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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, mag. Igor 
Teršar, Ivanka Višček, Nino Zajc   

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

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

občanov občine Trebnje  

Živi in pusti živeti ...
Županovanje je trdo in odgovorno delo, ki poleg 
vsega drugega vključuje tudi nenehno izposta-
vljenost kritikam in, še večkrat, neupravičenim 
komentarjem (vsi vemo, kako nepremagljivi so 
»foteljski« nogometaši, če uporabim športno pri-
merjavo). Je pa tudi blagoslov in možnost za 
udejanjanje dobrega. Ni vsakemu dana posebna 
priložnost, da bi vodil mesto in občino. Sam sem 
zelo ponosen, da ste mi dali to priložnost. Čutim 
se zavezanega, da zaupano delo skupaj z upravo 
opravimo čim bolje. Uradniki so navadno for-
malisti in življenje gledajo skozi prizmo biro-
kratskih preprek. Sam pa sem praktik ter pristaš 
kmečke logike in zdrave pameti, saj verjamem, 
da je to edini pravi temelj za delovanje v dana-
šnji zbegani družbi. Imam zlato pravilo odloča-
nja. Vsakič, ko je pred menoj odločitev o posame-
zniku, občanu, se pred odločitvijo vprašam, kako 
bi se počutil sam, če bi bil v njegovi koži.
To pa verjetno ne velja za nekatere moje naspro-
tnike, ki so zelo aktivni ter me še kar naprej na 
slepo obtožujejo in si izmišljajo afere. 
Špela Smuk je pred mesecem spet podala kazen-
sko ovadbo proti meni zaradi razžalitve. Sodišče 
je že v prvi fazi preprečilo farso in ni dopustilo 
nadaljevanja postopka, Špeli Smuk pa naložilo 
plačilo vseh nastalih stroškov.
Med ljudmi želijo ustvariti občutek, da župan 
nič ne dela, še tisto, kar naredi, pa je katastro-
fa. Ena od teh mizernih podtikanj je na primer 
tema o fotografiji na prvi strani v Glasilu ob-
čana, katere objavo naj bi po njihovem mnenju 
zaukazal jaz. Sam nisem niti vedel, da bo foto-
grafija na prvi strani, še manj, da bi ukazal, naj 
bo. Vrtec je velik, izjemen projekt in seveda gre 
nasprotnikom v nos, ker smo ga uspešno izvedli. 
Bili so tudi posamezniki, ki jim ni bilo po volji, 
da ga je odprla podpredsednica vlade Ljudmila 
Novak. Gre enostavno za to, da take posebne do-
godke izkoristimo za navezovanje stikov z aktu-
alno oblastjo, ki jo na tak način želimo narediti 
bolj dostopno za predstavnike občine. Sicer pa je 
prišlo na ogled našega vrtca nešteto ljudi iz stroke 
in veliko županov, dobili smo pohvale z mini-
strstva in od drugod. Ne morem povedati, kako 
ponosen sem na Trimo Trebnje in na novi vrtec!
Smeti so bile druga tema kako je trebanjski žu-
pan vse zavozil. Dejstva so popolnoma drugač-
na. Morda se boste spomnili, da sem si v prej-

šnjem mandatu na vse mogoče načine prizadeval 
za ustanovitev sodobnega zbirališča za odpadke 
Globoko – če bi mi uspelo in če takratna zavi-
ralna opozicija tudi z DROT-om nebi bila proti 
projektu, bi Trebnje danes imelo tovarno za reci-
klažo odpadkov, in to za 19 milijonov evrov, ki 
bi jih pridobili iz evropskih skladov. Sprašujete se 
najbrž, zakaj so bili proti. Banalno – zaradi tega, 
ker »Kastelcu ne sme uspeti še en velik projekt«. Po 
domače, »iz čiste fovšarije«, kar je zares žalostno. 
V januarju sem sicer še enkrat poizkusil, tokrat z 
znatno manjšimi sredstvi, a tokrat so bili proti 
župani sosednjih občin, ki se nekako bolj nagibajo 
za povezavo z Novim mestom. Menim, da je le-
gitimno in prav, da se skupaj dogovorimo. V času 
po »ustoličenju« nove, trenutne oblasti smo ostali, 
glede na dobre veze župana Goleta z ministrom 
Bogovičem, prepustili posredovanje za pridobi-
tev okolijskega dovoljenja njemu. Hladen tuš smo 
doživeli z obiskom okolijskega inšpektorja in bili 
smo prisiljeni ukrepati. Lahko smo naredili tako 
kot v občini Grosuplje, kjer plačujejo kazni, ali 
poskusili kako drugače rešiti zadevo. Naša napo-
ved, da bomo smeti odpeljali v Ljubljano, je doži-
vela odmev v medijih. V ponedeljek popoldne, 16. 
aprila, smo se župani sestali in predlagal sem, da 
sprejmemo sklep, naj se preostanka komunalnih 
odpadkov ne odvaža 30 dni. Moj predlog je bil 
sprejet in dogovorili smo se za medijski molk do 
petkove tiskovne konference. Prepričan sem bil, 
da bodo novinarji sklep »medijsko« analizirali 
in dogodek pospremili z bombastičnimi naslovi 
ter da bo takojšnja tudi reakcija ministrstva in 
agencije Arso. Tako je tudi bilo – takoj je sledil 
poziv za sestanek na najvišji ravni ministrstva, 
in sicer za četrtek, na katerem smo potem našli 
rešitev, s katero bomo rešili problem za dve leti. 
Dolgoročno rešitev pa bo potrebno še najti v čim 
krajšem času. Zdajšnja vlada sicer dela in komu-
nikacija poteka ne glede na politično pripadnost 
– stvari se vendar premikajo, zagotovo je lažje 
delati s to kot s prejšnjo vlado.  
Želim si, da bi bilo lažje delati tudi z nekaterimi 
tu pri nas, predvsem, da bi delali bolj korektno, 
ne pa vlagali lažne kazenske ovadbe in kleve-
tali po medijskem prostoru. Vseeno, v vsakem, še 
tako slabem, je mogoče najti tudi košček dobrega. 
Zato iščimo drug v drugem dobro, se podpirajmo 
in blagoslavljajmo. Opustimo nevoščljivost in 
rušenje ter sovraštvo, kajti to prinaša v prostor 
samo negativizem. Prižgimo luč. Iščimo rešitve v 

sebi in ne krivce zunaj sebe. Nerad se spet in spet 
ukvarjam s temi podtikanji, in vendar čutim, da 
moram nanje odgovoriti.
Javna razgrnitev prostorskega načrta sicer pote-
ka in pozivam vse, ki vas zanima, da se udele-
žite javnih obravnav. Širokopasovne povezave 
se pospešeno gradijo, prosimo za razumevanje 
in sodelovanje na terenu. Zainteresirani vložite 
prošnjo za priklop. Gradnja kanalizacije v Šte-
fanu in Studencu poteka nemoteno, nemoteno se 
izvajajo tudi drugi projekti.
Kriza se še kar poglablja in nedvomno se bo po-
trebno odpovedati delu doseženega standarda. 
Menim, da smo preživeli že marsikatero krizo 
in bomo tudi to. Spomnite se stabilizacije Milke 
Planinc, pa na »par-ne par«, osamosvojitve, ko 
so dvomljivci trdili, da je sedaj pa konec z nami. 
Težko je spremeniti svoja zakoreninjena prepri-
čanja, na primer o tem, kaj nam pripada. A po 
drugi strani živimo v neznansko zanimivi dobi, 
ko imamo ves svet na dlani in se zdijo vse mo-
žnosti odprte. Govorim o novih tehnologijah in 
napravah, o spletu, ki je dostopen povsod in ob 
vsakem času, o povezanosti sveta. O gromozan-
skih skladiščih znanja, informacij in idej, ki so 
oddaljeni le nekaj klikov ali pritiskov na zaslon. 
To ni samo svet nevarnosti za ustaljeni red, tem-
več tudi svet velikih priložnosti.
Iščite svojo priložnost, da bo vaša energija dala 
krila vašim načrtom. Hkrati pa duši privoščite 
božanski mir v objemu čudovite majske narave – 
kot ga tudi sam uživam na to zgodnje nedeljsko 
jutro, ko vam pišem te vrstice.
Naj vas spremlja blagoslov na vseh vaših poteh 
in pri delu.

Vaš župan Lojze
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Referat za 
proračun
Referat za proračun pripravlja predlog 
proračuna občine, rebalansa proračuna, 
zaključnega računa proračuna in predloge 
drugih aktov s področja financ. Opravlja 
strokovne naloge za izvrševanje prora-
čuna ter izdeluje finančnoračunovodske 

evidence, analize in poročila. Spremlja 
in nadzira porabo sredstev pri proračun-
skih porabnikih. Izdeluje premoženjsko 
bilanco občine. Vodi računovodstvo in 
knjigovodstvo za občinski proračun in 
finančnoračunovodska opravila za druge 
proračunske porabnike v skladu z zakoni 
in občinskimi predpisi ter akti. Skrbi za 
gospodarno ravnaje z občinskim premo-
ženjem.

Anica Kravcar, finančnik V
E-naslov: anica.kravcar@trebnje.si

Na Občini Trebnje sem zaposlena od leta 
1979. Po izobrazbi sem ekonomski tehnik. 
Živim v Belšinji vasi blizu Trebnjega. Moje 
delavne naloge so s področja računovodstva 
(knjiženje poslovnih dogodkov, likvidacija 
računov, obračunavanje plač, nakazila dru-
žinskim pomočnikom, avtorske pogodbe, 
obračun davka na dodano vrednost, knjiže-
nje in vodenje osnovnih sredstev, spremljanje 
likvidnosti).
Delo v računovodstvu je sedaj malo drugač-
no, kot je bilo pred leti. Bolj je stresno, bori-
mo se z likvidnostjo, paziti je potrebno, kaj je 
prioriteta za nakazila itd.
Ko pa pridem domov, me že čakajo nove de-
lovne naloge. Delo v vinogradu in na njivi. 
Ampak, če vse to opravljaš z veseljem, ni tež-
ko. Ob strani mi stojijo tudi vsi trije sinovi: 
Franci, ki poučuje matematiko na Osnovni 
šoli Trebnje, Primož, zaposlen v orkestru 
Slovenske vojske, in Matej, ki obiskuje 2. 
letnik glasbene gimnazije v Ljubljani. Prosti 
čas pa mi popestrijo vnukinja Sara, mali Žiga 
in moja mama, ki je že v 83. letu starosti, a 
je še vedno čila in pripravljena poprijeti za 
vsako delo. In to ti daje moč in energijo.

Katja Hrovat, analitik VII/1
E-naslov: katja.hrovat@trebnje.si

Prihajam iz Mokronoga, ki je še ne dolgo na-
zaj sodil v občino Trebnje. Izobraževala sem 
se na Ekonomski fakulteti Univerze v Lju-
bljani, kjer sem leta 2005 diplomirala in tako 
pridobila naziv univerzitetna diplomirana 
ekonomistka. Svojo poklicno pot sem isto 
leto pričela v Občinski upravi Občine Treb-
nje kot pripravnica v referatu za proračun. 
Po zaključenem pripravništvu sem se zapo-
slila na delovnem mestu analitik VII/1. Po 
daljši odsotnosti se ponovno uvajam v svoje 
področje dela, prav tako pa delno pokrivam 
tudi področje vodje referata, ki je trenutno 
odsotna. V času od vrnitve se soočam z no-
vimi nalogami, ki mi predstavljajo zanimive 
izzive, saj se rada ukvarjam s stvarmi, ki jih 
še ne poznam, in s tem bogatim svoje zna-
nje. Doma pa me pričakata dva sončka, ki me 
razbremenita vseh skrbi, povezanih z opra-
vljanjem dela v službi.

Majda Zupan, finančnik V
E-naslov: majda.zupan@trebnje.si

Moj rodni kraj je Fužina, ki sodi v občino 
Ivančna Gorica. Končala sem poklicno trgo-
vsko šolo v Ljubljani in se za kratek čas za-
poslila v Centromerkurju v Ljubljani. Nada-
ljevala sem šolanje na srednji komercialni šoli 

v Ljubljani, potem pa se zaposlila v podjetju 
KIP Ljubljana. Leta 1978 sem se z družino 
preselila v Trebnje in še isto leto pričela po-
klicno pot v Občinski upravi Občine Treb-
nje v računovodstvu. Kasneje se je ta oddelek 
preimenoval v referat za proračun. Svoje delo 
opravljam z veseljem, vestno in korektno, 
zato tudi vztrajam na tem delovnem mestu 
že 34 let. Opravljam finančnoknjigovodska 
opravila za proračun, obračunavam sejnine 
svetnikom in članom odborov in komisij, 
izvajam nakazila po odločbah in pogodbah 
(štipendije, socialne pomoči, subvencije …) 
in še veliko ostalih opravil. Po dolgem de-
lovnem obdobju se nameravam prihodnje 
leto upokojiti in brezskrbno zaživeti v nasle-
dnjem življenjskem obdobju, ki mi ga bodo s 
srečo napolnili moji trije vnučki.

Odgovor na javni 
protest
V uredništvo smo prejeli protestno pi-
smo glede naslovnice prejšnje številke 
Glasila občanov katera naj bi bila ne-
katerim sporna, ker je na njej župan za 
govorniškim odrom na otvoritvi vrtca 
Trebnje, v ozadju pa je skupina otrok.  
Naslovnice in vsebine Glasila občanov 
niso županova skrb, marveč urednice 
in uredniškega odbora v znani sestavi.  
Ker je bila prireditev javna in je veli-
ka pridobitev za samo mesto Trebnje 
in tudi občino smatram, da ni ovir za 
objavo v mediju. Župan pa  je izvoljen 
predstavnik vseh občanov, tudi tistih, ki 
ga niso volili. Ravno tako je Glasilo na-
menjeno vsem občanom, tudi tistim, ki 
ga ne marajo, a na žalost dveh Glasil ne 
moremo izdajati. 
Uredništvo pa bo upoštevalo vse dobro 
namerne kritike svojih bralcev.

odg. urednica Mojca Smolič
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Občina Trebnje je v smislu izpolnjevanja 
Operativnega programa odvodnjavanja in či-
ščenja komunalnih odpadnih in padavinskih 
voda zasnovala projekt izgradnje sekundarne 
kanalizacije za zaselek »Studenec« z naveza-
vo na obstoječi kanal »A«. Naveden projekt 
zapolnjuje in zaključuje celovitost odvajanja 
in čiščenja fekalnih vod na ČN Trebnje, na 
območju mesta Trebnje z okolico ki gravitira 
nanj . V sklopu projekta, predvidena izgra-
dnja zajema izgradnjo sekundarne fekalne 
kanalizacije, ki v celoti poteka gravitacijsko 
(ni potrebnega prečrpavanja) in kot celota 
obsega devet medsebojno povezanih fekalnih 
kanalov (meteorne vode s streh in dvorišč je 
prepovedano odvajati v ta kanalizacijski sis-
tem). Fekalna kanalizacija obsega izgradnjo 
sekundarne fekalne kanalizacije v skupni 
dolžini 1958 m, premera cevi fi 250 mm in 
omogoča priključitev slehernega objekta v 
zaselku na predmetno fekalno kanalizacijo 

ter ima dovolj rezerve za priključitev more-
bitnih novih objektov ob širitvi zaselka.
Predmet izgradnje pa niso odcepi in hišni 
priključki, ki so po veljavni zakonodaji strošek 
vsakega posameznika. Priključitev na novo-
zgrajeno omrežje je obvezna za vse obstoječe 
objekte v roku 6 mesecev po pravnomočnosti 
pridobljenega uporabnega dovoljenja. Izje-
ma je le tisti objekt, ki je že sedaj priključen 
na lastno malo čistilno napravo in sicer za 
čas njenega obdobja delovanja (garancijska 
doba), po tem obdobju nastopi obveza iz 
prejšnjega stavka. Priključitev na predmetno 
kanalizacijsko omrežje pridobi posameznik 
na podlagi vloge za odmero komunalnega 
prispevka, izdani odločbi o odmeri in izve-
denem plačilu-poravnavi obveznosti iz iste 
odločbe ter s pridobljenim soglasje upravljal-
ca sistema-Komunala Trebnje. 
Projekt-investicija se je začela z izvedbo jav-
nega naročila ( JN) za izbiro izvajalca, kjer je 

v skladu z zakonodajo izbran najugodnejši 
ponudnik Komunalne Gradnje d.o.o., Gro-
suplje. Z izvedbenimi deli-gradnjo se je pri-
čelo 21. februarja in glavnina del na kanaliza-
ciji je že v zaključni fazi, tako da se pričakuje 
zaključek v prvi polovici junija. V vmesnem 
obdobju, oziroma hkrati se je izvedla sanaci-
ja obstoječega meteornega odvodnjavanja v 
nižje ležečem spodnjem delu zaselka, izvajala 
pa se bodo še dela po programu KS in iz-
gradnja odprtega širokopasovnega optičnega 
omrežja (OŠO). Po zaključku vseh načrtova-
nih izvedenih delih se pristopi še k zunanji 
ureditvi, ki zajema vspostavitev v prvotno 
stanje na terenu in asfaltiranje vseh cestnih 
površin v območju porušitve ter dokončna 
ureditev terena. Dela naj bi bila v celoti za-
ključena do konca junija 2012, oziroma naj-
kasneje v prvi polovici julija letošnjega leta.

Pripravil za OOP:
Stanko Gojkovič

Sekundarna kanalizacija »STUDENEC« navezava na kanal »A«

Občina Trebnje je v preteklih letih namenila 
več sredstev družbenim dejavnostim (za iz-
gradnjo vrtca v Trebnjem, prenovo podru-
žničnih šol v Dolenji Nemški vasi in v Dobr-
niču, odprtje vrtcev na Selih pri Šumberku in 
v romskem naselju ...). Zato je bilo za cestno 
infrastrukturo namenjenih manj sredstev, in 
to predvsem za področje lokalnih cest. 
V letošnjem letu bomo, poleg rednega vzdr-
ževanja, namenili za razširitve in preplastitve 
lokalnih cest še prek pol milijona evrov. Moj 
predlog je bil, da za to namenimo znatno več 
sredstev (vsaj 1 milijon evrov). Zaradi go-
spodarske krize teh sredstev ni bilo mogoče 
zagotoviti.

Računamo tudi na pridobitev 340.000 evrov 
nepovratnih sredstev. V letošnjem letu bodo 
izvedene naslednje sanacije lokalnih cest: 
– Selce–Babna Gora, sanacija in preplasti-

tev v dolžini 600 m;
– Sela pri Šumberku–Orlaka, sanacija in 

preplastitev v dolžini 1500 m;
– Trebnje–Grmada–Dobrnič, razširitev in 

preplastitev v dolžini 500 m;
– Artmanja vas proti Rdečemu kalu  / sana-

cija in preplastitev v dolžini  1 km;
– odsek Vrbovec–Podlipa, izgradnja mostu;
– Šentlovrenc, dopolnitev projektne doku-

mentacije in obnova mostu;
– priprava projektne dokumentacije za raz-

širitev in preplastitev ceste Trebnje–Rep-
če; 

– priprava projektne dokumentacije za raz-
širitev in preplastitev ceste Veliki Gaber–
Bič; 

– nekaj manjših obnov.
V letošnjem letu bomo več pozornosti po-
svetili vzdrževanju, saj so nekateri odseki 
cest v zelo slabem stanju. V preteklem letu se 
je za zelo dobro izkazalo sistemsko vzdrže-
vanje ceste Trebnje–Repče–Gorenji Vrh. Na 
tem odseku smo izvedli kurativne in preven-
tivne posege, ki so pripomogli k temu, da se 
do sedaj ni pojavila nobena večja udrtina. 
Tudi v letošnjem letu predvidevamo 3 takšne 
večje posege:
– na relaciji Lisec–Volčje Jame–Vrtače,
– Repče–Vrhtrebnje, 
– Grmada–Gorenja vas.
Glede na zaostreno finančno situacijo bo 
moral tudi naš vzdrževalec cest, CGP Novo 

mesto, pristopiti k vzdrževanju bolj organi-
zirano. 
Skupaj imamo v občini 103,535 km lokalnih 
cest. Od tega še približno 2,6 km v maka-
damski izvedbi (Vrbovec–meja z občino Žu-
žemberk in Orlaka–meja z občino Ivančna 
Gorica). Predvidevam, da bomo ta dva od-
seka, če ne oba, pa vsaj enega, v sodelovanju 
s sosednjima občinama asfaltirali prihodnje 
leto. 
Poleg navedih lokalnih cest je v občini Treb-
nje še 201,448 km javnih poti – krajevnih 
cest.
V občini se v tem času gradi širokopasovno 
omrežje. Izvajalec GVO se pri polaganju ka-
blov velikokrat ne more izogniti lokalnim 
in krajevnim cestam. Zato nastaja kar nekaj 
škode tudi na cestah, ki jo bo moral izvajalec 
del sanirati. Zato prosim občane, da spre-
mljate dela in sodelujete z izvajalci, da bodo 
le-ta izvedena s čim manj škode. Če oceni-
te, da prihaja do nepravilnosti, lahko o tem 
obvestite predstavnike krajevne skupnosti ali 
občinske uprave.
Kmete pa prosim, da pri oranju pazijo, da ne 
nanašajo zemlje na cestišče, če pa jo že, naj 
cestišče počistijo, da zaradi tega ne bo priha-
jalo do nesreč.
Nepravilnosti na cestah ugotavlja občinski 
inšpektor za to področje. Z opozarjanjem in 
drugimi ukrepi skrbi, da je vožnja po naših 
cestah varna, k čemur pa v veliki meri lahko 
prispevamo prav sami. 
V prihodnji številki pa več informacij o od-
pravi škod, ki so nastale zaradi izgradnje av-
toceste in priključka na rondo. 

Podžupan Silvester Prpar 

Več sredstev za lokalne ceste
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Na območju občine Trebnje občani že od leta 
2010 ločujemo komunalne odpadke, ki jih 
»pridelamo« v gospodinjstvih, v skladu z Od-
lokom o ravnanju s komunalnimi odpadki.
Odlok predvideva ločevanje komunalnih od-
padkov, in sicer v zabojnike za:
komunalno embalažo, biološke odpadke in 
preostanek komunalnih odpadkov. 
V zabojnik z rumenim pokrovom odlagamo:
•	 plastično embalažo: plastenke pijač in ži-

vil, plastenke pralnih in čistilnih sredstev, 
jogurtove lončke, plastično embalažo živil 
itd.;

•	 kovinsko embalažo: pločevinke pijač in 
živil, kovinske pokrovčke s kozarcev, kon-
zerve, kovinske posodice živil itd.;

•	 sestavljeno embalažo: tetrapak (sokov, 
mleka, omak …).

Preden odložite odpadno embalažo v zaboj-
nik z rumenim pokrovom, mora biti izpra-
znjena in stisnjena!
V zabojnike za zbiranje odpadne komunalne 
embalaže je prepovedano odlagati vse druge 
odpadke, ki jih ne uvrščamo med plastično, 
kovinsko in sestavljeno embalažo. Na pod-
lagi sprejetega Odloka o ravnanju s komu-
nalnimi odpadki je sicer v zabojnike za zbira-
nje komunalne embalaže dovoljeno odlagati 

tudi manjšo papirno in kartonsko embalažo, 
vendar je priporočeno, da se temu izogibate 
in le-to odnašate na ekološke otoke, kjer so 
postavljeni namenski zabojniki za zbiranje 
papirja in kartonske embalaže.
V zabojnik za biološke odpadke odlagamo:
zelenjavne odpadke (čebulne in krompirjeve 
olupke, odpadke vseh vrst zelenjave, deni-
mo solate, zelja …), olupke in ostanke sadja, 
kavno usedlino, kavne filtre in čajne vrečke, 
netekoče ostanke hrane, jajčne lupine, po-
kvarjene prehrambene izdelke, papirnate 
vrečke in robčke, vrtne odpadke, rože, plevel 
in pokošeno travo.
V zabojnik za preostanek komunalnih od-
padkov odlagamo:
plastificiran papir, manjše količine stiropora 
in zamaščene folije, plenice, ohlajen pepel, 
tkanine, usnje, šiviljske odpadke, vrečke iz 
sesalca, mačji pesek, kasete, filme, fotografije, 
pluto, gumo, keramiko, porcelan, žarnice in 
izolacijsko ter avtomobilsko steklo.

Namen ločevanja je, da se čim več čiste od-
padne embalaže zbere ločeno na izvoru in se 
tako zmanjša količina preostanka komunal-
nih odpadkov, za katero je potrebno zagota-
vljati obdelavo, kar posledično predstavlja ve-
lik dodatni strošek in s tem tudi višji znesek 
na položnicah. 
Pri odvozu ločenih komunalnih odpadkov je 
s strani odgovornih oseb podjetja Komuna-
la Trebnje, d. o. o., kot tudi pri inšpekcijskih 
nadzorih bilo ugotovljeno, da prihaja do ne-
pravilnega ločevanja komunalnih odpadkov. 
Vse povzročitelje komunalnih odpadkov po-
zivamo, naj spoštujejo določila navedenega 
odloka in dosledno ločujejo odpadke v za to 
določene zabojnike oziroma vreče. Komu-
nalni delavci ne bodo izpraznili zabojnika, če 
bodo v zabojniku za zbiranje odpadne komu-
nalne embalaže odloženi tudi mešani komu-
nalni odpadki, biološko razgradljivi odpadki, 
nevarni odpadki, steklo oziroma kakšni drugi 
odpadki, ki jih ne uvrščamo med plastično, 
kovinsko in sestavljeno embalažo.
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki 
določa tudi globo za kršitelje, in sicer znaša 
za fizično osebo 210 €.
Več informacij o sistemu ločevanja komunal-
nih odpadkov dobite na spletni strani: www.
komunala-trebnje.si. 

Vinko Ribič,
OBČINSKI INŠPEKTOR

Voda, hrana, energija so viri našega življenja 
in obvladovanje teh virov je pogoj za samo-
stojnost posameznika in države.
Presenetljivo je, da smo v prejšnjem siste-
mu presegli 80-odstotno prehransko samo-
oskrbnost, v sistemu tržnih zakonitosti pa 
pridelamo komaj kaj več kot 40 odstotkov 
hrane za lastno porabo. Zlasti primanjkuje 
zelenjave, žitaric in raznovrstnega sadja, ra-
zen jabolk.
Največ lahko storimo sami, zato je razumlji-
vo, da so se pojavile državljanske pobude. 

Najbolj razgibana je Eko civilna iniciativa 
(http://ekoci.si/) s projektoma Oskrbimo 
Slovenijo (http://oskrbimo.si/) in Štafeta 
semen, s katerima namerava ohranjati in 
širiti domačim razmeram prilagojene stare 
sorte. Zaživela sta tudi projekta Šolski eko-
vrt (http://www.solskiekovrt.si/), v katerem 
dejavno sodeluje OŠ Trebnje, in Učni sadov-
njak, ki spodbuja sajenje sadnega drevja na 
javnih površinah.
V letošnji evropski prestolnici kulture, v Ma-
riboru, so s projektom Urbane brazde oživili 

vrtičkarstvo in oskrbo meščanov s pridelki iz 
bližnjih kmetij. Pri spodbujanju obdelovanja 
vrtov so zlasti dejavni biodinamični društvi: 
Ajda in Društvo za permakulturo Slovenije.
Država spodbuja lokalno pridelavo z zele-
nim javnim naročanjem in krajšanjem oskrb-
nih verig.
Kdaj bo naše občinsko vodstvo zazna-
lo (samo)oskrbo s hrano kot izziv, vreden 
obravnavanja na občinskem svetu, in morda 
izdelalo kakšen akcijski program, ki bi ga 
morda celo izvajalo?

Gorazd Marinček

Ali pravilno ločujete?

Dovolj imam klevetanja in samohvale v 
Cajtngu in na DROT-ovi spletni strani, 
zato sem se odločil pojasniti nekatera dej-
stva glede Jurčkovega parka.
Ker si DROT v zadnjem času vztrajno 
prilašča vse zasluge za idejo in postavi-
tev rekreacijskega parka Jurčkov gozd, naj 
spomnim, da sem bil prvi, ki sem kot član 
Sveta KS Trebnje v letu 2003 dal pobudo, 
naj se uredi Jurčkova hosta kot rekreacijska 
cona mesta, kar je razvidno iz Zapisnika 4. 
seje Sveta KS Trebnje, ki je bila 8. 4. 2003. 
To pa zato, ker je to edini gozd v neposre-
dni bližini centra mesta in so že takrat tja 

pogosto prihajali otroci iz vrtca. Člani sve-
ta so moj predlog podprli in začeli smo z 
aktivnostmi, pri katerih pa je po službeni 
dolžnosti (ne kot nosilka ideje!) sodelovala 
Marija Starc. Gozd je bil namreč leta 1945 
nacionaliziran, zato je bil potreben prenos 
iz Sklada kmetijskih zemljišč Republike 
Slovenije na Občino Trebnje. Z oživitvijo te 
ideje smo preprečili, da bi šel gozd v celoti v 
zasebno last (delno se je to vseeno zgodilo). 
Sam sem veliko časa, energije in sredstev 
vložil za dobrobit kraja, spremljam dogaja-
nje, si želim napredka tudi na drugih po-
dročjih, a ne na tak način kot Špela Smuk, 

ki trdi, da je med najzaslužnejšimi, da ta 
park stoji. Preden je DROT idejo pograbil 
in nadaljeval z realizacijo, smo na tem pro-
jektu delali dve leti! Ne nazadnje sem lani 
dobil priznanje KS Trebnje za dolgoletno 
uspešno, vztrajno in požrtvovalno delo, med 
drugim je bila v obrazložitvi izpostavljena 
tudi moja ideja iz leta 2003 o začetku aktiv-
nosti v Jurčkovi hosti. 
Veliko je še za postoriti v našem mestu in 
okolici, da bomo lahko zadovoljni, veliko je 
tudi možnosti za posameznike in društva! 
Pripisujte si zasluge za tisto, kar ste ali boste 
zares storili!

Božo Kravcar

Ne pripisujte si zaslug, ki si jih ne morete!

Oskrbimo Slovenijo – poskrbimo zase!
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Iz Državnega zbora
Vlada je v parlament v proceduro spreje-
manja poslala rebalans proračuna za leto 
2012, z njim pa tudi Zakon o interventnih 
ukrepih, s katerimi bomo prihranili po-
trebna sredstva in zmanjšali zadolževanje. 
Pretirano zadolževanje države v preteklih 
letih že močno obremenjuje letošnji pro-
račun, saj bo v tem letu potrebno vrniti 
znesek v višini dveh mesečnih pokojnin 
vseh upokojencev v Sloveniji. Kljub za 
nekatere prehudim ukrepom bomo za-
dolževanje preteklega leta letos komaj 
prepolovili. Z zastavljenimi ukrepi naj bi 
v letu 2015 dosegli uravnotežen proračun 
– porabili naj bi toliko, kot smo zaslužili, 
do takrat pa se bo potrebno še zadolževati.  
Preveč lagodno življenje v preteklih le-
tih terja svoj davek, vendar ukrepi pri nas 
niso tako ostri, kot so jih morale sprejeti 
nekatere druge države. Ukrepi naj ne bi 
prizadeli socialno najšibkejšega sloja dr-
žavljanov. 

Zvonko Lah, poslanec SDS v DZ

Težave z drogo?  
Ni še prepozno! 

Zavod Pelikan – Karitas, Litijska cesta 24, 
Ljubljana, nudi pomoč odvisnikom in nji-
hovim svojcem. Vsak tretji četrtek v mesecu 
poteka od 18.00 do 19.30 srečanje skupine 
za svojce, ki je namenjena vsem, ki se osebno 
ali prek svojih bližnjih srečujete s problema-
tiko zasvojenosti, tudi če situacija še ni zrela 
za odločitev za zdravljenje. Več informacij 
o naših programih zdravljenja v komunah 
po vsej Sloveniji lahko dobite vsak delovni 
dan od 8.00 do 20.00 na telefonski številki: 
051/339 725 ali prek elektronske pošte: pe-
likan@karitas.si. Obiščete lahko tudi našo 
spletno stran: http://www.pelikan.karitas.si.

Upravna enota Trebnje ponovno obvešča 
državljane, da je s 1. januarjem 2012 priče-
la opravljati naloge prekrškovnega organa 
v skladu z 78. členom Zakona o motornih 
vozilih (Uradni list RS, št. 106/2010, v na-
daljevanju ZMV), in sicer za prekrške, ki jih 
določa 4. odstavek 33. člena ZMV, in za pre-
krške, ki jih določa 2. in 5. odstavek 40. člena 
istega zakona.
V nadaljevanju podrobneje navajamo citira-
ne prekrške.

1.  Prekršek zaradi poteka 
veljavnosti prometnega 
dovoljenja  

ZMV v 5. točki 2. odstavka 40. člena dolo-
ča, da je lastnik registriranega vozila dolžan 
odjaviti vozilo iz prometa in hkrati z odja-
vo izročiti registrske tablice, če je veljavnost 
prometnega dovoljenja potekla pred več kot 
30 dnevi ali pred več kot letom dni za mope-
de, motorna kolesa, motorna trikolesa, lahka 
štirikolesa, štirikolesa, bivalna vozila, bivalne 
priklopnike ter starodobnike.  
Lastniku, ki krši navedeno določilo, upravna 
enota pošlje poziv, da skladno z določili 7. 
odstavka 40. člena ZMV v 15 dneh odjavi 
vozilo pri registracijski organizaciji in hkrati 
z odjavo izroči registrske tablice. Če lastnik 
tudi po pozivu ne izpolni svoje obveznosti, 
upravni organ vozilo odjavi po uradni dol-
žnosti in o tem obvesti pristojno policijsko 
postajo, ki registrske tablice odvzame z ne-

posredno fizično prisilitvijo na lastnikove 
stroške.
Opustitev dolžnosti 5. točke 2. odstavka 40. 
člena citiranega zakona je prekršek, za ka-
terega se skladno z 8. in 9. odstavkom 40. 
člena izreče globa v znesku 250 EUR za fi-
zične osebe, 2.000 EUR za pravne osebe in 
samostojne podjetnike posameznike ter 250 
EUR za njuno odgovorno osebo. 

2.  Prekršek zaradi spremembe 
lastništva vozila 

V 5. odstavku 40. člena ZMV je določeno, da 
če pri prenosu lastništva vozila novi lastnik 
istočasno vozila ne registrira na svoje ime, 
mora v 15 dneh od nakupa to vozilo registri-
rati na svoje ime ali podati izjavo o lokaciji 
vozila v skladu z 2. odstavkom 41. člena na-
vedenega zakona. 
Tudi kršitev te dolžnosti predstavlja prekr-
šek, za katerega se v skladu z 8. in 9. odstav-
kom 40. člena ZMV  izreče globa v znesku 
250 EUR za fizične osebe, 2.000 EUR za 
pravne osebe in samostojne podjetnike po-
sameznike ter 250 EUR za njuno odgovor-
no osebo. 

3. Prekršek zaradi prenehanja 
zavarovalne pogodbe

V 6. točki 2. odstavka 40. člena ZMV pa je 
predpisano, da je lastnik registriranega vozi-
la dolžan vozilo odjaviti iz prometa in vrniti 
registrske tablice, če je med veljavnostjo pro-

metnega dovoljenja prenehala veljati zava-
rovalna pogodba, ker ni bila obnovljena ali 
ni bila poravnana letna obveznost v skladu z 
zavarovalnimi pogoji.
Lastniku, ki krši navedeno določilo, upravna 
enota pošlje poziv, da skladno z določili 7. 
odstavka 40. člena ZMV v 15 dneh odjavi 
vozilo pri registracijski organizaciji in hkrati 
z odjavo izroči registrske tablice. Če lastnik 
tudi po pozivu ne izpolni svoje obveznosti, 
upravni organ vozilo odjavi po uradni dol-
žnosti in o tem obvesti pristojno policijsko 
postajo, ki registrske tablice odvzame z ne-
posredno fizično prisilitvijo na lastnikove 
stroške.
Opustitev dolžnosti 6. točke 2. odstavka 
40. člena citiranega zakona je prekršek, za 
katerega se skladno z 8. in 9. odstavkom 40. 
člena izreče globa v znesku 250 EUR za 
fizične osebe, 2.000 EUR za pravne osebe 
in samostojne podjetnike posameznike ter 
250 EUR za njuno odgovorno osebo. 
Glede na zgoraj navedeno in v izogib pla-
čevanju glob stranke ponovno opozarja-
mo in pozivamo, naj vsako spremembo, ki 
vpliva na podatke v prometnem dovolje-
nju, dosledno prijavijo v zakonskem roku 
registracijski organizaciji ter v predpisanih 
rokih izpolnjujejo dolžnosti lastnikov vo-
zil ob odjavi vozila, spremembi lastništva 
in prenehanju zavarovanja.

UPRAVNA ENOTA TREBNJE

UPRAVNA ENOTA KOT PREKRŠKOVNI ORGAN

Obeležitev 24. 
obletnice Slovenske 
kmečke zveze
V soboto, 12. maja 2012, je minilo natan-
ko 24 let, odkar je bila ustanovljena prva 
slovenska demokratična stranka po drugi 
svetovni vojni, in sicer Slovenska kmeč-
ka zveza, predhodnica Slovenske ljudske 
stranke. Ob tej priložnosti je bila v četr-
tek, 10. maja, v Ljubljani slavnostna aka-
demija z nagovorom predsednika SLS 
mag. Radovana Žerjava. Na ta način smo 
počastili obletnico ustanovitve ter skupaj 
z gosti obudili spomine na leto 1988. 
In po 24 letih ti spomini niso zbledeli 
– ostajajo živi, kakor tudi misel prvega 
predsednika Slovenske kmečke zveze g. 
Ivana Omana: »Upam, da bo ta pomlad 
demokracije, ki ni prva v Sloveniji, bolj 
topla.« In ta je še kako aktualna tudi v 
današnjem času!
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Janko Zakrajšek, NAJMLAJŠI občin-
ski svetnik v zgodovini Občine Treb-
nje, s svojim delom in odnosom iz seje v 
sejo dokazuje veliko zrelost, strokovnost, 
modrost,   pogum, občutljivost in razu-
mevanje za soljudi in naravo, kritičnost 
ter hkrati konstruktivnost, odgovornost 
do občanov in občank ter razvoja naše 
občine. Dejstvo, da ni slišan s strani dela 
svetnikov in vodstva občine, mu ne vza-
me energije; daje mu življenjske izku-
šnje in ga kali za svet, ki je velikokrat 
nerazumen.
Janko, VSE NAJBOLJŠE!

Po premieri in še štirinajstih ponovitvah 
v različnih krajih Dolenjske so člani KUD 
Ivan Cankar iz Velike Loke sklenili, da bodo 
po tej sezoni zaključili z igranjem zelo uspe-
šne predstave Nezakonska hči, katere av-
torica je Marija Steinacher, režiral pa jo je 
domači režiser Bojan Rus. V jeseni se bodo 
lotili postavitve nove predstave.
Zadnja predstava, ki so jo zaigrali na Veli-
ki Loki, je kljub petnajstim ponovitvam na 
domačem odru in v okoliških krajih doživela 
številen obisk, ki je dodobra napolnil dvora-

no. Gledalci so nasmejali do solz.  Zgodba 
pripoveduje o življenjskih zapletih, ki jih 
doživlja malce radoživo podeželsko okolje, v 
katerem nosijo hlače ženske, kar pripelje do 
številnih smešnih situacij. V predstavi, ki ne-
usmiljeno kritizira podeželsko nečimrnost, 
lahko v marsikateri vlogi spoznamo tudi 
sami sebe. Če seveda predstavo gledamo tudi 
kot poduk za življenje.
Naslednje predstave, ki jo bodo postavili na 
oder, člani KUD Ivan Cankar iz Velike Loke 
v tem trenutku še nimajo izbrane, vsekakor 

pa so odločeni, da bodo nadaljevali s tradicijo 
igranja gledaliških predstav, ki je v preteklo-
sti nekoliko zamrla zaradi menjave generacij. 

Brane Praznik 

Ameriški marinci na Medvedjeku
V okviru mednarodnega sodelovanja Slovenske vojske z nacionalno 
gardo Colorada (ZDA) je potekal tudi obisk ameriških marincev 
pred spomenikom osamosvojitvenim bojem v letu 1991 na Medved-
jeku. Ameriški vojaki, specialci inženirske stroke, ki jih vodi stotnik 
Read, v teh dneh namreč sodelujejo s 14. inženirijskim bataljonom 
Slovenske vojske iz Novega mesta na večji vaji na osrednjem vadišču 
Slovenske vojske na Počku. Poveljnik inž. bataljona podpolkovnik 
Povšič in njegov namestnik major Trinko sta jih odpeljala tudi na 
ogled spomenika (v petek, 11. maja), kjer so jim trebanjski veterani 
pripravili predsta-
vitev bojev iz leta 
1991, z njimi po-
klepetali in jih po-
gostili s kavo. Leto-
šnje sodelovanje na 
vaji je že drugo za-
pored, kar kaže, da 
gre za obojestran-
ski interes – oboji 
si želijo pridobiti 
nova znanja.

B. P.

Projekti na CIK-u Trebnje
Center za izobraževanje in kulturo Treb-
nje v okviru projekta Izvajanje programov 
splošnega neformalnega izobraževanja 
odraslih izvaja program Zgodovina ume-
tnosti skozi čas. Udeleženci so spoznavali 
zgodovinska obdobja in zvrsti umetnosti, iz-
delovali angele ter obiskali Dolenjski muzej.
Uspešni smo tudi pri izvajanju programov 
v okviru Usposabljanja za življenjsko uspe-
šnost, ki poteka v obliki projektnega uče-

nja – Most do izobrazbe, Izzivi podeželja, 
Beremo in pišemo skupaj, Računalniška 
pismenost za odrasle in Branje za znanje in 
branje za zabavo se izvajajo v okviru projek-
ta Dvig ravni pismenosti. Vabljeni. Več na 
www.ciktrebnje.si.
Vabljeni tudi na Točke vseživljenjskega 
učenja Dolenjske, ki se izvajajo v Šentlo-
vrencu, v Domu starejših občanov Trebnje 
in na CIK-u Trebnje. Tako se lahko v sredo, 
13. junija 2012, ob 18. uri v Šentlovrencu 
udeležite delavnice pilatesa, ki je namenjena 
zlasti starejšim odraslim. Vodila jo bo go-
spa Tanja Brodnik. Več o programu si lahko 
preberete na spletni strani www.cvzudo-
lenjska.si. Vse pro-
jekte sofinancirata 
Evropska unija iz 
Evropskega soci-
alnega sklada ter 
Ministrstvo za zna-
nost, izobraževanje, 
kulturo in šport RS. 

Gledališka predstava, ki te nasmeje do solz!

Utrinek z delavnice Izzivi podeželja  
(Foto: A. V. N.)

Na fotografiji pred spomenikom s trebanjskimi 
veterani in poveljnikoma.
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Dobrodelni koncert na Podružnični šoli 
Dolenja Nemška vas
V četrtek, 26. 4. 2012, je na Podružnični šoli Dolenja Nemška vas 
potekal dobrodelni koncert z naslovom Z dobrodelnostjo do novih 
pridobitev. Koncert je doživel lep uspeh, tako s strani kulturnega 
programa kot glede udeležbe občinstva. V ta koncert je bilo vlože-
nega veliko prostovoljnega dela in požrtvovalnosti, saj smo želeli s 
skupnimi močmi poskrbeti za lepši jutri naših učencev. Iskreno se 
zahvaljujemo donatorjem in sponzorjem, vsem nastopajočim, medij-
skemu sponzorju Radiu 1, snemalcu Janezu Janežiču, Akustiki Avbar 
in povezovalki Gloriji Meglič. Zahvaljujemo se tudi staršem naših 
učencev, ki so pomagali pri pogostitvi ob koncu koncerta. 
Višina izkupička dobrodelnega koncerta znaša 2.720 €. Ta denar 
bomo namenili nakupu klimatske naprave za telovadnico, za katero 

predračun znaša okoli 15.000 €. Še enkrat, hvala vsem, ki ste kakor 
koli prispevali, da je dobrodelni koncert uspel.  

Učenci OŠ Trebnje zbrali 33 ton 
papirja, čeprav so jim neznanci 
5 ton ukradli
Organizator je bil 9. d z razredničarko Sašo 
Bedene, samo akcijo pa je koordinirala 
skupnost učencev. Učenci so zbrali 33 ton 
papirja. Žalostno pa je, da so jim med po-
nedeljkom in torkom ter torkom in sredo 
ponoči neznanci ukradli iz kontejnerja, ki 
je stal pred šolo, več kot 5 ton papirja! To je 
prva kraja papirja na OŠ Trebnje. Škoda, da 
se kriza družbe odraža tudi na tak način in 
da nepridipravi nimajo vsaj toliko srca, da 
bi učencem pustili veselje do zbiranja. Raje 
že mladim dajejo »dober« zgled in popo-

tnico za naprej. 
Denar od papirja prejmejo učenci, ki ga 
običajno namenijo za končni izlet v Gar-
daland v 9. razredu. S tem tudi posredno 
pomagajo socialno šibkejšim družinam, ki 
sicer tega izleta svojim otrokom ne bi mo-
gli plačati. Hkrati pa se z zbiranjem učenci 
navajajo na delo v skupini, utrjujejo med-
sebojno pripadnost in razvijajo prve prave 
veščine organizacije.
Zahvaljujemo se vsem občanom, ki so tako 
ali drugače pomagali pri zbiranju papirja.
Želimo si, da bi zbiralne akcije živele še na-
prej in tudi na ta način skrbele za ekološko 
ozaveščanje učencev.

Mentor skupnosti učencev Franci Kravcar

Prvomajska budnica  
v Štefanu pri 
Trebnjem
Na zgodnje praznično jutro praznika dela so 
nas tako kot vsako leto budili člani Občin-
skega pihalnega orkestra Trebnje pod tak-
tirko dirigenta g. Primoža Kravcarja in tre-
banjske mažoretke, ki so s svojim nastopom 
popestrile prvomajsko jutranjo budnico.
V Štefanu pri Trebnjem so jih z veseljem 
pričakali domačini in člani Turističnega, 
športnega in kulturnega društva Štefan, ki 
so jih tudi prijazno pogostili in s tem izra-
zili zadovoljstvo ob njihovem obisku. Zara-
di natrpanega urnika je bil postanek članov 
Občinskega pihalnega orkestra Trebnje v 
Štefanu kratek, saj se jim je mudilo obiskati 
še ostale kraje v Mirnski dolini. Zaključek 
njihove poti pa je bil tako kot vsako leto pri 
koči na Debencu, kjer so razveselili z igra-
njem in nastopom večtisočglavo množico 
ljudi. Znani slovenski pregovor pravi: »Kdor 
zna, pač zna.« 

Tekst: Leon LOBE
Foto: Marko GOREC 

Akciji LEO kluba Trebnje:

Obisk Doma starejših 
občanov Trebnje in 
dobrodelna predstava s 
P.L.I.N.-ovci
Člani LEO kluba Trebnje smo minulo so-
boto, 21. aprila 2012, obiskali oskrbovance 
Doma starejših občanov Trebnje. Na kratko 
smo se predstavili v besedi in sliki – povedali 
smo, kdo smo in kaj počnemo ter kaj je bi-
stvo gibanja, ki se imenuje leonizem. Za vse 
oskrbovance smo pripravili kratek, vendar 
pester kulturno-zabavni program. Na odru 
so se zvrstili naslednji nastopajoči: hip-hop 
plesalki, mladi imitator, ki se najbolje znajde 
v vlogi gospoda Serpentinška, nismo pa poza-
bili niti na domačo glasbo, za katero je poskr-
bel prikupni harmonikaš. Na koncu smo jih 
presenetili še z domačim pecivom, s katerim 
so se lahko posladkali po kosilu. Namen naše-
ga obiska je bil popestriti in polepšati sobotno 
dopoldne vsem stanovalcem doma. Vsekakor 
smo prepričani, da to ni bil naš zadnji obisk, 
saj so nas bili veseli. Občutek je res lep, ko veš, 
da si nekomu z malenkostjo polepšal dan.  
Istega dne zvečer pa smo v prostorih Kultur-

nega doma Trebnje v sodelovanju z domačo 
gledališko skupino P.L.I.N. organizirali do-
brodelno predstavo z naslovom Plin s sme-
hom po dolin'. Fantje in dekleta so poskrbeli 
za veliko smeha, z njihovo pomočjo zbrani 
izkupiček pa bomo namenili družini iz Gom-
bišča. Želimo jim namreč pomagati pri ob-
novi strehe, saj je le-ta dotrajana in nevarna, 
kajti ob večjem deževju prepušča v notranjost 
hiše. S skupnimi močmi jim bomo omogočili 
varnejše bivanje v hiši. Na tem mestu bi se še 
enkrat radi zahvalili vsem nastopajočim ter 
vsem ostalim, ki so omogočili izvedbo pred-
stave, največja zahvala pa gre seveda vsakemu 
obiskovalcu posebej, ki je po svojih zmožno-
stih prispeval prostovoljni prispevek.

Članici LEO kluba Trebnje
Mateja Pekolj in Suzana Bajuk
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Aprila 2012 je Ljudska univerza Kočevje v sklopu projekta Uspešno 
vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje II organizirala stro-
kovno ekskurzijo v Veliko Britanijo, v Oxford. Med udeleženci ek-
skurzije je bila Milijana Gligić - Mikica, ki na Osnovni šoli Trebnje 
že vrsto let opravlja delo romske pomočnice. V Oxfordu je gostite-
ljem predstavila delo romskega pomočnika v Sloveniji in se z zani-
manjem poučila o britanskem pristopu pri vključevanju nomadskih 
in romskih otrok v procese vzgoje in izobraževanja. Kako je Oxford 
doživela Mikica, nam je zaupala v spodnjem prispevku.

Oxford skozi moje oči
Sedim v letalu in čakam, da mine ta strah, ki se je v meni nakopičil od 
razburjenja, slabega vremena, odhoda v neznano. Pogledala sem skozi 
okence letala in zagledala pisano paleto oblakov ter rumeno krilo le-
tala, ki nas je peljalo proti novim spoznanjem, v Oxford. 
Po dobrih dveh urah letenja smo končno pristali na trdnih tleh. 
Končno! Oxford, hotel Royal, recepcija, soba 208.  
Sledili so delovni dnevi, ki so bili zanimivi, začinjeni z obveznim an-
gleškim dežjem, rahlo naporni in ...  uspešni. Gostiteljem sem pred-
stavila svoje delo z romskimi otroki in njihovimi starši. Obiskali smo 
osnovno šolo z vrtcem, ki ju obiskujejo otroci narodnostnih manjšin, 
nomadov in Romov. Seznanili so nas z njihovo organizacijo šolstva 
in načinom dela ter kako so pri tem uspešni. Obiskali smo družino 
nomadov, ki ima vse značilnosti romske družine, vendar niso Romi. 
Niti romskega jezika ne znajo. Sami sebe imenujejo »nomadi«. So 
izredno zanimiva družina, v kateri ima glavno besedo ženska, pre-
življajo pa se z izdelovanjem ročnih izdelkov in prodajo na različnih 
sejmih. Keramika nomadov je zelo poznana in cenjena. Kljub temu 
so skromni, in to je name naredilo vtis. Otroci nomadskih družin 
obiskujejo pouk v šoli le od novembra do aprila, torej v zimskem času.  
V toplejših mesecih pa so nomadske družine na poti od sejma do 
sejma. V tem času se otroci učijo in pridobivajo ocene na daljavo, in 
sicer po določenem programu, ki ga pripravi šola. Romska populacija 

in druge manjšine imajo tudi v Angliji (Oxfordu) težave na področju 
izobraževanja. Zgolj 20 % Romov konča prvi del izobraževanja pri 
enajstih letih, 38 % pa jih nikoli ne dokonča osnovnega šolanja, saj je 
obisk šole oziroma pouka zelo slab.
Po letu 2007 se je okrepil priliv Romov iz balkanskih dežel, kot so 
Romunija, Bolgarija in Madžarska. V Angliji iščejo boljše življenje, 
zato zaprosijo za azil. Za Angleže je situacija težko sprejemljiva. V 
eni sami multikulturni osnovni šoli, ki smo jo obiskali, učijo kar 42 
različnih jezikov. To dejstvo me je zelo fasciniralo. Presenetila me je 
tudi skromnost, ki jo opaziš na vsakem koraku. Veliko telovadnico 
denimo uporabljajo kot prostor za telovadbo, kot jedilnico in kot pro-
stor za izvedbo proslav, torej trije prostori v enem. Prioriteto dajejo 
jeziku – učenju angleščine. Lahko bi rekla, da so zelo disciplinirani, 
kar pa mi ni všeč, saj sistem otroke preveč »robotizira«. 
Hladnost, ki se odraža tudi na otrocih, me je nekoliko prizadela. 
Dobila sem občutek, da ni tiste prave človeške pristnosti in topline. 
Mar ne potrebujemo vsi prijazne besede, dotika, nasmeha in ljubezni?  
Strokovna ekskurzija je bila poučna in zanimiva. Vesela sem, da sem 
bila izbrana, da prav jaz gostiteljem predstavim projekt dela v Re-
publiki Sloveniji. Ostala mi bo v spominu in nova spoznanja bom 
vsekakor uporabila pri svojem delu.

Milijana Gligić - Mikica

Vremenske napovedi za velikonočni po-
nedeljek so bile takšne, da bi se še de-
ževniki spraševali, ali bi zlezli na plano. 
Pa se je (hvala bogu) vremenoslovcem 
zopet posrečila klasična vremenska na-
poved – torej je bila drugačna, kakršno 
je bilo potem vreme v resnici. Najbolj so 

ga bili veseli organizatorji TKD Krtina.
Na startu poti okoli KS Šentlovrenc se 
je zbralo 172 pohodnikov. Človek kar ne 
more verjeti, od kod vse so prišli: z Vrhni-

ke, iz okolice Cerkelj na Gorenjskem, pa iz 
Kamnika ... Prišel je celo trebanjski župan. 
Organizatorji so seveda poskrbeli za vse. Na 
koncu tudi za slasten golaž.

Velikonočni pohod okoli 
KS Šentlovrenc
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Letošnja dobrodelna prireditev 
Sklada Vrtca Trebnje je bila 
izvedena namensko, in sicer 
smo zbirali finančna sredstva 
za nakup pianina, glasbil in 
Orffejevega instrumentarija. 
V polni dvorani Kulturnega 
doma Trebnje so 17. aprila 
2012 nastopili otroci Vrtca 
Trebnje, Predšolski otroški 
pevski zbor Mavrica in čarodej 
Toni z medvedom Čalapin-
kom. Glede na zbrana sredstva 
bo lahko sklad ta dvoletni pro-
jekt uspešno zaključil, saj smo v dveh letih zbrali približno 6.000 EUR, ki bodo namenjeni nakupu, 

in s tem je bil dosežen cilj izboljšanja pogojev dela na glasbenem 
področju predšolske vzgoje Vrtca Trebnje. Gre že za drugi dvoletni 
projekt Sklada Vrtca Trebnje, ki smo se ga lotili člani sklada, in gle-
de na predhodne izkušnje smo veseli, da nekaj donacij zberemo tudi 
po prireditvi. V veliko veselje nam je, da donacije še vedno prihajajo 
in tako bomo lahko realizirali zastavljeni cilj. Hvala vsem, ki ste na 
kakršen koli način sodelovali pri tem projektu. Po 7 letih delovanja v 
skladu se s tem šolskim letom poslavljam od aktivnega udejstvovanja 
v njem in želim si, da bi sklad tudi v prihodnosti uspešno nadaljeval 
s svojim delom. 

Leon LOBE, predsednik Sklada Vrtca Trebnje 

Sklad Vrtca Trebnje je uspešno 
izvedel 6. dobrodelno prireditev

Mesečno srečanje tajnic: 
OSEBNOSTNI TIPI
Naše aprilsko mesečno srečanje je bilo posvečeno osebnostni ra-
sti, saj je bila naša gostja Nevenka Dautanac, predstavnica Šole 
odličnosti, častna članica Kluba tajnic in poslovnih sekretarjev 
Dolenjske in Bele krajine in tudi predavateljica 20. kongresa po-
slovnih asistentk, sekretark in tajnic.
Na CIK-u Trebnje se nas je zbralo 9 članic. Najprej smo spo-
znavale svojo osebnost, kajti če hočemo dobro razumeti druge 
osebnosti, moramo najprej spoznati svojo. Zavedati se moramo 
različnosti, saj vsak posameznik gleda na stvari s svojega zorne-
ga kota. Različni ljudje zahtevajo različne pristope. Če se pogo-
varjamo z drugimi samo na način, ki ustreza naši osebnosti, se 
ujamemo le z od 25 do 30 % ljudi, zato se moramo prilagajati. 
Razumevanje osebnosti nam pomaga sprejeti druge ter pokaže, 
kako predvideti težave in jih rešiti ali pa jih celo preprečiti.
Vsak človek je drugačen, edinstven in ima svoj način vzposta-
vljanja odnosov. Ljudem se moramo prilagoditi, jim govoriti na 
njihov način, da nas razumejo, vendar moramo vedno ohraniti 
tudi svoj lastni jaz. 
Prepustite se vaši naravi in vaše besede ter dejanja bodo usklajeni 
in se bodo naravno prilagodili vašemu sogovorniku. Naredili bo-
ste prave stvari ob pravem času, ne da bi se za to posebej trudili.

Zapisala: M. K.
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Tradicionalno kresovanje 
na Blatu
Tudi letos je prvega maja ob prazniku dela 
potekalo pri Toplarju Florijan na Blatu tra-
dicionalno kresovanje s pohodom v organi-
zaciji Turističnega društva Trebnje. Člani 
Turističnega društva Trebnje in ostali udele-
ženci so se ob 20. uri zbrali v mestnem parku 
v Trebnjem ter nato z baklami odšli na noč-
ni pohod proti Blatu. Med potjo je vladalo 
veselo razpoloženje ob igranju na harmoni-
ko. Kmalu po 21. uri je sledil pozdrav vsem 
prisotnim in prižig kresa, ki so ga opravili 
župan občine Trebnje g. Alojzij Kastelic, 
predsednik KS Račje selo g. Darko Pekolj, 
predsednica TD Trebnje ga. Biserka Sitar in 
domačinka ga. Marina Okorn. Les za kres so 
prijazno poklonile družine Lovše, Kotar in 
Novak iz Velike Ševnice ter  Kmetijska za-
druga Trebnje. Da pa smo bili deležni veliča-
stnega kresa, ga je bilo potrebno najprej po-
staviti, kar pa so naredili člani Turističnega 
društva Trebnje pod strokovnim vodstvom 
g. Boža Kavška. Tudi za varnost pred rdečim 
petelinom je bilo poskrbljeno, saj so požarno 
stražo opravili domači gasilci iz PGD Račje 
selo. Za dobro hrano in pijačo je poskrbelo 
prijazno osebje pod taktirko družine Okorn 
iz Blata. Za dobro vzdušje udeležencev in 
ples pa so bili zadolženi člani ansambla Nika. 
Kresovanje je potekalo še dolgo v noč in šele 
v jutranjih urah so se zadnji udeleženci razšli 
z obljubo, da se zopet vidijo naslednje leto 
pri Toplarju Florijan na Blatu pri Trebnjem.

Tekst: Leon LOBE, Foto: Marjan HOSTNIK

V KS Dobrnič uspešno 
izvedli akcijo Očistimo 
Slovenijo 2012
V soboto, 24. 3. 2012, se je na zbirnem mestu 
v Dobrniču zbralo več kot 170 prostovoljcev 
iz vseh vasi KS Dobrnič z namenom, da oči-
stimo naravo in se pridružimo akciji Očisti-
mo Slovenijo 2012.
Predsednik Sveta KS Dobrnič g. Milan Ka-
stelic in tajnik g. Peter Zaletelj sta sodelu-
jočim v akciji pred pričetkom del podala še 
zadnja navodila. V akciji so sodelovali člani 
PGD  Dobrnič, članice aktiva kmečkih žena 
Tavžentroža, člani Lovske družine Dobr-
nič in člani vseh ostalih društev. Učenci PŠ 
Dobrnič so očistili okolico že v petek. Poleg 
omenjenih prostovoljcev so v akciji sodelo-
vali tudi ostali krajani. Akcije se je udeležil 
tudi podžupan g. Silvester Prpar. Posebej 
razveseljivo je, da se je akcije udeležilo tudi 
veliko učencev od 6. do 9. razreda OŠ Treb-
nje in dijakov.
V KS Dobrnič je to tretja takšna akcija, saj 
je prva potekala že leta 2008 na pobudo ta-
kratnega predsednika Sveta KS Dobrnič g. 
Silvestra Prparja. Čeprav smo v  takratni ak-
ciji zbrali zelo veliko odpadkov, je ostalo še 
kar nekaj divjih odlagališč v kraških jamah 

in breznih.  Tako smo med  letošnjo akcijo 
odstranjevali odpadke, ki so bili odvrženi že 
več let nazaj, novih, »svežih« odpadkov pa ni 
bilo veliko. Pravzaprav jih je bilo največ ob 
cestah, še posebej veliko smeti so nabrali ob 
cesti proti Grmadi.
Po oceni predsednika Sveta KS Dobrnič smo 
letos zbrali okoli 150 m3  odpadkov. Vsi so-
delujoči pa si želimo, da bi vsi ravnali tako, da 
take akcije ne bi bile več potrebne, čeprav je 
bila to prijetna izkušnja druženja in sodelo-
vanja med krajani. Predsednik Sveta KS Do-
brnič  g. Milan Kastelic je ob koncu povedal, 
da je s potekom, udeležbo in sodelovanjem 
krajanov izredno zadovoljen in se vsem kra-
janom za sodelovanje iskreno zahvaljuje.

Lojzka Prpar, KS Dobrnič

KS Trebnje prva podprla izgradnjo spomenika  
dr. Alojziju Šuštarju

Z velikim odobravanjem KS Trebnje podpira Župnijo 
Trebnje pri postavitvi spomenika dr. Alojziju Šuštarju 
v Trebnjem, kar je tudi usklajeno s svojci. Zato smo 
člani KS Trebnje soglasno sprejeli sklep, da KS Trebnje 
donira sredstva za postavitev spomenika. Poleg tega 
smo se vsi člani odpovedali sejnini v korist postavi-
tve spomenika. Upamo, da bo postavitev spomenika 
onemogočila nadaljnje manipuliranje, ki smo mu žal 
bili priča v preteklem letu pri poskusu preimenovanja 
ulice, kar ni bilo po volji ne svojcem in ne krajanom.
Po več letih vlaganj smo v Jurčkovem gozdu končali 
z investicijo in dokončno uredili igrišče. Postavljeni 
sta bili še zadnji dve igrali. V 
Trebnjem se nadaljuje gradnja 
odprtega širokopasovnega op-
tičnega omrežja. Informacije 
dobite na Občini Trebnje, ti-

sti, ki potrebujete pogodbo o izgradnji priključka na odprto ši-
rokopasovno omrežje, pa jo lahko dobite v prostorih KS Trebnje.
Veseli nas, da ponovno osvetljeno šolsko športno igrišče že sedaj 
privablja v večernih urah veliko obiskovalcev, kar je dobra popo-
tnica za poletne večere.
V mesecu juniju skupaj z društvi nadaljujemo s prireditvami in vas 
vabimo 3. 6. 2012 na pohod na Vrhtrebnje, 9. in 10. 6. 2012 na 24 
ur nogometa, 19. 6. 2012 na prireditev ob prazniku KS Trebnje in 
dan kasneje na baletno predstavo naših mladih balerin. 

Mag. David Klarič, predsednik Sveta KS Trebnje

Investitorje/kupce vabimo k oddaji nezavezujoče

PONUDBE ZA NAKUP DELA OBJEKTA 

na lokaciji Goliev trg 1, Trebnje (bivša Dolenjka).  
Predmet prodaje so prostori v skupni velikosti cca. 770 m2 
skupaj s pripadajočim deležem zemljišča in parkirišč.

Dodatne informacije: 
t: 07/34 83 500, trimo.investment@trimo.si
Ponudbe pošljite na naslov: Trimo Investment d.d.,  
Goliev trg 1, 8210 Trebnje do vključno 31.5.2012.

TrimoInvestment_oglas_05-2012.indd   1 14.5.2012   16:38:49
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Prijeten sogovornik, poln energije, idej in 
nedvomno srčen človek. To je Frenk Cugelj, 
kot mu pravijo kolegi. Da, to je tisti Frenk, 
brez katerega Strelsko društvo Trebnje go-
tovo ne bi bilo to, kar je.

V Temeniški dolini ste nekako simbol strel-
stva že mnogo let. Kaj bi lahko o tem povedali 
bralcem Glasila?
Res je, bil sem še otrok, ko sem že začutil 
neko veliko željo po tem športu. Malo sta 
bila kriva moje ne prav močno telo, saj sem 
bil šibek deček, in moja radovednost. Izsto-
pal sem zaradi drobnega telesa in telovadba 
v šoli mi je delala kar nekaj težav, še posebno 
kakšno skakanje. Sem pa se izjemno rad po-
dil za žogo in zelo kmalu sem začutil željo 
po streljanju. Ker sem bil zelo zvedav fantič 
in sem rad raziskoval stvari od blizu, so me 
kmalu povabili v društvo.
Zelo dobro se spomnim, kako sem po prvem 
obisku jokal, ker nisem smel streljati. 

Zakaj niste smeli streljati?
Na prvem obisku na takratnem strelišču sem 
lahko le vadil oz. imel trening, streljati pa mi 
niso dovolili. Ker pa sem takrat mislil, da je 
društvo le to, da se strelja, sem jokal, ker tega 
nisem še smel.

In kdaj so potem ti treningi bili po vaših že-
ljah? 
Leta 1970 sem pričel kot pionir in do 15. 
leta tekmoval kot pionir, nato do 18. leta kot 
mladinec in naprej kot član. Takrat smo stre-
ljali še pod sedanjo SKB banko in vem, da 
smo bili mi, vaški fantje, kar malo odrinjeni 
od mestnih fantov, saj smo bili zelo mladi in 
nas niso jemali resno.

Streljanje mi je zlezlo pod kožo in sem ga 
vzel zelo resno. Tekmoval sem v zveznem 
merilu in zasedel 6. mesto kot mladinec v 
takratni Jugoslaviji.

Kdaj se je strelstvo pričelo resneje razvijati?
Strelstvo se je v Trebnjem pričelo razvijati 
že leta 1948. Takratni policisti in tudi sta-
rejši moški so streljali vsako nedeljo na poti 
pri Odrgi, pri grajskem studencu, kjer je bilo 
prvo strelišče.
Tudi med menzo in občino so ob nedeljah 
po maši streljali in se urili. Postavili so si 
tarče in se usposabljali ter nadgrajevali svoje 
znanje, sposobnosti.
Ko pa je prišel g. Jernej Pavlin, ki je bil ta-
krat zaposlen na Dobu, je z društvom pričel 
resno, pričel je z modernim športnim strelja-
njem in v veliki želji po strelišču je leta 1972 
tudi začel z gradnjo le-tega.

Kako se spominjate teh dni? 
Leta 1972 se je začela gradnja strelišča v Pra-
pročah pri Trebnjem. Moram povedati, da ni 
bilo potrebno ničesar kupiti. G. Jernej Pavlin 
se je z vsemi podjetji dogovoril za solidarno-
stna in donacijska dela. Spominjam se, da je 
ves les dobil pri kmetih, za vse ostalo pa se je 
znal prav spretno dogovarjati. Dela pa smo 
opravljali prostovoljno.
Bil je res sposoben in vsa zahvala gre njemu. 
Jaz sem hodil tja, če ne drugače, na malice 
in včasih so me porabili tudi za kakšno delo.

Kdaj ste pričeli z delom kot vodja? 
Leta 1979 je g. Jernej Pavlin zbolel in delo 
sem prevzel jaz. Kot 23-letni fant sem ga 
prevzel resno, odgovorno. Najprej občinsko 
strelsko zvezo, kasneje društvo. Na tem stre-
lišču so sprva streljali vsi: teritorialna obram-
ba, lovci, policija, vojska. Streljalo se je tudi 
z vsem pehotnim orožjem, ročnim metalcem 
min, bombami … Leta 1991 se je lastnina z 
društva prenesla na občino. 

Katere vrste orožja imate?
Pri nas imamo navadne serijske malokalibr-
ske puške in zračne puške. Moram še dodati, 
da se je vse v teh letih zelo spremenilo. Bojim 
se, da bodo vsa mala društva prenehala z de-
lovanjem. Zvezo smo opozarjali že leta 1991, 

naj ne gredo v komercializacijo, saj menimo, 
da je to slabo – to se na žalost vidi sedaj. Po-
leg vsega pa se tudi svet in ljudje v njem zelo 
spreminjajo, saj so tudi otroci danes drugač-
ni, kot so bili nekdaj, in pridobiti si avtoriteto 
je danes dosti težje, kot je bilo včasih.

Kakšni so trenutni podatki za vaše društvo?
Članov v društvu je 40–45, od tega je 12–15 
starejših članov. Ostali člani so otroci, ki obi-
skujejo osnovno ali srednjo šolo. Letna čla-
narina je 20 EUR, v katero je všteta uporaba 
puške, začetniki imajo še na razpolago 25–30 
strelov na trening. Od tega jih imajo 5 za 
poizkus in 20 za oceno. Treningi so dvakrat 
tedensko, ob torkih in petkih v popoldanskih 
urah zaradi šolskih obveznosti otrok.

Koliko je v društvu trenerjev, inštruktorjev?
V društvu smo 3 trenerji oz. inštruktorji špor-
tnega strelstva, jaz pa sem še strokovni delavec 
s strokovno licenco, in 4 strelski sodniki. 

In kje se usposabljate vi?
Vsi trenerji se usposabljamo v okviru zveze 
na Fakulteti za šport, kjer nam potem tudi 
izdajo dokumentacijo za opravljanje dela.

Kako vam uspeva pridobivati nove člane?
Želimo si, da bi nas bilo več, zato vsako leto 
v okviru prireditve Iz trebanjskega koša pri-
pravimo tudi dan odprtih vrat, na katerem 
obiskovalcem predstavimo naše delovanje in 
lokacijo. Upam, da bodo koga tudi te infor-
macije pritegnile in nas bo obiskal, saj si želi-
mo, da se šport ohranja, prenaša na mlade in 
da še naprej na nek način predstavlja za našo 
mladino prijetno koriščenje prostega časa.

Vam prostega časa gotovo ne primanjkuje?
Res je, tempo je hiter in moram priznati, da 
ves prosti čas rad racionalno porabim za delo 
okoli doma in za dveletno vnukinjo, ki je v 
najbolj zvedavem obdobju. Moram pa pove-
dati, da vsega tega sam ne bi zmogel, če ne 
bi imel tako razumevajoče partnerke, ki mi 
je vedno stala ob strani in me bodrila, sedaj 
pa že tudi obe hčeri, tako da mi delo ni bilo 
nikoli v breme. Ker pa imam mladino rad in 
vem, da na mladih svet stoji, se rad nesebično 
razdajam in jim prenašam svoje znanje.

Rezultati, ki jih niza Strelsko društvo Treb-
nje so le pokazatelj uspešnega dela tima v 
društvu, zato g. Cuglju želimo, da še naprej s 
tako vnemo in zanosom prenaša svoje znanje 
na mladi rod.

M. S.

FRANC CUGELJ: »Rad imam mlade, zato 
rad zanje razdajam svoj čas in svoje znanje.«
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TREBSIKON 
Dularjev mlin; GRM
Dularjev mlin stoji na desnem bregu Te-
menice, nekoliko stran, južno od vasi Grm 
in je zadnji od vrste mlinov na Temenici 
do njenega prvega ponora. Tipološko sodi 
med mline na kamen s pogonom na spo-
dnjo vodo.
Objekt je pritličen, grajen iz kamna, po-
dolgovatega tlorisa, vzporedno z vodo-

tokom. Svoje čase je združeval osrednjo 
mlinarsko delavnico in bivalne prostore. 
Mlin je imel tri pare kamnov in stope. Ob 
mlinu je na strugi Temenice  betonska za-
pornica.
Mlin sodi med najstarejše mline na Teme-
nici. Vrisan je že na Jožefinskem vojaškem 
zemljevidu (1763-97). Deloval je vse do leta 
1960, ko so se lastniki preusmerili v drugo 
dejavnost.
Objekt je sedaj v slabem stanju. Ohranjena 
je še kamnita stavba brez opreme in beton-
ska zapornica. Dularjev mlin (ZVKD Nm, 2008)

TEDEN 
RDEČEGA 
KRIŽA

Tradicionalni teden 
Rdečega križa se vsako 
leto prične 8. maja z 

obeležitvijo svetovnega dneva Rdečega kri-
ža in traja do 15. maja. V letošnjem letu je 
potekal pod sloganom »Mladi za boljši svet«.
V torek, 8. 5. 2012, smo v parku v Trebnjem v 
sodelovanju s KS Trebnje in ZD Trebnje or-
ganizirali prireditev, na kateri smo predstavi-
li program dela OZ Rdečega križa Trebnje. 

Mimoidočim krajanom smo izmerili krvni 
tlak, krvni sladkor in holesterol. 
Na področju skrbi za mlade je zelo pomemb-
na promocija in učenje prve pomoči. Preda-
vateljici prve pomoči sta učence in učiteljice 
Osnovne šole Trebnje seznanili s temeljnimi 
postopki oživljanja, uporabo defibrilatorja in 
to praktično prikazali tudi na lutkah. Odzivi 
učencev so bili zelo pozitivni.
Preprečevanja nezgod in obvladovanja prve 
pomoči se je treba začeti učiti v osnovni šoli 
in to znanje nato tekom življenja nenehno 
nadgrajevati, vzdrževati oziroma ohranjati 
kot veščino za vsakodnevno rabo. 

Tea Radelj, OZRK Trebnje

NOVA POLETNA KOLEKCIJA!

UGODNE CENE POTOVALNIH KOVÈKOV - OD 23 EUR
Tel.: (07) 30 41 453
TrebnjeTrgovina Malèi

tunike nedrčki

10,00
EUR

3,90
EUR

denarnice

10,00
EUR

spodnje perilo 

1,90
EUR

torbice

od 6,90
EURmajice

od 3,00
EUR krila

12,90
EUR

NORE
CENE
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Prostovoljki  
v Afriki
V sredo, 11. aprila, sta ob 18. uri Nataša Pe-
kolj in Nina Kravanja predstavili prostovolj-
no delo v afriški državi Zambiji. Na pot sta 
se podali skupaj s tremi sopotniki, načrtovali 
pa so jo v okviru Sekcije za tropsko medici-
no, ki deluje pod okriljem Medicinske fakul-
tete v Ljubljani. Zambijo so izbrali, ker tam 
ljudje umirajo za boleznimi, ki jih je mogo-
če pozdraviti z zdravljenjem, več kot 15 % 
prebivalstva je okuženega z virusom HIV, 
povprečna življenjska doba je 37 let (v Slo-
veniji je bila leta 2007 povprečna življenjska 
doba moškega okoli 69 let), oskrba v večjih 

bolnišnicah je samoplačniška … Sredstva za 
potovanje in sanitetni material, namenjen 
misijonski bolnišnici v Nangomi, so pridobi-
li s pomočjo zasebnih donatorjev in donacij 
različnih podjetij.
Po dolgotrajnih pripravah in tridnevnem 
potovanju z letalom so prispeli v Nango-
mo in se nastanili. Kmalu so spoznali delo 
v bolnišnici, ki sprejema bolnike z različnimi 
obolenji, od malarije do zlomov, HIV pozi-
tivne bolnike in tudi obolele s tuberkulozo. 
Raznoliki bolniki so pomenili razgibano 
delo za prišleke, ki so se hitro navadili tudi 
na novo prehrano – kašo iz bele koruze ter 
na veliko sadja in zelenjave. Nina Kravanja je 
kot najbolj zanimivo izkušnjo iz bolnišnic iz-
postavila dejstvo, da je lahko rentgenski po-
snetek dobila v nekaj minutah, medtem ko je 

v Sloveniji bolnika pogosto potrebno poslati 
na slikanje v drug kraj. Natašo Pekolj pa je v 
Zambiji najbolj presenetil način čiščenja in 
oskrbe ran, v spomin pa so se ji seveda vti-
snile predvsem otroške oči.

Saksofonist Jan Gričar iz Trebnjega se uspe-
šno udejstvuje v klasičnih glasbenih vodah. 
Tokrat nastopa v vlogi člana Kvarteta sakso-
fonov Color Four, ki ga poleg Jana sestavljajo 
še Štefan Starc, Bojan Sumrak in Matija Ma-
rion. Mladi saksofonisti so lanskemu uspehu 
v italijanskem Trevisu  prejeli prvo nagrado, 
letos dodali še tri nove uspehe. Na medna-
rodnem tekmovanju v Beogradu so osvojili 
prvo mesto in 100 točk ter si s tem prido-
bili naziv laureat tekmovanja. Na državnem 
tekmovanju Temsig pa so v najvišji kategoriji 
komornih skupin s pihali prav tako osvojili 
prvo mesto in 100 točk. Prvo mesto pa so v 
začetku maja osvojili tudi na tekmovanju za 
komorne skupine Primož Ramovš, in sicer 
v najvišji starostni kategoriji do 30 let. Prav 
tako je Jan letos kar trikrat nastopil kot solist 

z dvema različnima orkestroma! V začetku 
februarja je ob spremljavi orkestra Slovenske 
filharmonije kot gost nastopil na finalnem 
koncertu slovenskega izbora »Evrovizijski 
mladi glasbenik«, v začetku marca pa je kr-
stno izvedel koncert za saksofon in orkester 
Miroslava Paškvana ob spremljavi Simfo-
ničnega orkestra RTV Slovenije. Vsi trije 
koncerti so se odvijali v Kozinovi dvorani 
Slovenske filharmonije. Trebanjci spremlja-
mo Janovo glasbeno udejstvovanje in smo 
ponosni na njegove uspehe.

Leon LOBE

Društvo likovnikov Trebnje

V A B I 
 
SLIKARJE IN LJUBITELJE  SLIKA-
NJA NA TREBANJSKI LIKOVNI EX 
TEMPORE, KI BO POTEKAL 26. 
IN 27. MAJA 2012. PRIČETEK BO 
V SOBOTO, 26. 5. 2012, OB 9. URI 
PRED LOVSKO KOČO LD VELI-
KA LOKA NA ZAGRIČU (med Ča-
težem in Primskovim). ZAKLJUČEK 
BO RAVNO TAKO PRED LOVSKO 
KOČO V NEDELJO OB 16. URI.
Teme slikanja: vino, vinograd in vino-
gradništvo.
Prijave so obvezne zaradi organiziranja 
prehrane in morebitnih prenočišč. Ude-
leženci lahko sodelujejo tudi samo en 
dan, kar naj navedejo ob prijavi. Infor-
macije in prijave na telefonski številki: 
041 810 698. 

Koncert ob 
20-letnici Zagriških 
fantov
Koncert, ki je bil namenjen praznovanju dvaj-
setletnice ustanovitve in delovanja zbora, je 
bil izjemno lepo doživetje v šentlovrenškem 
kulturnem domu. Trije zbori so skupaj z go-
stitelji ustvarili dinamično pevsko vzdušje s 
skladbami različnih žanrov in avtorjev. Sku-
paj je bilo predstavljenih 20 skladb. Jubilanti 
so zapeli tudi dve pesmi Darka Bregarja, ki 
je bil njihov prvi zborovodja, in se mu na ta 
način oddolžili za njegov ustvarjalni prispe-
vek. Vsi trije zbori so ob zaključku zapeli še 
skupno pesem So ptičice zbrane.

Na svečanosti so bila podeljena tudi srebr-
na in zlata Gallusova pevska priznanja, ki 
jih je podelila Mojca Femec, koordinatorka 
Območne izpostave JSKD Trebnje. Med 
drugimi je dobil zlati Gallusov znak tudi 
Jože Grmovšek, vendar so se mu člani za-

hvalili še posebej in mu v znak hvaležnosti 
podarili umetniško sliko. Program je prijetno 
povezoval vrstnik in prijatelj pevskega zbora 
France Logonder. 

B. P.

Saksofonist Jan 
Gričar nadaljuje  
z glasbenimi uspehi
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V nedeljo, 22. aprila, je odšlo 
na strokovno ekskurzijo na 
Primorsko 26 članov Turistič-
nega, športnega in kulturnega 
društva Štefan. Izlet je bil po-

svečen našemu preminulemu članu društva g. Milanu Selevšku. Pot 
smo z dobro voljo začeli v Trebnjem. Z avtobusom smo se najprej od-
pravili do zadnje slovenske vasice ob meji s sosednjo državo Hrvaško, 
ki se imenuje Dvori. V bližini te vasice smo si ogledali naravni most, 
ki nas je fasciniral. Pot nas je nato vodila mimo nekdanjega orlovega 
gnezda, ki je bil za naše oči zelo zanimiv. Na kraški znamenitosti 
– »spodvolah« pa je nastala skupinska fotografija. Zaradi dežja smo 
odšli samo do Kvirika, kjer nas je pričakal avtobus. Vas Movraž smo 
si ogledali z avtobusa, saj nam vreme ni bilo naklonjeno. Nato smo si 
ogledali tudi notranjost cerkve v Hrastovljah. Pri našem gostitelju in 
vodiču na poti g. Borisu Fergolju nas je pričakala topla juha, ki nas je 
okrepila. Vendar pa naše poti še ni bilo konec, saj smo se ustavili še na 
turistični kmetiji Franca Jelušiča v bližini Kozine, kjer so nas prijazno 
pogostili. Naj omenimo, da gospodar te kmetije v Sloveniji slovi kot 
lastnik najboljšega kraškega brinjevca. Polni lepih vtisov smo se po-
slovili z obljubo, da naslednje leto izlet ponovimo. V Trebnje smo se 
vrnili v poznih večernih urah.

Leon LOBE, podpredsednik TŠKD Štefan

Izdelovanje domačega masla in dolenjskih 
štrukljev
V okviru projekta 
Naša hrana smo v 
petek, 20. 4. 2012, v 
oddelku Ribice v ju-
tranjem času skupaj 
z go. Slavko Željko 
pripravili domače 
maslo. Otroci so 
spremljali ves po-
stopek izdelave do-
mačega masla, pre-
izkusili so se tudi v 
mešanju sestavin, ki 
so potrebne za izdelavo masla. Nazadnje smo ga tudi poizkusili in 
bili nad njim navdušeni.
Za zaključek projekta Naša hrana pa smo otrokom prikazale pripra-
vo dolenjskih štrukljev. Namen projekta je bil predstavitev domače 
hrane in uporabe domačih sestavin. Otroci so v sklopu projekta tako 
spoznali zdravo, domačo hrano, ki so jo pripravljali nekoč in ki jo tudi 
še danes, ter spoznali, da uživanje zdrave hrane pomaga ohranjati 
zdravje. V torek, 24. 4. 2012, smo v vrtec povabili go. Marijo Veber, ki 
nam je pripravila in skuhala dolenjske štruklje. Testo za štruklje smo 
skupaj z otroki pripravili že v jutranjem času, ker je moralo počivati. 
Ko je ga. Marija razvaljala testo, smo ji pomagali pripraviti umešana 
jajca, vzgojiteljici sva narezali peteršilj, dodali smo še krušne drobtine 
in že so se štruklji kuhali. Za presenečenje nam je ga. Marija prinesla 
še zelje in ocvirke, ki smo jih pojedli skupaj s štruklji.

Brigita in Simona, strokovni delavki oddelka 

Strokovna ekskurzija 
TŠKD Štefan na 
Primorsko
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Izpostava Trebnje
Temeniška pot 1, 8210 Trebnje
Tel. št.: (07) 346 06 70, fax: (07) 346 06 73
E-naslov: ana.moder@siol.net
Spletna stran: www.kmetijskizavod-nm.si

VABILO NA OSNOVNI TEČAJ ZA UPORABNIKE 
FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV ZA VARSTVO 
RASTLIN

Na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto izvajamo strokov-
no usposabljanje za izvajalce varstva rastlin. Izvajalci varstva rastlin 
so osebe, ki pri svojem delu neposredno ravnajo s fitofarmacevtski-
mi sredstvi.
Obveščamo vas, da bomo od 18. do 20. junija 2012 med 16. in 20. 
uro v prostorih CIK-a Trebnje izvedli 3-dnevni osnovni tečaj za 
uporabnike fitofarmacevtskih sredstev.

Izobraževanje obsega 15 ur in se izvaja 3 dni. Teme so naslednje: 
škodljivi organizmi na rastlinah, lastnosti FFS, integrirano varstvo 
rastlin, postopki in naprave za nanašanje FFS, ravnanje s FFS, za-
ščita potrošnikov, varstvo naravnih virov in zakonski predpisi. Na 
zadnji dan tečaja se po končanem predavanju piše izpit.
Prijave zbira KGZS, Zavod NM, Izpostava Trebnje, na tel. št.: 
07/34 60 670 in 041/216 828.
Tečaj bo izveden ob zadostnem številu prijavljenih oseb (najmanj 
18).

VSE KMETOVALCE Z OBMOČJA OBČINE TREBNJE 
OBVEŠČAMO, DA JE DO 30. 5. 2012 ODPRT RAZPIS 
ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA PODROČJU 
KMETIJSTVA. Razpis si lahko ogledate na spletni strani: http://
www.trebnje.si/.

KGZS – Zavod Novo mesto, Izpostava Trebnje
Ana Moder, vodja izpostave

OBVESTILO

Obveščamo vas, da je v Uradnem listu 
RS (št. 30/2012, 26. 4. 2012) in na sple-
tni strani Občine Trebnje (www.trebnje.
si) objavljen Javni razpis za sofinanci-
ranje programov na področju kmetij-
stva v občini Trebnje v letu 2012. 
Prijava je možna do 30. 5. 2012, za 
ukrep št. 9 pa najpozneje do 17. 9. 
2012.
Javni razpis in obrazci so na voljo v spre-
jemni pisarni Občine Trebnje (soba št. 
2), na Oddelku za gospodarstvo ali na 
spletni strani www.trebnje.si.

Občinska uprava Občine Trebnje

Trinajst trebanjskih osnovnošolcev sta spre-
mljali mentorici Marija Strah in Marta Gač-
nik. Skupaj z drugimi dolenjskimi osnovno-
šolci so se pomerili v izdelavi izdelkov iz lesa, 
kovin, papirja in umetne mase, za katere so 
pripravili tudi tehnično dokumentacijo, risali 
načrte z računalniškima programoma CICI 
CAD in Google Sketchup, ter v konstruira-
nju različnih naprav in modelov s konstruk-
cijskimi zbirkami.
Kar devet učencev trebanjske šole je doseglo 
1. mesta v različnih panogah in se bodo ude-
ležili državnega tekmovanja, ki bo 1. junija v 
Murski Soboti.

Marija Strah

Na OŠ Trebnje je potekalo 
regijsko tekmovanje iz 
konstruktorstva in tehnologije 
obdelav za Dolenjsko 

K udeležbi vabljeni literarni ter likovni 
ustvarjalci vseh starosti iz trebanjske ob-
čine in širše. Vabimo najmlajše udeležence 
iz vrtcev in šol, dijake in študente ter mla-
de, odrasle, prav tako tudi posameznike v 
tretjem življenjskem obdobju ter vse ostale 
ustvarjalce in ustvarjalke.
Z razpisanim naslovom vas spodbujamo 
k premisleku in predstavitvi kulturnega 
položaja mesta Trebnje v širšem prostoru 
Dolenjske. Obuditi želimo nematerialno 
in materialno dediščino, ki je določala in 
zaznamovala trebanjski prostor v preteklih 
dvajsetih letih. Lahko pa v svojih temah 
zajamete tudi starejša zgodovinska obdo-
bja, če so določala vašo bližnjo preteklost. 
V literarnem delu lahko prebudite svoje 
spomine ali javne dogodke in prizore po-
vezane z mestom Trebnje in življenjem 
svojih bližnjih in sokrajanov. Oživite lahko 
različne anekdote, ljudska pričevanja in do-
živetja, ujamete lahko trenutke iz dinamike 
mesta ali pa tematike iz besedil trebanjskih 
literatov. Prav tako lahko vse našteto inter-
pretirate v vizualnem ali likovnem podro-
čju. Posameznik lahko sodeluje z največ 
tremi literarnimi prispevki.

V likovnem delu lahko sodelujete z li-
kovnimi deli (slike, grafike, skulpture), 
fotografijami, ilustracijami, video zapisi, 
stripovskimi zgodbami in intermedijskimi 
projekti. Vsa dela morajo biti opremljena 
in tehnično pripravljena za razstavo (slike, 
risbe in grafike – uokvirjene, opremljene 
s podpisom in naslovom dela, max. mere 
50 x 70 cm), skulpture (max. 20 x 20 x 20 
cm), video zapis naj ne bo daljši od 30 min,  
za razstavljanje intermedijskih projektov 
je možno glede na vnaprejšnji dogovor in 
pogoje galerije. (Tehnike in materiala ne 
predpisujemo, na natečaj lahko prijavite 
eno vizualno delo, ki je primernim za raz-
stavni prostor v Baragovi galeriji Trebnje)
Strokovno komisijo sestavlja pet članov: Ta-
nja Cuder Udovič, Mojca Bahun, Maja Ka-
stelic, Silva Kastelic, Andrejka Nose Vabič.
Gradivo z literarnim besedilom za litera-
te in fotografijo v jpg. formatu ter opisom 
likovnega dela za vizualne ustvarjalce zbi-
ramo do 4. junija 2012 na Javnem skladu 
Republike Slovenije za kulturne dejavnosti 
Območna izpostava Trebnje, Kidričeva 2¸ 
8210 Trebnje ali po e-pošti na: oi.trebnje@
jskd.si 

LITERARNO – LIKOVNI NATEČAJ OB 20-LETNICI MESTA TREBNJE 

Trebnje v srcu Dolenjske
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lokAlnA PolItIkA

Kako delujemo lokalno?

Svetnik SD-ja Mitja Jeras je že štiri leta vključen v 
delo na Osnovni šoli Veliki Gaber kot predsednik 
Sveta staršev OŠ Veliki Gaber in kot član Sveta 
šole in vrtca Veliki Gaber. Skozi celotno obdobje 
zaznava prostorsko problematiko v šoli in vrtcu 

in rešitvi te problematike so bili namenjeni nekateri nesprejeti 
amandmaji v občinskem svetu. V lanskem letu je bil med pobu-
dniki za odprtje dodatnega oddelka vrtca na Selih pri Šumberku. 
Občina Trebnje kot ustanoviteljica osnovnih šol naj bi vseskozi 
skrbela za obnovo šol in vrtcev. Obnove sta potrebni tako OŠ 
Trebnje kot OŠ Veliki Gaber in v proračunu so rezervirana sred-
stva za ta namen. Zato se naš svetnik intenzivno pogovarja z rav-
nateljico Osnovne šole Veliki Gaber Barbaro Brezigar o potrebah 
šole in vrtca ter projektanti, ki bodo na podlagi potreb in možno-
sti osnovali idejno situacijo obnove, ki  bo izhodišče za pripravo 
projekta obnove šole in vrtca. Upajmo, da se bo vsaj del tega ure-
sničil tudi v praksi.

ObO SD Trebnje

V Demokratični stranki dela z 
zaskrbljenostjo spremljamo ne-
potrebno trošenje proračunskih 
sredstev. Nov in nerazumen 
izdatek zaradi odvoza komu-
nalnih odpadkov v Kočevje je 
posledica neodgovornega dela 
na občini. Pričakujemo, da bo 

župan v konkretni zadevi prevzel odgovornost za nastale razmere.
Prepričani smo, da bi lahko ta denar, gre za od 50.000 do 100.000 
€, porabili na drugih  področjih v občini. Eno od takih je pred-
šolska vzgoja. Sredstev za delovanje Vrtca Trebnje je v občinskem 
proračunu zagotovljenih le za 11 mesecev. Če proračun ne bo do-
živel rebalansa na tem področju, bodo starši pač dobili položnice 
z višjim zneskom plačila. 
To pomeni, da bomo občani zaradi neodgovornega trošenja pro-
računskih sredstev prejeli še udarce po družinskem proračunu za-
radi višanja cen na nekaterih drugih področjih.  

OO DSD Trebnje 

Razdvajanje ne bo prineslo napredka, potrebni 
so projekti!

V aprilski številki je župan razloge za svoje neuspešno delo nekaj-
krat naprtil Pahorjevi vladi. Pred decembrskimi državnozborski-
mi volitvami pa je v istem mediju volivce nagovarjal, naj podprejo 
tudi Pahorjevo stranko SD. Naloga županstva ni prazno besediče-
nje, ampak so konkretna dejanja. Ministri, ne desni in ne levi, ne 
sprejemajo županov na pogovor. Ti časi so minili. Ministri spreje-
majo dobre projekte, ki jih pa v naši občini žal ni, in nič ne kaže, 
da bo v prihodnje drugače. Zato vse investicije plačujemo sami, 
brez državnega in evropskega denarja. Župan je izvoljen od ljudi, 
da dela za ljudi na lokalni ravni. Besedičenje župana pa ljudi samo 
razdvaja, in to s povsem jasnim namenom, spri in vladaj.

Varčevanje in trajnostni 
razvoj

Verjetno je že vsakemu jasno, da si takega razmetavanja virov kot 
doslej ne moremo več privoščiti. Omenimo le desetine praznih sta-
novanj v Trebnjem (več kot 80.000 v državi), milijone evrov v trebanj-
skem Beverly Hillsu, na Cvibljah, pa sto tisoče, zakopane v Globo-
kem  in v preplačanih investicijah zadnjih nekaj let, da ne omenimo 
mrtvega plazemskega zaslona v občinski avli.
Saj bi radi pogledali naprej, pa ni kam. Imamo v Trebnjem kakšen 
razvojni program, kakšen pogled v prihodnost, tja do leta 2020? Ni-
mamo in se opotekamo »kot kura brez glave« od enega preplačanega 
projekta do drugega, slabo izvedenega, do tretjega s prepovedjo za 
obratovanje itd.
Brez zavezujočih planskih dokumentov je lažje »ribariti v kalnem«. In 
to očitno marsikomu zelo ustreza. Strokovnjakom, zlasti mladim, pa 
je avtocesta dobrodošla povezava. V Trebnjem spijo, drugje delajo in 
živijo. Lekcije o trajnostnem razvoju naše modro zimzeleno občinsko 
vodstvo še ni vzelo zares.

Gorazd Marinček

TABOR NSi v Ormožu

Tabor je največja prireditev stranke NSi v tekočem letu. Letošnji 
TABOR bo v nedeljo, 10. junija 2012, v občini Ormož, kjer ima 
NSi uspešnega župana Alojza Soka. Skupaj z OO NSi Ormož bo 
stranka pripravila bogat in zanimiv program. Vabimo, da se ga po-
leg vas, članov NSi, udeležijo tudi vaše družine ter vaši prijatelji in 
znanci. Na TABOR se bomo odpeljali z avtobusom. Prvi postanek 
bo namenjen obisku svete maše na Ptujski Gori, v Ormožu ali v 
kateri izmed okoliških cerkva. Prijavite se na telefonski številki: 
07 346 0810.
Naj bo to tudi skupno praznovanje našega uspeha! Iz naših srečanj 
raste prijateljstvo in sodelovanje za skupno dobro, za uresničeva-
nje poslanstva Nove Slovenije.

OO NSi Trebnje

Občinski odbor SDS 
Trebnje 

V Trebnjem je v četrtek, 26. 
aprila 2012, potekala volilna 
konferenca Občinskega  od-
bora SDS Trebnje. Članice in 
člane sta pozdravila poslanec v 
DZ Zvonko Lah in član Državnega sveta Bojan Kekec. Predstavi-
la sta aktualne politične razmere in razprava je tekla o ukrepih, ki 
jih je potrebno sprejeti za zmanjšanje zadolževanja države.
Za mandat štirih let je bila za predsednico ponovno izvoljena 
Nada Pepelnak, izvoljena sta bila tudi 11-članski izvršilni odbor 
in 3-članska nadzorna komisija.
Vsem izvoljenim iskreno čestitamo in jim želimo uspešno delo. 
Vsi, ki se želite pridružiti in aktivno sodelovati, vabljeni. Obiščite 
našo spletno stran: www.trebnje.sds.si ali pokličite na tel. št.: 040 
899 988 (Nada Pepelnak).

Občinski odbor SDS Trebnje

OBČINSKI  
ODBOR TREBNJE
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ŠPoRt

NK Trebnje uspešno 
nadaljuje svoje delo
Pričel se je spomladanski del tekmovanja 
MNZ Ljubljana in naši selekciji nadaljujeta 
z uspešnim udejstvovanjem. Selekcija U-8 se 
je udeležila prvega turnirja, ki je bil v Novem 
mestu na Portovalu, kjer je osvojila 2. mesto 
in priznala premoč samo ekipi NK Mirna, 
medtem ko sta ekipi NK Krka in ŠD Lev 
klonili proti naši ekipi igralcev in igralk. Prav 
tako so se udeleževali tudi ostalih turnirjev 
v drugih krajih Slovenije in bili uspešni, saj 
so osvojili veliko pokalov. V tem času je tudi 
selekcija U-10 odigrala tri tekme in iztržila 
dve zmagi proti NK Bela krajina in NK Svo-
boda Kisovec in en poraz proti favorizirani 

ekipi NK Kolpa, kar je boljši izkupiček, kot 
je bil jeseni. Obe selekciji še čaka kar nekaj 
tekem, preden bo zaključeno spomladansko 
tekmovanje MNZ Ljubljana. Prav zagotovo 
bo vrhunec tega tekmovanja zadnji turnir se-
lekcije U-8 in zadnja tekma selekcije U-10 
na Blatu pri Trebnjem, kjer se bodo naši 
fantje in dekleta pomerili tudi z ekipo sose-

dnjega NK Mirna ter prisotnemu občinstvu 
pokazali svoje znanje in napredek.
Že sedaj vabimo vse ljubitelje nogometa v 
nedeljo, 27. 5. 2012, na ogled nogometnih 
tekem in s tem na zaključek tekmovalne 
sezone 2011/2012. Medtem so na Osnovni 
šoli Trebnje začeli z vadbo v nogometnem 
krožku, ki ga dvakrat tedensko obiskujejo 
dečki in deklice 1. in 2. razreda Osnovne šole 
Trebnje. V mesecu juniju bo NK Trebnje iz-
vedel več projektov, med drugimi tudi 24 ur 
nogometa in dva nogometna tabora, ki bosta 
potekala med poletnimi počitnicami. Več o 
samem delovanju kluba in o aktivnostih nji-
hovih članov pa lahko preberete na spletni 
strani: nktrebnje.si. 
Športni pozdrav!

Leon LOBE, sekretar NK Trebnje

Vabilo na nogometni tabor 2012
Nogometni klub Trebnje med poletnimi počitnicami 
organizira nogometni tabor za otroke od 1. do 6. ra-
zreda (od letnika 2000 do vključno letnika 2005), ki 

bo potekal v dveh terminih: prvi termin: od torka, 26. 6. 2012, do 
sobote, 30. 6. 2012; drugi termin: od ponedeljka, 27. 8. 2012, do 
petka, 31. 8. 2012. 
Tabor bo potekal na nogometnem igrišču na Blatu pri Trebnjem 
(Toplar Florijan) vsak dan od 7. do 16. ure. Namen tabora je med-
sebojno druženje in spoznavanje nogometnih veščin. Prehrana 
(zajtrk, kosilo in sadna malica) bo organizirana, za kar bo poskr-
belo osebje Okrepčevalnice Florijan z Blata. 
V soboto, 30. 6. 2012, ob 10. uri in v petek, 31. 8. 2012, ob 16. 
uri bosta potekala zaključka taborov, na katera bodo vabljeni tudi 
starši, da vidijo, česa so se njihovi otroci naučili. Otroci bodo odi-
grali tudi prijateljsko tekmo.
Predzadnji dan tabora bodo otroci postavili tabor in prek noči pre-
spali v šotorih ter si tako pričarali še malo taborniškega duha. V 
času tabora so za otroke predvidena razna presenečenja, ki pa naj 
za zdaj ostanejo še skrivnost.
Število mest je omejeno, zato vas prosimo, da pohitite. Prijave za 
prvi tabor zbiramo do 30. 5. 2012 na tel. št.: 031/372 420 (Gregor) 
ali 041/746 758 (Marko). Pri njiju dobite tudi vse ostale informa-
cije.
Nogometni tabor bo realiziran, če bo prijavljenih najmanj 20 
otrok. Cena tabora za zunanje udeležence je 90 € na otroka, za čla-
ne kluba pa 75 € na otroka, poravnati pa jo morate prvi dan tabora.

NK Trebnje

Slovenski smučarski skakalci v 
Šentlovrencu
V soboto, 21. 4. 2012 so člani šentlovrenškega ŠD izkoristili za orga-
niziranje 9. memorialnega nogometnega turnirja Slavka Grabljevca. 
Turnir vsako leto organizirajo konec aprila v spomin na pokojnega 
Slavka (Slavca), ki je bil pred desetletjem pomemben člen, ustvarjalec 
in donator športa v Šentlovrencu. Med turnirjem se ga ne pozabijo 
spomniti z minuto molka, mu položiti na grob šopka cvetja ter pri-
žgati sveče.
Letos so sodelovale štiri ekipe: športni društvi iz Šentlovrenca in 
Šentruperta, KMN Rem in že drugič zapored ekipa slovenskih smu-
čarskih skakalcev. Prav udeležba ekipe smučarskih reprezentantov 
daje zadnji dve leti prireditvi poseben pečat, saj igralci malega nogo-
meta vedo, da z njimi ni dobro »češenj zobati«. Razlog je seveda eno-
staven in logičen. Skakalci velik del svojega kondicijskega treninga 
namenjajo igranju nogometa. Ekipo so tokrat sestavljali skakalci: Jure 
Šinkovec, Jurij Tepeš, Jaka Rus in Robert Hrgota, pomagali pa so jim 
še Klemen Špec, Gregor Sinjur in Žiga Anžlovar. Večji del reprezen-
tance ima v tem letnem času veliko obveznosti do sponzorjev, zato je 
bila ekipa malce okrnjena.
Najbolj učinkovito igro so pokazali igralci KMN Rem in skakalci, ki 
so se pomerili tudi v finalu. Rezultat je bil izenačen in so končnega 
zmagovalca memorialnega turnirja določili prosti streli. Najbolje se je 
izkazal skakalec Jaka Rus, ki je svoji ekipi »zadel« zmago in na koncu 
zasluženo prejel prestižni naslov najboljšega igralca turnirja.
Tekmovanje je bilo pripravljeno na visoki ravni ter zasluži vse pohva-
le. Organizatorji iz športnega društva so nedvomno ponovno dokaza-
li, da jim je nogomet »v krvi« in da živijo z njim ter zanj.

Brane Praznik 

Uspešni nastopi članov 
kluba tajskega boksa  
»NO FEAR«
V začetku meseca maja je imel član trebanj-
skega kluba tajskega boksa »No Fear« Gre-
gor Smole v italijanskem Bergamu zahtev-
no borbo proti izkušenemu in priznanemu 
tekmovalcu iz Portugalske Joseju Barradasu. 
Jose je mednarodno znan borec z več kot sto 
borbami in nosilec več titul. Grega se je v 

ringu dobro držal in je moral zaradi udarca 
v desno arkado nad obrvjo na sodnikovo in 
zdravniško zahtevo prekiniti dvoboj. Kljub 
temu lahko rečemo, da mu je bil naš trebanj-
ski rojak Grega Smole enakovreden borec, 
ki je tokrat imel smolo, ki se ga na naslednji 
borbi zagotovo ne bo držala. Že ta mesec pa 
bo ekipa trebanjskega kluba odpotovala na 
Slovaško, kjer bo med drugimi nastopil tudi 
Alen Štritof, in sicer na mednarodnem tur-
nirju osmerice za naslov prvaka Youngbloo-
da v kategoriji do 71 kg. Ostale člane kluba v 

tem mesecu čaka še državno prvenstvo v taj-
skem boksu, na katerem bodo nastopili Jure 
Smole, Luka Alauf in Grega Smole, če bo 
lahko kljub poškodbi. Prav tako jih ta mesec 
še čaka event Fight Zona v Velenju, na kateri 
bosta zopet nastopila Alen Štritof in Grega 
Smole in gotovo dosegla nove tekmovalne 
uspehe. Kot lahko razberemo, se člani tre-
banjskega kluba tajskega boksa z vsako novo 
borbo uveljavljajo na mednarodni sceni. Bra-
vo fantje in le tako naprej!

Tekst: Leon LOBE



zADnjA StRAn

Napovednik prireditev v občini Trebnje v juniju 2012
2. 6. 2012 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje

4. 6. 2012 12.00–15.00 Svetovalna točka – zaposlitveni kotiček,
Center vseživljenjskega učenja Knjižnica Pavla Golie Trebnje

9. 6. 2012 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje

9.–16. 6. 2012 45. mednarodni tabor likovnih samorastnikov Galerija likovnih samorastnikov 
Trebnje

15.–17. 6. 2012 Iz trebanjskega koša Trebnje
16. 6. 2012  8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje

18. 6. 2012 12.00–15.00 Svetovalna točka – zaposlitveni kotiček,
Center vseživljenjskega učenja Knjižnica Pavla Golie Trebnje

19. 6. 2012 19.00 Praznik KS Trebnje Kulturni dom Trebnje
22. 6. 2012 19.00 Svečana seja občinskega sveta ob prazniku Občine Trebnje Avla CIK-a Trebnje
22. 6. 2012 21.00 Kresovanje pri Toplarju Florijan Blato
23. 6. 2012 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje
29. 6. 2012 19.00 Slovesna maša, posvečena Frideriku Ireneju Baragi Župnijska cerkev v Trebnjem
29. 6. 2012 20.00 Otvoritev razstave »Le eno je potrebno« Baragova galerija Trebnje
30. 6. 2012 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje
30. 6. 2012 8.00 Pohod po Baragovi pohodni poti Izpred župnijske cerkve v Trebnjem

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). 

PRISRČNO DOBRODOŠLI !


