroci iz hodnika B sku-
paj ustvarjali in se igrali z naravnimi materiali ter podoživljali nekat-
ere dejavnosti, ki lahko tako njim kot odraslim popestrijo in obogati-
jo popoldneve. Otroci so se igrali tabornike, gradili kurišča, taborne 
ognje, zlagali lesene palčke, spoznali in izdelali markacije, ustvarjali 
makrame, izdelovali pajkove mreže in pisane cvetlice, ustvarjali z 
domačim plastelinom in naravnimi materiali. V plesni delavnici so se 
učili ljudskih plesov, s katerimi so si v starih časih otroci krajšali prosti 
čas. V nadaljevanju tedna so se družili ob peki kostanja, na pohodu v 
neznano in ob dramatizaciji Hvaležnega medveda. Predvsem pa so se 
gradila in poglabljala poznanstva in prijateljstva med otroki.  

Strokovne delavke hodnika B
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Kadetinja Nika Radelj je 
osvojila dve zlati medalji
Na celjskem Golovcu je bilo s finalnim nas-
topom najboljših po 1. in 2. krogu (Cerknica, 
Izola) sklenjeno državno kegljaško prven-
stvo v konkurenci kadetinj do 18. leta sta-
rosti. Naša kegljačica Nika Radelj je zanes-
ljivo zmagala v kombinaciji (Cerknica, Izola, 
Celje) s 1690 podrtimi keglji. Za naslov v 
posamezni konkurenci je za zmago zados-
toval le en kegelj prednosti pred Lauro 
Pokleka iz Cerknice (551 : 550). Nika, ki je 
dijakinja 4. letnika Zdravstvene šole Novo 
mesto, je stalna članica trebanjske ekipe, ki 
nastopa v 1. B slovenski ligi. Je skromna 
in zagnana, kot tekmovalka pa zelo priljubljena v klubu, v katerem 
uživa vso podporo. Dvojna zmaga je do sedaj uspela še Anji Dobravec 
(Litija) leta 2011 in Anji Bašek (Pivka) leta 2013.

REZULTATI (posamezno): 1. Nika Radelj (Trebnje), 551; 2. Laura 
Pokleka (Brest Cerknica), 550; 3. Anja Forštnarič (Celje), 525; 4. 
Klara Koprivec (Kamnik), 524 (170); 5. Tina Hren, 524 (166); 6. 
Maruša Florjančič (obe Brest Cerknica), 517.
KOMBINACIJA: 1. Nika Radelj (Trebnje), 1690 (566, 573, 551).

Spoznajmo 
gospoda 
Nika Goleša, 
ki tako 
uspešno vodi 
naše 
kegljačice.
Kaj in kdaj vas je odpeljalo v svet kegljaštva?
V jeseni daljnega leta 1970 je bilo odprto dvostezno avtomatsko kegljišče 
pri gostilni Opara. Takrat je v Trebnjem delovala le odbojkarska ekipa, 
za katero smo vsi navijali, a jaz sem začutil potrebo, da bi začel kegljati. 
Že v začetku leta 1971, natančneje 15. januarja, je bil v prostorih gostilne 
ustanovljen Kegljaški klub Trebnje. Prvi pobudnik je bil Jože Krevs, ki 
sem mu pomagal pri pisanju vabil za ustanovitev. Sprva je delovala le 
moška ekipa, ki se je vključevala v tekmovanja v borbenih igrah, kasneje 
pa se je moški ekipi pridružila še ženska. 
Kako ste osnovali ekipo?
Ker dvostezno kegljišče ni zadostovalo za tekmovanja po novih pravilih, 
je klub leta 1980 nadaljeval z vadbo z moško in žensko ekipo v na novo 
odprtem kegljišču Čož v Ivančni Gorici, in sicer vse do leta 1991. Po 
zaprtju objekta pa je moška ekipa prenehala z vadbo. Ker smo ostali brez 
kegljišča, sem predlagal Mileni Veber in Cirilu Bukovcu, da obdržimo 
klub z vadbo na kegljišču hotela Sremič v Krškem. Ženska ekipa je z 
veseljem sprejela odločitev in smo že v naslednji sezoni tekmovali v 2. 
državni ligi vzhodne skupine. 
Z vadbo smo nadaljevali na kegljišču Vodnjak v Novem mestu do pom-
ladi leta 1996. 
Kako pridobivate nove člane?
V letu 2002 smo organizirali »šolo kegljanja«. Z vadbo je začelo šestnajst 
deklic, ki so tri leta nastopale na državnem prvenstvu. Žal so zaradi 
šolskih obveznosti in razdalje prenehale kegljati. Skratka, brez kegljišča v 
domačem kraju ne gre. Zato je napočil čas, da končno pridobimo športni 
objekt, kajti tradicija kegljaškega športa v naši občini še vedno obstaja.
Kako motivirate tim?
Pri vseh tistih, ki so začeli kegljati ali bodo to storili, ne vidim težav glede 
motivacije. Poudarek je na športni disciplini, primernem obnašanju, vz-
trajnosti, druženju in dokazovanju tako na treningih kot tekmah. 
V oktobru ste dobili časno mesto predstavnika v Predsedstvu KZS. Kako 
se vidite v tej vlogi?
Zelo sem vesel in počaščen, da sem kot predstavnik kluba, naše občine in 
dolenjsko-belokranjske regije član Predsedstva Kegljaške zveze Slovenije. 
V krovni organizaciji bom skušal doseči, da se bodo upoštevale želje in 
potrebe klubov glede razvoja športne panoge.  
Kakšni so vaši načrti za prihajajočo sezono?
Poglavitni cilj ženske ekipe je ponovna vrnitev v elitno skupino državne 
lige. V dogovoru z županom Občine Trebnje g. Alojzijem Kastelicem 
in ravnatelji osnovnih šol bomo proti koncu šolskega leta organizator-
ji kegljaškega tekmovanja za najmlajše, ki se bodo udeležili državnega 
prvenstva v Celju. V tem letu se je tekmovanja prvič udeležilo prek 500 
otrok iz vse Slovenije. 
Bi kaj spremenili v tem športu? Vas kaj moti?
Kaj veliko ni mogoče spremeniti. Enotna disciplina na 120 lučajev 
mešano je sprejemljiva tudi za novinarje, saj tekma traja tri, na 6-steznem 
kegljišču pa le dve uri. So tudi nove discipline, kot npr.: sprint, tandem 
in mix dvojice, kjer se tekmuje na izpadanje in samo tekmovanje poteka 
hitro. 
Katere pogoje morajo izpolnjevati kandidatke, da se vam lahko 
pridružijo?
Ni posebnih pogojev. Poglavitno je, da se redno in disciplinirano 
udeležujejo treningov. Glede tehnike kegljanja se sproti dogovorimo na 
sami vadbi.

DRŽAVNO PRVENSTVO ZA KADETINJE  KOMBINACIJA POSAMEZNO

Cerknica 25.10.2014 
Izola 26.10.2014 
Celje 2.11.2014

Mesto Ime in priimek Klub Cerknica Izola Celje Skupaj čišč.

1 Nika Radelj Trebnje 566 573 551 1690 556
2 Laura Pokleka Brest 537 564 550 1651 591
3 Neva Taškar Zagorje 574 550 488 1612 544
4 Nuša Bajželj Triglav 526 555 509 1590 519
5 Tina Hren Brest 521 543 524 1588 520
6 Nika Blagovič Triglav 546 526 513 1585 521
7 Klara Koprivec Kamnik 557 504 524 1585 497
8 Maruša Forjanič Brest 510 540 517 1567 510
9 Katja Žnidaršič Brest 536 540 488 1564 499

10 Anja Forštnarič Celje 541 497 525 1563 535
11 Leila Lisjak Adria 511 531 512 1554 475
12 Lara Krafogel Litija 2001 542 517 494 1553 467
13 Samanta Delič Izola 485 542 484 1511 466
14 Tamara Pevec Kamnik 534 506 463 1503 478
15 Maša Rajakovič Jesenice 493 522 483 1498 459
16 Manca Gorup Pivka 524 502 0 1026 319
17 Eva Dužnik Proteus 512 500 1012 529
18 Sara Rovtar Ljubelj 494 508 1002 512
19 Klara Smrekar Krka 501 492 993 520
20 Tina Mržljak Bela krajina 528 462 990 548
21 Sara Mržljak Bela krajina 487 488 975 508
22 Lara Gerželj Proteus 463 493 956 485
23 Tea Repnik Kamnik 465 488 953 488
24 Nina Podpečan Celje 479 471 950 503
25 Tinkara Butara Zagorje 480 456 936 505
26 Maruška Ogrizek Proteus 456 472 928 482
27 Lea Drnovšek Zagorje 465 454 919 492
28 Žana Mlakar Proteus 445 467 912 473
29 Živa Stegenšek Zagorje 453 433 886 482

Je kaj, kar vam je v ponos?
Ni mi žal časa, ki sem ga vložil v športno kegljanje. Dosegel sem veliko 
uspehov, prejel številna priznanja, kar mi je spodbuda za nadaljnje delo. 
Veselim se vsakega uspeha naših kegljačic, posebej nam je vsem v ponos 
uspeh naše Nike Radelj, ki je na državnem kadetskem prvenstvu zasenčila 
vso slovensko elito in osvojila dve zlati medalji. Hvala vsem, tudi medi-
jem, ki ste klubu in meni osebno stali ob strani, pomagali in nas spodbu-
jali, da še bolj zagnano nadaljujemo z dejavnostmi v kegljaškem športu.

Mojca Smolic
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21 tujih gostov obiskalo zapor 
na Dobu
30. septembra in 1. oktobra 2014 je v Sloveniji potekalo 5. partnersko 
srečanje mednarodnega projekta FREE-IT, v katerem sodeluje 11 
organizacij iz 10 evropskih držav, med njimi tudi CIK Trebnje kot 
predstavnik Slovenije. Letos mu je bila zaupana organizacija omen-
jenega srečanja.
Projekt FREE-IT združuje zaposlene v organizacijah, ki delujejo v 
zaporih, in neposredno zaposlene v zaporih. Stremi k izmenjavi do-
brih praks s področja spodbujanja zaposlovanja zapornikov na lokal-
nem trgu dela.
Gostje so si ogledali Zavod za prestajanje kazni zapora Dob in se na 
CIK-u Trebnje udeležili okrogle mize na temo iskanja priložnosti za 
zaposlovanje zapornikov v lokalnem okolju. Na njej so sodelovali tudi 
gostje iz lokalnega okolja, ki so predstavili primere dobrih praks: dr. 
Iztok Kovačič, predstavnik občine Šentrupert, v kateri je zapor loci-
ran; g. Tomaž Vesel, predstavnik podjetja JMW Fire, d. o. o., ki za-
posluje zapornike; in ga. Majda Medved, predstavnica ZRSZ, Urada 
za delo Trebnje.
Drugi dan srečanja so gostje poleg dobrih praks v Sloveniji natančno 
spoznali tudi delovanje slovenskega kazensko-sodnega sistema in 
posebnosti ženskega zapora, ki sta ga predstavila ga. Darja Tadić in g. 
Robert Misja iz Zavoda za prestajanje kazni zapora Ig.

Barbara Jerovšek, CIK Trebnje

CIK Trebnje partner v projektu 
»Learning Prison«
Center za izobraževanje in kulturo (CIK) Trebnje sodeluje v projektu 
»Learning Prison«, ki se izvaja v okviru partnerstva Leonardo da Vinci s 
partnerji iz Francije, Turčije in Velike Britanije. Projekt je del programa 
Vseživljenjsko učenje. Namen projekta je vzpostavitev zaporov kot 
učečih se organizacij, v katerih bo okolje dovolj spodbudno, da bo lahko 
potekalo učinkovito učenje. Gre za »učeče se time«, v katere so vključeni 
vsi, ki delajo v zaporih ali sodelujejo z zapori kot zunanji sodelavci. V 
dialog želijo vključiti tudi vse tiste, ki še ne sodelujejo v tem procesu.   

Srečanju v Franciji in 
Sloveniji, v okviru kat-
erega so udeleženci obis-
kali Zavod za prestajanje 
kazni zapora (ZPKZ) 
Dob pri Mirni, je v sep-
tembru sledilo projektno 
srečanje v Çanakkalu v 
Turčiji. Udeležili sta se ga 
strokovni delavki CIK-a 
Trebnje skupaj s stro-

kovno delavko ZPKZ Dob in strokovnim delavcem izobraževalne or-
ganizacije Cene Štupar Ljubljana. Osrednja tema tokratnega srečanja 
je bila spoznavanje načinov za izboljšanje komunikacije in možnosti 
vzpostavljanja dialoga, upoštevajoč okoliščine posameznih držav. 
Projektni partnerji so tako predstavili različne učne metode, skupaj z 
ostalimi udeleženci srečanja pa so analizirali uporabnost posamezne 
metode v konkretnih situacijah. Eden izmed rezultatov projekta je 
e-knjiga, ki vsebuje primere dobrih praks sodelovanja na različnih 
področjih. Dopolnili jo bodo tudi z metodami in platformo procesa 
dialoga. Izvedba projekta je financirana s strani Evropske komisije.

Kristina Jeric in Andrejka Vabic Nose

Že veste, česa bi se radi naučili?
Na Centru za izobraževanje in kulturo (CIK) Trebnje lahko tudi v 
šolskem letu 2014/2015 obiskujete različne tečaje in usposabljanja, 
ki omogočajo poklicno usposobljenost za delo oz. pridobitev nacio-
nalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) socialni oskrbovalec na domu, 
pomočnik kuharja in pomočnik natakarja. Izobraževanja so se pričela 
že v oktobru, zato pohitite, saj je samo še nekaj prostih mest. Novost 
v tem šolskem letu pa je možnost pridobitve NPK varuh predšolskih 
otrok, čistilec prostorov in zelenjadar, za katere že zbirajo prijave. 
Vpišete se lahko tudi v programe za pridobitev izobrazbe s področja 
predšolske vzgoje, ekonomije in gastronomije.  
Bi se radi izpopolnili v znanju tujih jezikov? Izbirate lahko med 
angleščino, nemščino, španščino, italijanščino, francoščino in 
slovenščino za tujce. V kolikor pa bi radi izboljšali sposobnost kon-
centracije in gibalne spretnosti, se lahko vključite v tečaj baleta za 
odrasle. Udeleženke, ki se srečujejo ob sredah ob 19. uri, bi bile zelo 
vesele kakšnega moškega udeleženca.
Več o programih si lahko pogledate na spletni strani www.ciktrebnje.
si, za dodatne informacije pa pokličite po telefonu na številko 07 34 
82 100.

 
Tečajniki slovenščine za tujce na Jurjevi domačiji

Martina Podlesnik

Pridelava zelenjave in zelišč v zaporu, ki 
smo ga videli v Turčiji.
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Zaključna konfe-
renca projekta Exp-
Rom
V Ljubljani je 16. oktobra 2014 potekala zaključna konferenca pro-
jekta Usposabljanje strokovnjakov za delo z Romi z motnjami v 
duševnem razvoju (Exp-Rom). Gre za projekt, ki ga je v okviru pro-
grama Vseživljenjsko učenje sofinancirala Evropska unija.V projekt-
nem partnerstvu so poleg CIK-a Trebnje, ki je bil koordinator pro-
jekta, sodelovali še partnerji iz Grčije, Madžarske, Litve in Slovenije.
Projekt Exp-Rom pokriva področje integracije Romov in oseb z mot-
njo v duševnem razvoju v izobraževanje, njihovo vključevanje v lastno 
in širšo družbo ter se skozi opolnomočenje strokovnjakov in svojcev 
spopada z diskriminacijo temelječo na motnjah v duševnem razvoju. 
V projektu je bil razvit kurikulum za strokovno usposabljanje stro-
kovnjakov za delo z Romi z motnjo v duševnem razvoju in podporna 
gradiva: učbenik za udeležence usposabljanja, priročnik za učitelje in 
učni DVD. Program usposabljanja in gradiva so bila preizkušena v 
okviru 50-urnega usposabljanja, ki je potekalo julija 2014, v Sloveniji.
Na zaključni konferenci so o pomenu vseživljenjskega učenja in so-
cialne vključenosti (večkratno) ranljivih ciljnih skupin spregovorili 
mag. Cveto Uršič, predstavnik Direktorata za invalide na MDDSZ, 
mag. Stane Baluh, v.d. direktorja Urada za narodnosti, Mateja De 
Reya, članica izvršnega odbora Inclusion Europe ter g. Darko Rudaš, 
predsednik Foruma romskih svetnikov. Poleg ugotovitev in dosežkov 
projekta so se na zaključni konferenci predstavili tudi drugi izvajalci 
– primeri dobrih praks na področju vseživljenjskega učenja ranljivih 
ciljnih skupin: Romov in oseb z motnjami v duševnem razvoju.
Več o poteku konference in rezultatih projekta si lahko preberete na 
www.exp-rom.eu

Patricija Pavlic, CIK Trebnje (patricija.pavlic@ciktrebnje.si)

DROBTINICA je mednarodna enodnevna 
kampanja Rdečega križa, s katero ob svetovnem 
dnevu hrane (16. oktober) in mednarodnem dnevu 
boja proti revščini (17. oktober)  ozavešča javnost o 
vse bolj pereči problematiki nezadostne prehrane 
osnovnošolcev in vzpodbuja čut za solidarnost s tistimi, ki so se znašli 
v stiski.
V organizaciji RKS 
– OZ Trebnje je ak-
cija potekala v so-
boto, 18. 11. 2014, v 
KORK Šentrupert, 
KORK Mokronog 
in prvič v KORK 
Trebnje.  
Na stojnici v Mer-
cator centru Treb-
nje so prostovoljke 
KORK Trebnje z mladimi člani Rdečega križa menjavale darovani 
kruh, krušne izdelke in pecivo za prostovoljne prispevke. Zbrana 
sredstva so v celoti namenjena subvenciniranju toplih obrokov otrok 
iz socilano šibkejših družin.
Akcija je bila zelo uspešna, saj je bilo skupaj s prispevkom Leo klu-
ba Trebnje v višini 330,00 EUR v vseh treh KORK-ih zbranih kar 
3.730,00 EUR. 
V Trebnjem smo zbrali 710,00 EUR, ki smo jih s predsednico KORK 
Trebnje Vlasto Rajkovič namenili Osnovni šoli Trebnje oz. njenemu 
šolskemu skladu.
V imenu otrok, ki bodo imeli zagotovljen topel obrok, se zahvaljuje-
mo donatorjem,  prostovoljkam, mladim članom RK in vsem dobrim 
ljudem, ki so obiskali stojnice in prispevali za otroke, ki potrebujejo 
pomoč.

Tea Radelj, RKS – OZ Trebnje

Ekološka tržnica
V soboto, 11. 10. 2014, smo se s Piko Prosenik, z Zarjo Kovič, s Tijo
Metelko, Saro Kovačič in z Urško Koželj udeležili vsakoletne ekološke
tržnice. Postavili smo stojnico, na kateri smo predstavili nekaj povrt-
nin z domačega vrta in hkrati predstavili našo šolo v okviru EKO 
ŠOLE. Posebne majice, ki so bile namenjene predstavitvi na  tej 
tržnici, nam je podaril gospod Marko Prosenik.
Za obiskovalce smo pripravili anketo, ponudili pobarvanke tudi 
najmlajšim v njihovem kotičku, se igrali igro spomin (motiv zelen-
jave) in obiskovalce povabili na pokušino izdelkov iz pirine moke 
(jabolčni kruh s pirino moko in pirini piškoti z ovsenimi kosmiči), ki 
jih je pripravila učiteljica Irena Višček s pomočjo učencev.
Učenke so pripravile plakat, s katerim smo poskušali  ozaveščati obis-
kovalce o pomenu doma pridelane hrane.
Pohvaliti je potrebno učenke, ki so širile dobro voljo med obiskoval-
ci in so resno vzele svoje delo, čeprav smo se dobili izven šolskega 
pouka, v soboto.

Smiljan Pristavnik

 Galerijska paleta
V četrtek, 23. oktobra 2014, ob 18. urismo odprli razstavo Lone Vil-
laume. Danska umetnica v galeriji vse do 15. februarja 2015 razstavlja 
več kot 50 del, ki prikazujejo duhovite podobe vsakdanjega življenja 
in dokumentirajo njeno neumorno opazovanje okolice tudi z deli ust-
varjenimi iz najdenih predmetov.
Ob razstavi smo pripravili tudi spremljevalni program v okviru kat-
erega vas že v soboto, 15. novembra 2014, ob 17. uri vabimo na pred-
stavite knjige Zale Miklavčič: Ljubezen, spoštovanje, prijateljstvo.
Še posebejzanimivo pa bo 3. decembra 2014, od 10. do 18. ure ob 
Ta veselem dnevu kulture, ko bo cel dan posvečen Danski, deželi H. 
C. Andersena in Lone Villaume. Na ta dan vam skupaj s partnerji 
pripravljamo pester nabor dogajanja primernega za vse – mlade in 
malo zrelejše.

Od desne v prvi vrsti: Alojzij Kastelic, Lone Villaume, Barica Kraljevski
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Simbioza giba in računalniško opismenjevanje starejših 
OŠ Trebnje se je že četrto leto zapored vključila v projekt Simbioza. 
Združili sta se modrost starejše generacije ter mladostno navduše-
nje. V projektu je sodelovalo 10 starejših prostovoljcev in 26 učencev 
prostovoljcev, ki so opravili 120 ur prostovoljnega dela. V ospredju 
je pomen prostovoljstva, vseživljenjskega učenja, medgeneracijskega 
sodelovanja, druženja in spoznavanja.
Od 13. 10. do 17. 10. 2014 je potekala Simbioza giba. Prvi dan je bil 
namenjen spoznavanju in druženju. Po ogledu razstave in po besedah 
dobrodošlice, ki jih je udeležencem namenil ravnatelj OŠ Trebnje 
Rado Kostrevc, so si ogledali težko pričakovane pridobitve na šoli 
– povsem prenovljeni gospodinjski učilnici, ki učencem nudita zelo 
dobre pogoje za pridobivanje novega znanja, ter garderobne omari-
ce za učence predmetne stopnje. Omarice z živahnimi barvami in 
skulpturo v osrednjem delu lepo zaokrožujejo prostor.
Udeleženci so v naslednjih dneh spoznavali, kako lahko z gibalno de-
javnostjo vplivajo na zdravje in dobro počutje. V okviru svojih zmož-
nosti so se udeleževali aktivnosti, ki so jih vodili zunanji prostovoljci. 
Gibalne dejavnosti sta predstavila Tjaša Dragan, diplomirana fizio-
terapevtka, ter Tjaž Brezovar, diplomirani radiolog in absolvent fizi-
oterapije. Branka Glivar, diplomirana medicinska sestra, je prikazala 
nordijsko hojo, pri Darinki Dragan, tuinologinji, pa so udeleženci 
poskusili ublažiti bolečine s tuina masažo oz. samomasažo. 
Od 20. 10. do 14. 10. 2014 je potekalo računalniško opismenjevanje 
starejših. Udeleženci so dve uri dnevno pridobivali ali utrjevali znanje 
o računalniku, se srečali s spletom, si ustvarili račun za elektronsko 
pošto, natipkali sporočila in jih posredovali drug drugemu ter spoz-
nali družabno omrežje Facebook. Udeleženci, ki še niso uporabljali 
mobilnega telefona, so se naučili rokovanja tudi z njim.  

Srečanje je popestrilo druženje ob pecivu, ki so ga pripravili pri go-
spodinjskem krožku. Šola namreč sodeluje v evropski shemi šolskega 
sadja in zelenjave, ki jo omogoča finančna pomoč Evropske unije. 
Učenci podaljšanega bivanja pa so udeležencem ure računalništva 
vsak dan popestrili s pevskimi točkami in jim podarili spominke, ki 
so jih pod vodstvom učiteljev izdelali sami.
Po zaključku dejavnosti so udeleženci med kratkim kulturnim pro-
gramom, v katerem je sodeloval otroški pevski zbor, prejeli potrdila o 
udeležbi ter lepo pripravljena darilca s šolskega ekovrta.
Ves čas pa je bilo v projekt poleg zunanjih prostovoljcev in učiteljev 
prostovoljcev vključeno veliko število učencev prostovoljcev, ki so 
tako dobili lepo popotnico za življenje. Ob druženju s starejšimi so 
pridobili nova znanja, izkušnje in samozavest, da njihovo znanje šteje 
in je lahko tudi za druge koristno in osrečujoče.

S. Z.

Dogajanje v Vrtcu Mavrica 
Trebnje ob tednu otroka
Letošnji slogan ob tednu otroka je bil ZA RAZIGRANO IN UST-
VARJALNO OTROŠTVO. V Vrtcu Mavrica Trebnje so na to 
temo pripravili različne dejavnosti, ki so se vrstile skozi cel teden. 
Z otroki so se pogovarjali o interesnih dejavnostih, ki jih obiskujejo, 
kaj tam počnejo … Povabili so zanimive goste (planince, tabornike, 
plesne učitelje), ki so jim predstavili svojo dejavnost, pripomočke, op-
remo. Odpravili so se tudi na pohod v okolico Trebnjega. V izvedbi 
strokovnih delavk so si ogledali različne lutkovne igrice (Razbita 
buča, Ježek šiva, Pod medvedovim dežnikom, Grad gradiček, Buča 
debeluča). Veliko je bilo medsebojne integracije in druženja, otroci 
so prepevali že znane pesmi ob spremljavi blok flavte, se gibali prek 
različnih gibalnih iger in uživali ob peki kostanja. Na praznovanje so 
prišli tudi otroci, ki ne obiskujejo vrtca.

50 let Komunale Trebnje, d. o. o.
Komunala Trebnje, d. o. o., je javno podjetje v lasti občin Trebnje, 
Mokronog-Trebelno, Mirna in Šentrupert. Oskrba s pitno vodo, 
odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda, 
ravnanje s komunalnimi odpadki ter vse močnejša gradbena enota in 
vzdrževanje občinskih cest zaokrožujejo predvideni obseg dejavnosti 
glede na štiriletno vizijo razvoja javnega podjetja. 
V jubilejnem letu 2012 je podjetje petdesetletnico delovanja obeležilo 
s številnimi aktivnostmi, katerih namen je bil podjetje narediti še bolj 
prepoznavno. V ta namen je bila prenovljena celostna podoba pod-
jetja, vključno z novim logotipom in prenovljeno spletno stranjo.
S slovesnostjo, ki je potekala v četrtek, 30. 10. 2014, je bilo praznovan-
je petdesetletnice tudi uradno zaključeno, hkrati pa je bilo v uporabo 
predano novo odlagalno polje na odlagališču nenevarnih odpadkov 
Globoko. Vrednost izgradnje II. etape 1. faze odlagališča skupaj z 
odlagalnim poljem za azbestnocementne odpadke znaša nekaj manj 
kot 400.000 EUR, zagotavlja pa prostor za odložitev okoli 40.000 
ton odpadkov, kar bo predvidoma zadostovalo za približno 7 let od-
laganja. 

Novo odlagalno polje podjetju in občinam nalaga dolžnost, da 
poiščejo dolgoročno učinkovit koncept ravnanja s komunalnimi od-
padki, ki bo zagotavljal stabilno izvajanje javne službe in kar najnižjo 
ceno storitev za naše uporabnike.

Ob tej priložnosti se 
zahvaljujemo vsem, ki 
ste s svojo prisotnostjo 
na slovesnosti potrdili, 
da smo na pravi poti.

Komunala Trebnje, d. o. o.
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15 let Lions kluba Trebnje
Lions klub Trebnje je konec oktobra priredil že svoj 16. dobro-
delni ples. Prvi je potekal ob ustanovitvi kluba pred petnajstimi 
leti. Ples je priložnost za prijetno druženje z družinskimi člani 
in prijatelji, hkrati pa klubu predstavlja glavni vir dohodkov, ki 
jih nato nameni tistim, ki pomoč najbolj potrebujejo. Pomagal 
je že mnogim, v prvi vrsti socialno ogroženim družinam. Tradi-
cionalni so prispevki za letovanje otrok. Odziva pa se tudi na 
stiske ljudi ob naravnih in drugih nesrečah. Tako je prispeval 
1000 evrov prizadetim ob nedavnem požaru v Trebnjem. Letos 

so bili člani še prav posebej uspešni, saj so z dobrodelnim plesom zbrali sredstva za kar pet 
avtomatskih defibrilatorjev. Lions klub Trebnje je namreč pristopil k projektu MILIJON 
SRČNIH TOČK. Tako je omogočil uspešno nadaljevanje projekta, in sicer ne samo v Treb-
njem, ampak tudi v Šentrupertu, Mokronogu in na Mirni. 

Lions klub Trebnje se zahvaljuje gostom dobrodelnega plesa in drugim donatorjem, ki so 
omogočili, da bo ljudem lepše in da bodo bolj varni.  

Zdenko Šalda, dr. med.

Predsednica Lions kluba Trebnje Darinka Krevs je na dobrodelnem 
plesu zaradi velikega uspeha kar sijala od sreče.

Ali poznate 
Zakon o 
pacientovih 
pravicah?
Zlata Rebolj, 
zastopnica pacientovih pravic za 
Dolenjsko in Belo krajino

Zakon o pacientovih pravicah govori o pravicah, ki jih ima pacient  
pri obravnavi v zdravstvenem in socialnem varstvu. Zakon  je bil 
sprejet leta 2008 (ZPacP, Uradni list RS, št.15/2008). V enem delu 
govori tudi o dolžnostih pacientov (ZPacP, 54.člen), ki bi jih moral 
upoštevati vsak posameznik, ker si na ta način lahko zagotovi boljše 
zdravje. Malo je zakonov, ki so tako pomembni za velik del prebival-
stva kot ravno zakon o pacientovih pravicah.  Je instrument, ki do-
datno zagotavlja kakovostno, varno in strokovno obravnavo  pacienta 
kakor tudi pomoč  javnim zavodom  pri zagotavljanju obravnave pa-
cienta v zdravstvenem in socialnem varstvu.

Pri uresničevanju pravic Zakona o pacientovih pravicah (v nad-
aljevanju ZPacP) se upoštevajo zlasti naslednja načela: spoštovanje 
vsakogar kot človeka in spoštovanje njegovih moralnih, kulturnih, 
verskih, filozofskih in drugih osebnih prepričanj, spoštovanje tele-
sne in duševne celovitosti ter varnosti, varstvo največje zdravstvene 
koristi za pacienta, zlasti otroka, spoštovanje zasebnosti, spoštovanje 
samostojnosti pri odločanju o zdravljenju in spoštovanje osebnosti in 
dostojanstva tako, da nihče ni socialno zaznamovan zaradi svojega 
zdravstvenega stanja in vzrokov, posledic ter okoliščin tega stanja ali 
zdravstvene oskrbe, ki jo je bil zaradi tega deležen (3.čl.ZPacP).

Pacientove pravice, ki jih ureja ZPacP so:
1.  pravica do dostopa do zdravstvene oskrbe in zagotavljanja 
 preventivnih storitev,
2.  pravica do enakopravnega dostopa in obravnave do zdravstvene  
 oskrbe,
3.  pravica do proste izbire zdravnika in izvajalca zdravstvenih 
 storitev,
4.  pravica do primerne, kakovostne in varne zdravstvene oskrbe,
5.  pravica do spoštovanja pacientovega časa,
6.  pravica do obveščenosti in sodelovanja,
7.  pravica do samostojnega odločanja o zdravljenju,
8.  pravica do upoštevanja v naprej izražene volje,
9.  pravica do preprečevanja in lajšanja trpljenja,
10.  pravica do drugega mnenja,
11.  pravica do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo,
12.  pravica do varstva zasebnosti in varstva osebnih podatkov,
13.  pravica do obravnave kršitev pacientovih pravic,
14. pravica do brezplačne pomoči pri uresničevanju pacientovih   
 pravic.

Obvezna objava pri vseh izvajalcih zdravstvene in socialne oskrbe, ki 
so vključeni v javno mrežo, tudi koncesionrjih, mora vsebovati:
- osebno ime pristojne osebe, njeno telefonsko številko in delovno  
 mesto, kjer se prva zahteva lahko vloži ustno,
- podatki o načinu vložitve prve zahteve in času sprejema prve   
 zahteve pri izvajalcu zdravstvenih  storitev,
- osebno ime, naslov, elektronski naslov, telefonsko številko in 
 podatke o uradnih urah najbližjega  zastopnika ter obvestilo o 
 možnosti zastopanja in druge pomoči s strani zastopnika.

Objava mora biti na vidnem mestu v čakalnici  na primarni ravni in v 
specialistični ambulantni dejavnosti oziroma ob vhodu na oddelek ali 
običajnem oglasnem mestu bolnišnice. 
Poudariti je potrebno, da je pomoč in zastopanje zastopnice pacien-
tovih pravic za paciente brezplačna. Pacienti  lahko poiščejo pomoč 
ali nasvet v času uradnih ur zastopnice. 

Vir:  Balažic J, Korošec D, Ivanc B in sod. (2009). Zakon o pacien-
tovih pravicah s komentarjem. Ljubljana: GV založba 
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Trebnje

ORIGINALNI IN ORIGINALOM ENAKOVREDNI AVTODELI - PNEVMATIKE - PLATIŠČA
V Sloveniji: 48x AVTOSERVIS in 22x TRGOVINA Z AVTODELI, več informacij lahko 
najdete na www.bartog.si

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

SMO SPECIALISTI ZA

NUDIMO TUDI
NADOMESTNO 

VOZILO

TRGOVINA Z AVTODELI
NAJVEČJI IZBOR AVTODELOV TER DODATNE OPREME

SERVIS in VULKANIZERSTVO     
NAJBOLJŠA PONUDBA PNEVMATIK NA ENEM MESTU

48x
v Sloveniji

Dobrodošli

tukaj!

22x
v Sloveniji

velika 
zaloga 

pnevmatik 
po UGODNIH 

cenah

zavoremotorna oljapnevmatike platišča filtreavto klimeakumulatorje
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Vaja OGP Trebnje v Brezi pri 
Trebnjem

V petek, 31. 10. 2014, je ob 15.00 v Brezi pri Trebnjem na domačiji 
Alojza Novaka, predsednika PGD Občine in sektorskega poveljnika 
Velika Loka, potekala letošnja gasilska vaja Občinskega gasilskega 
poveljstva Trebnje. 72 gasilcev in gasilk iz 9 prostovljnih gasilskih 
društev ter iz sektorja Velika Loka in Trebnje so v strnjenem delu 
naselja z gasilskim napadom iz štirih smeri prikazali gašenje objekta. 
Vodo za gašenje požara, ki so jo črpale štiri motorne brizgalne, so pri-
dobivali prek dveh napeljanih linij iz reke Temenice. Za varen iznos 
poškodovanca iz objekta je bila uporabljena tudi dihalna tehnika. Na 
koncu vaje sta vse prisotne operativne gasilce in gasilke nagovorila 
poveljnik OGP Trebnje Damjan Smolič in predsednik GZ Trebnje 
Anton Strah ter jih pohvalila za dobro opravljeno delo na omenjeni 
gasilski vaji. Slednja vaja je bila dober prikaz, kako dobro so naši gas-
ilci usposobljeni in vedno pripravljeni priskočiti na pomoč, ne glede 
na čas in prostor. 

Tekst: Leon Lobe, Gasilska zveza Trebnje   
Foto: Tanja Gorec

Gasilski postroj operativnih gasilcev na letošnji vaji OGP Trebnje v 
Brezi pri Trebnjem

5. konjeniška prireditev na 
Gombišču
Že 5. leto zapovrstjo je KD Gombišče priredilo konjeniško veselico 
s tekmovanjem in zabavnim programom. Nedeljsko jutro je obetalo 
lepo vreme. Vsi konjeniki so se najprej v povorki predstavili številnim 
obiskovalcem, nato pa so se pomerili v dveh disciplinah, in sicer nati-
kanju gombiškega očesa in vožnji dvovpreg. 
Po povorki, v kateri je bil na čelu organizator Jože Vidmar, mlajši, se 
je pričel tekmovalni program. Natikanje gombiškega očesa je ponu-
jalo zanimivo tekmo, saj so bili vsi prijavljeni odlični in z izkušnjami. 
Po dveh krogih je postal zmagovalec Stane Bregar. Po odlični malici 
in kosilu je potekalo še tekmovanje dvovpreg, ki se je odvilo v manj-
ši plohi, kar pa tekmovalcev in konjev ni prav nič zmotilo. Zmago-
valca sta postala Lado Topolovec in sovoznik Andrej Omahen. Po 
tekmovalnem programu je sledilo druženje. Prireditev so popestrili 
z žaganjem hlodov in metanjem podkve za otroke. Glavna nagrada 
prireditve je bila poni kobilica, katere se je novi lastnik zelo razveselil. 
Zahvala gre vsem sponzorjem, ki so prireditev omogočili, in vsem or-
ganizatorjem ter pomočnikom, ki so se potrudili in uspešno izpeljali 
prireditev. Zahvala gre tudi članom KD Semič, ki so obiskovalcem 
ponudili odlično pečenega jagenjčka in odojka.  

Rezultati v natikanju gombiškega očesa:
1. Stane Bregar, Čateška konjenica
2. Tomaž Fortuna, KD Radohova vas
3. David Šenica, KD Suha krajina

Rezultati v vožnji dvovpreg:
1. Lado Topolovec in sovoznik Andrej Omahen, KD Radohova vas
2. Miran Gorc in Blaž Novak, domačija Gorc
3. Damjan Sluga in Igor Pristavec, KD Šentrupert

40 let valete 
V Galaksiji v Trebnjem smo se v oktobru zbrali nekdanji 
sošolci in sošolke, ki smo osnovno šolo zaključili leta 1974, 
pred 40 leti. Zanimivo je bilo obujanje spominov, oživljanje že 
pozabljenih vezi iz otroštva, saj se nekateri že leta nismo vide-
li. Preizkusili pa smo se tudi v bowlingu in ugotovili, da smo 
še vedno najboljša generacija. Škoda, da nekateri na srečanje 

niso us-
peli priti.

Ivanka 
Višcek

Foto:
Marija 

Miklavcic
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Zaključek jesenskega 
dela tekmovanja v 
NK Trebnje
Vse selekcije NK Trebnje so v mesecu novembru uspešno zaključile 
jesenski del tekmovanja v MNZ Ljubljana. Najmlajši selekciji sta v 
ljubljanski skupini zelo uspešno tekmovali in sta zasluženo vodilni v 
svoji skupini. Obe skupni ekipi, U-11 in U-13, ki ju sestavljajo igral-
ci in igralke iz Trebnjega in Ivančne Gorice, se nahajata v sredini 
lestvice ter se kalita za nadaljnjo tekmovalno pot. Prav tako je pri 
vrhu 2. lige najstarejša selekcija U-15, ki jo letos sestavljajo igralci z 
Mirne in iz Trebnjega. Tekom zime bodo igralci aktivno trenirali, se 
udeleževali tekem in turnirjev ter tako ohranjali kondicijo za spomla-
danski del tekmovanja, ki se prične že zadnji vikend v marcu 2015. 

Vsi skupaj upamo, da bomo spomladi poleg igrišča z umetno travo 
lahko uporabljali tudi igrišče z naravno travo, saj je razlika v podlagi 
zelo opazna. 

Tekst: Leon Lobe, NK Trebnje
Foto: Aleš Vene, NK Mirna

Skupna ekipa U-15 NK Mirna in NK Trebnje

Regijski karate turnir v Sevnici
V soboto, 25. 10. 2014, je Klub borilnih veščin Sevnica v počastitev 
občinskega praznika občine Sevnica organiziral regijski karate turnir 
v katah za osnovnošolce pod naslovom Lisička open 2014. Tekmo-
vanje je potekalo v Športnem domu Sevnica. Udeležile so se ga ekipe 
iz karate klubov Sevnica, Leskovec, Trbovlje, Brežice, Novo mesto in 
Trebnje. Za KK Trebnje je nastopilo 11 tekmovalcev, in sicer: Julija 
Košak, Lara Zidar, Sara Kovačič, Emilia Mežan, Manja Šiška, Otilija 
Mežan, Rok Breznikar, Urh Trinko, Domen Stražišar, Maj Trinko in 
Dan Križman.

Tekmovalci so bili razdeljeni v kategorije po starosti in po stopnji 
pasov. Nastopali so ekipno in posamezno. Posamezno so 1. mesto 
osvojili Rok, Lara in Manja, 2. mesto Julija, Urh, Emilia in Dan ter 
3. mesto Sara, Otilija, Domen in Maj. Pri ekipnih nastopih je ekipa, 
ki so jo sestavljale Julija, Lara in Sara, osvojila 1. mesto, ekipa, ki so jo 
sestavljale Emilia, Manja in Otilija, 2. mesto ter ekipa, ki so jo sestav-
ljali Rok, Domen in Maj, 3. mesto.

V skupnem seštevku so tekmovalci KK Trebnje osvojili 1. mesto, 2. 
mesto so osvojili tekmovalci iz Trbovelj in 3. mesto tekmovalci iz 
Brežic.
     Čestitamo!

2. tradicionalni lov lovcev LD Dobrnič z ženami
Na prvo sončno novembrsko nedeljo je v orga-
nizaciji Lovske družine Dobrnič potekal 2. tradi-
cionalni lov lovcev z ženami. Lov je potekal na 
področju Šahovca pri Dobrniču. Vse prisotne na 
lovu, ki jih je bilo prek 50, sta pozdravila lovovodja 
Igor Kastelic in njegov namestnik Dolfe Longar, 
ki sta predstavila tudi potek omenjenega lova ter 
vsem zaželela uspešen in varen lov. Žene lovcev 
so lahko lov spremljale v vlogi brakirja (lovski 
žargon za gonjača) ali na štantu (lovski žargon za 
stojišče). Lov je potekal na lisico, zajca, kuno, di-
vjega prašiča in jelena. Tokratni izplen lova je bil 
dober, za kar gre zagotovo zahvala domačim lov-
cem. Po končanem lovu je bilo za vse udeležence 
poskrbljeno iz domače kuhinje. Lovska druščina 
se je razšla z obljubo, da se zopet vidijo prihodnje 
leto. 

Tekst in foto: Leon LOBE, LD Dobrnic
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Odgovorno vodenje 
občine v novem 
mandatu 
2014 - 2018
Lokalne volitve so za nami in novoizvoljeni svetniki so skupaj z žu-
panom v sredo, 12. novembra, že sedeli na 1. redni oziroma konstitu-
tivni seji Občinskega sveta Občine Trebnje.

Zmagovalni rezultati tako županu kot vsem izvoljenim svetnikom ne 
pomenijo le zmage in potrditve dosedanjega dela, marveč tudi odgo-
vornost do volivcev, ki so jih podprli. Od vseh izvoljenih predstav-
nikov pričakujemo, da bodo po svojih najboljših močeh zakonito in 
vestno opravljali svoje delo in zagovarjali skupne interese vseh obča-
nov in občank. Ne pozabite na dane obljube, ki ste jih nizali v svojih 
volilnih kampanjah, in trudite se, da vam s skupnim sodelovanjem 
uspe narediti to, na kar bomo ponosni vsi. 

Naj vas spremljajo zagnanost, vztrajnost, modro vodenje in optimi-
zem skozi cel mandat.

Vsem izrekam čestitke tudi v imenu uredništva Glasila občanov.

Mojca Smolic, urednica

Vodenje občine bodo v sledečem mandatu opravljali:

Župan Občine Trebnje Alojzij Kastelic
Direktor občinske uprave Janez Pirc 

Vodje oddelkov
- Vodja oddelka za družbene in gospodarske dejavnosti 
 Trdina Darinka
- Vodja referata za proračun mag. Irena Starič
- Vodja oddelka za okolje, prostor in infrastrukturo 
 Franci Starbek

Seznam izvoljenih kandidatov v Občinski svet – 
po strankah
 
SDS - Slovenska demokratska stranka
1 Franci Kepa
2 Franci Ostanek

SLS - Slovenska ljudska stranka
1 Dr. Jože Korbar
2 Matija Miklič
3 Alojz Špec

ŽLN - Županova lista Naprej
1 Miran Candellari
2 Milan Dragan

N.Si - Nova Slovenija Krščanska ljudska stranka
1 Štefanija Gliha
2 Brigita Murn

SMC - Stranka Mira Cerarja
1 Rok Saje
2 Vida Šušterčič

DeSUS - Demokratična stranka upokojencev
1 Mirko Gliha

Predstavnik romske skupnosti
1 Matija Hočevar

DSD - Demokratična stranka dela
1 Gregor Kaplan

SD - Socialni demokrati
1 Nino Zajc

DROT – Za razvoj
1 Mija Benedičič
2 Mag. David Klarič
3 Mateja Povhe
4 Špela Smuk
5 Janez Zakrajšek
6 Marija Zupančič
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Velik uspeh vokalne zasedbe 
Ingenium Ensemble v tujini
Ob zaključku redakcije smo prejeli še lepo novico. 

Šestčlanska slovenska vokalna zasedba Ingenium Ensemble, ki jo ses-
tavljajo tudi trije Trebanjci, Blaž, Mirjam in Zala Strmole, je dosegla 
velik uspeh v tujini.

1. 11. 2014 je na mednarodnem zborovskem tekmovanju v Tolosi 
(Španija) zmagala v kategoriji sakralne in posvetne glasbe za male 
skupine ter prejela nagrado občinstva. Gre za eno izmed najprestiž-
nejših zborovskih tekmovanj na svetu, saj na njem tekmujejo visoko 
kakovostne zasedbe, ki jih ocenjuje ugledna strokovna žirija. Zmaga 
predstavlja največji uspeh slovenskih pevskih sestavov na tem tekmo-
vanju do sedaj, zasedbo pa uvršča med mednarodno priznane vrhun-
ske glasbene ustvarjalce.  

Iskreno jim čestitamo tudi mi in jim želimo še veliko uspehov na 
njihovi glasbeni poti!

Zbiralna akcija hrane v 
humanitarne namene 
Na Podružnični šoli Dobrnič smo pred jesenskimi počitnicami v 
sklopu ekošole pod okriljem projekta Evropski teden zmanjševanja 
odpadkov organizirali akcijo zbiranja hrane v humanitarne namene. 

Učiteljice, učenci in starši učencev smo po svojih zmnožnostih prisp-
evali živilske izdelke z daljšim rokom uporabe in tako zbrali nekaj 
manj kot petdeset kilogramov hrane. V petek, 24. 10. 2014,  je le to 
prevzela gospa Tea Radelj, sekretarka OZRK Trebnje, ki nam je za-
gotovila, da bodo hrano prejeli otroci in odrasli iz socialno ogroženih 
družin. Vsem se za solidarnost iskreno zahvaljujemo.
                                    

Nina Dimec Dular

OŠ Trebnje zbrala skoraj
19 ton papirja
OŠ Trebnje vsako šolsko leto dvakrat organizira zbiralno akcijo stare-
ga papirja - prvič zadnji teden pred počitnicami v oktobru in drugič 
v aprilu ali maju.
Letos smo spremenili urnik zbiranja papirja, saj smo zbiranje skrčili 
na dva dneva (vsak dan so trije termini). Odziv je bil manjši kot 
pretekla leta, saj nam ni uspelo zbrati niti 19 ton papirja. Zbrali smo 
18780 kg. V najboljših letih smo na zbiralno akcijo zbrali tudi blizu 
43 ton.
Učenci 9. b razreda so bili zelo pridni in delovni, še posebej velja to 
za učence, ki so pomagali pri tehtanju papirja v četrtek, saj je ves dan 
deževalo in okoliščine niso bile ravno prijetne. Kot vsako leto lahko 
starši in učenci ter vsi ostali spremljajo termine zbiranja in zbrano 
količino papirja na spletni strani naše osnovne šole.
Vse vas pa vabimo, da se udeležite akcije proti koncu šolskega leta, da 
z zbranim papirjem pomagamo še kakšnemu drevesu ...

Smiljan Pristavnik

KORK TREBNJE

v sodelovanju z
TD Trebnje, KS Trebnje

in Občino Trebnje

V A B I   NA

TRADICIONALNO SREČANJE STAREJŠIH OBČANOV
KORK TREBNJE

rojenih do vključno leta 1940

V NEDELJO, 23. novembra 2014
ob 13.00 uri v restavracijo Galaksija.

Pogostitev je brezplačna.

Prijavite se lahko do 20.11.2014
Tea    041 769 153

Dušan  031 611 493

Prijazno vabljeni.
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Vabilo na srečanje 
z Miranom Potrčem

V organizaciji trebanjskega odbora SD bo 18. novembra ob 18.00 v 
CIK-u Trebnje srečanje z Miranom Potrčem.
Dolgoletni član socialnih demokratov, politik in poslanec bo pred-
stavil knjigo Založbe Modrijan z naslovom Klic k razumu – spo-
mini.
Knjiga prikazuje avtorjev pogled na obdobje od druge svetovne 
vojne naprej skozi njegova aktivna življenjska obdobja in njegovo 
politično delo v ZK, sindikatih in parlamentu oziroma skupščini. 
Na njegovi poklicni poti je najpomembnejše njegovo delo pri ust-
varjanju pravnih podlag in politični odločitvi za osamosvojitev ter 
pri sprejemanju odločitev, s katerimi se je gradila slovenska samo-
stojnost in državnost.
Na predstavitvi knjige (320 strani, 80 slik) bo možen pogovor z 
avtorjem in nakup knjige.
     Vabljeni!

Vlada razprodaja 
in poklanja naše 
premoženje 
 

Demokratična stranka dela kot del koalicije Združena levica 
še naprej v Državnem zboru RS opozarja na nesprejemljivo 
početje vlade, ki z nezmanjšanim tempom nadaljuje z razprodajo 
državnih podjetij. To premoženje je del našega ljudskega, narod-
nega premoženja, ki so ga državljani ustvarili s svojim delom in se 
ga nikakor ne sme prodati. Še več, vlada bo, glede na razpoložljive 
informacije, to storila za drobiž.
Po zdravi kmečki pameti, ko se proda dobre njive, dobre krave 
in zakolje kure, ki so nosile zlata jajca, kmetija propade. Dolžni 
smo zagotoviti prihodnost našim zanamcem, zato temu početju 
vlade nasprotujemo – STOP VLADNI RAZPRODAJI NAŠIH 
PODJETIJ!

OO DSD Trebnje  

V mandatu, ki je pred nami, bo veliko izzivov in razvojnih 
priložnosti, za katere srčno upamo, da jih bo Občina Trebnje v 
popolnosti izkoristila. 
Pri tem se bo ekipa DROT-a, ki si želi sprememb in sodelovanja, 
razvoja in napredka, saj zastopa prave ideje in prave rešitve, trudila 
aktivno sodelovati. V občinski svet, krajevne skupnosti, odbore in 
komisije so bili izvoljeni tako mladi, ki so polni energije, kot tudi 
starejši, ki jih odlikuje izkušenost, vsi pa so strokovni, odgovorni 
in odprti ljudje. V svojem okolju so bili že sedaj maksimalno ak-
tivni in se bodo tudi v prihodnje trudili, da nam bo bolje. 

Vsem skupaj nam je v veliko veselje in čast pomagati graditi 
skupnost, v kateri se bomo vsi počutili odlično in na katero bomo 
upravičeno ponosni. Upamo, da bomo pri tem slišani.

S konstitutivno sejo, ki je potekala 12. 11. 2014, se začenja nov 
mandat občinskega sveta. V svetniški skupini SLS, ki jo bo vo-
dil dr. Jože Korbar, verjamemo, da bomo kot druga najmočnejša 
politična sila konstruktivno pripomogli h kakovostnemu izpol-
njevanju občinskih nalog ter dvigu nivoja politične kulture v 
Občini Trebnje. Glede na predvolilne obljube ostalih političnih 
udeležencev o pripravljenosti na sodelovanje in bistveno spre-
menjeno ter pomlajeno sestavo predstavniškega telesa občine pa 
ne dvomimo, da bodo v tem mandatu povezovalnemu zgledu v 
korist napredka občine sledili tudi ostali. 
O tekočem dogajanju in uresničevanju našega programa vas 
bomo v bodoče obveščali tudi prek Facebook profila SLS Trebnje.

Matija Miklic,
podpredsednik IO OO SLS Trebnje

   SDS za Trebnje

Na lokalnih volitvah sta bila v Trebnjem na listi Slovenske de-
mokratske stranke izvoljena dva svetnika. Za podporo se volivcem 
iskreno zahvaljujemo. V prvi volilni enoti ( Čatež ) je bil izvoljen g. 
Franci Ostanek, v tretji volilni enoti ( Trebnje) pa Franci Kepa. Za 
izvolitev še enega svetnika  v drugi volilni enoti je zmanjkalo ne-
kaj glasov. Oba novoizvoljena svetnika bosta nas občane, zastopala  
v občinskem svetu in pripomogla h konstruktivnim razpravam ter 
odločitvam v prid vseh Trebanjcev. 
SDS predloge za boljši razvoj in napredek občanov sprejema na  
e-pošti: 
Franci Kepa: franci.kepa@amis.net
Franci Ostanek: franci.ostanek@gmail.com
        
Veselimo se vaših predlogov. 

Obcinski odbor SDS Trebnje

Nov mandat, nov začetek
Nov mandat je za župana in občinski svet priložnost za spremem-
be in povezovalno politiko v dobrobit naše občine.
V preteklem mandatu jeNSi pomagala županu izpeljati veliko 
projektov, v predvolilnem času pa si je župan zasluge za te dosežke  
pripisal le sebi.
Za naslednja štiri leta je potrebno narediti skrbno analizo pro-
gramov na posameznih področjih ter zagotoviti njihovo finan-
ciranje, tudi s pomočjo EU sredstev. V času, ki še zdaleč ni rožnat 
ne na nivoju občine in ne države, je potrebno sprejemati realne 
odločitve in se izogibati nepremišljenim in nedorečenim projek-
tom ter nakupom.  V novem mandatu se bo NSi zavzemala za nov 
pristop delovanja občinskega sveta. Pri delu nas bo vodila želja po 
vsestranskem razvoju občine.

OO NSi Trebnje



obcanov obcine Trebnje

št. 99 / november 2014 23

OBVESTILA / ZAHVALA

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

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

FRIZERSKI SALON

NAJUGODNEJŠE CENE
MOŠKIH IN ŽENSKIH FRIZUR

Darinka Kotar s.p.

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi.

Ob boleči izgubi in slovesu se iskreno zahvaljujemo vsem sorodni-
kom, prijateljem in znancem, ki ste ga poznali, mu poklonili cvetje 
in sveče ter se od njega lepo poslovili.  Prisrčna hvala LD Trebnje in 
ZŠAM za izvedeno častno stražo, nošenje praporov in odlikovanj 
ter LD za poslovilne besede, KS, DU in ZB Trebnje. Iskrena hvala 
DSO Trebnje za naporno, nesebično in dolgotrajno nego in pomoč. 
Prav tako zdravnikom ZD Trebnje za pomoč. Iskrena hvala vsem 
sosedom, ki ste nam v težkih trenutkih kakorkoli pomagali. Hvala 
pogrebni službi Oklešen, pevcem za žalostinke.
Še enkrat hvala vsem, tudi tistim, ki jih morda nismo imenovali.

Po težki in dolgotrajni bolezni je 17.10.2014 v 
84. letu starosti v rosnih jutranjih urah za vedno 
ugasnilo utrujeno in plemenito srce našemu 
ljubljenemu možu, očku, dedu in pradedu 
FRANCU POLANKU, Gubčeva cesta 1b, 
Trebnje.

Spoštovani!
Pri pregledu občinskih cest se je opazilo, da na nekaterih odsekih drevje in grmovje ob občinskih cestah sega na občinske ceste, 
zato vse lastnike zemljišč ob javnih prometnih površinah pozivamo, da  poskrbijo, da žive meje, drevje (oz. drugo rastlinje) ustrezno 
porežejo oz. odstranijo, tako da rastlinje ne bo oviralo prometa (avtomobilov, peščev, kolesarjev, …) oziroma poslabševalo preglednosti 
ceste!  Ker se približuje zima in z njo tudi snežne padavine, je še toliko bolj pomembno, da se grmovje oziroma vejevje ob cestah, ki 
se lahko upogiba na cesto ali obstaja možnost lomljenja vej na cesto, ustrezno odstrani, s čimer se preprečujejo morebitne poškodbe 
udeležencev v cestnem prometu.

Ravno tako pozivamo lastnike stavb oziroma objektov ob občinskih cestah, da na svoje objekte namestijo snegolove. Sama obveznost 
namestitve snegolovov na objektih ob občinskih cestah in odstranitve ledenih sveč z objektov ob občinskih cestah je urejena v 46. 
členu Odloka občinskih cestah v Občini Trebnje, ki določa, da morajo imeti sosedi ob občinski cesti na strehah objektov, s katerih se 
lahko na občinsko cesto vsuje sneg, pritrjene snegolove. Isti člen tudi določa, da morajo sosedi z objektov ob občinski cesti odstraniti 
ledene sveče pravočasno in tako, da ne ogrozijo varnosti udeležencev v prometu.
Omenjeni Odlok v 44. členu prepoveduje metati na cesto kakršne koli predmete ali sneg (kidanje z dvorišč na cesto).

V preteklosti smo prejeli kar nekaj prijav v zvezi s kršitvami 46. In 44. člena odloka, zato predvsem z željo po zagotovitvi varnosti 
udeležencev v prometu v zimskem času, pozivamo lastnike, upravljavce objektov ob občinskih cestah, da upoštevajo določila Odloka 
o občinskih cestah in s tem prispevajo k večji varnosti v cestnem prometu.

Medobčinski inšpektorat

Šola za starše
Tečaj priprave na porod se bo pričel v četrtek, 27. novembra 2014, ob 
17.00 v sejni sobi Zdravstvenega doma Trebnje.
Šola za starše je del projekta Zdrave občine in občine dobrih 
medčloveških odnosov in pripravlja bodoče starše na porod ter nego 
in prehrano novorojenčka. 

Tudi danes je to še vedno aktualen in zanimiv način izobraževanja 
nosečnic, partnerjev in drugih spremljevalcev, ki poteka po vnaprej 
določenih terminih. 

Za več informacij o šoli za starše se lahko obrnete na Dispanzer za 
žene v Zdravstvenem domu Trebnje.
 
Lepo vabljeni! 



Prireditelji si pridržujejo pravico do sprememb.

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

Datum Ura Prireditev Lokacija

17. 11. 2014 12.00–15.00 Zaposlitveni kotiček Knjižnica Pavla Golie Trebnje

17. 11. 2014 17.00 Ura pravljic Knjižnica Pavla Golie Trebnje

17. 11. 2014 19.00 Predstavitev ilustracij – Peter Škerl in  
Samo Dražumerič Knjižnica Pavla Golie Trebnje

19. 11. 2014 9.00 Z vnučkom klikam po računalniku in  
Pozdrav decembru (v okviru projekta CMU) CIK Trebnje

19. 11. 2014 9.10 Potujemo skupaj z roko v roki  
(v okviru projekta CMU) CIK Trebnje

19. 11. 2014 10.00 Šepet jeseni (v okviru projekta CMU) Dom starejših občanov Trebnje

19. 11. 2014 12.00 Zanimivosti skozi umetnost (v okviru projekta CMU) Galerija likovnih samorastnikov 
Trebnje

19. 11. 2014 14.00 Zima je čas za klekljanje (v okviru projekta CMU) CIK Trebnje

19. 11. 2014 15.00 Nakvačkajmo si sovico (v okviru projekta CMU) CIK Trebnje

19. 11. 2014 15.00 Ura pravljic (v okviru projekta CMU) Knjižnica Pavla Golie Trebnje, 
Izposojevališče Veliki Gaber

19. 11. 2014 19.00 Sprostite se z baletom (v okviru projekta CMU) CIK Trebnje

20. 11. 2014 8.00–16.00 Dežniki veselih barv za novoletne lampinjone JSKD, OI Trebnje  

22. 11. 2014 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje

23. 11. 2014 13.00 Srečanje starejših občanov KORK Trebnje Galaksija Trebnje

23. 11. 2014 16.00 Letni koncert: Pošljite me po vodo, popoldne s  
slovensko ljudsko pesmijo (Ragle) Kulturni dom Trebnje

24. 11. 2014 19.00 Literarni večer – Karel Gržan: "Le kaj počne bog v 
nebesih, ko je na zemlji toliko trpečih" Knjižnica Pavla Golie Trebnje

28. 11. 2014 19.00 Rokometna tekma –  
RK Trimo Trebnje : RK Urbanscape Loka športna dvorana OŠ Trebnje

29. 11. 2014 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje

1. 12. 2014 17.00 Pravljična ura z Ljobo Jenče – Na nebu svetijo zvezde Knjižnica Pavla Golie Trebnje

3. 12. 2014 10.00–18. 00 Dan odprtih vrat, Ta veseli dan kulture –  
Danska, dežela H. C. Andersena in Lone Villaume

Galerija likovnih samorastnikov 
Trebnje

6. 12. 2014 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje

9. 12. 2014 17.15–18.15 Potujoča knjižnica Dobrnič

12. 12. 2014 19.00 Za srečo Kulturni dom Čatež

13. 12. 2014 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje

Napovednik dogodkov v občini Trebnje v novembru in decembru 2014

NAPOVEDNIK


