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•	V	OBČINI	TREBNJE	PRIČELA	DELOVATI	SKUPNA	OBČINSKA	UPRAVA
•	OD	14.1.2014	ODPRTA	NOTARSKA	PISARNA
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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: Present, d. o. o., 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 plačilu 
v skladu s sprejetim cenikom objavljajo tudi oglasi, ki so pri-
pravljeni 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: glasi-
lo.obcanov@trebnje.si ali jih v elektronski obliki (CD, DVD, 
USB) oddate v poštni nabiralnik uredništva na naslovu: Gla-
silo občanov, Goliev trg 4, 8210 Trebnje (prvi vhod desno, za 
občinsko stavbo). 
Rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko je četrtek,  
6. 2. 2014, izid je petek 14. 2. 2014. Prispevki, ki bodo pri-
speli po tem datumu, bodo objavljeni v naslednji številki, če 
bodo še aktualni.
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občanov občine Trebnje  

1. 1. 2014 je v Občini Trebnje pričela delovati 
skupna občinska uprava na področju inšpek-
cije in redarstva. V skupno občinsko upravo 
so se tako prenesle naloge nadzora, ki jih je do 
sedaj izvajal občinski inšpektor Občine Treb-
nje, hkrati pa bo skupna uprava izvajala tudi 
naloge redarstva. S skupno upravo se bodo za 
Občino Trebnje zmanjšali stroški delovanja te 
službe, hkrati pa se pričakuje, da bosta medob-
činski inšpektorat in redarstvo svoje delo opra-
vljala učinkovito in kakovostno z namenom 
ureditve stanja v okolju. 
Da se občanom tudi v nadaljnje zagotovi uspe-
šno reševanje zaznanih problemov, bo imela 
skupna uprava prostore v Občini Trebnje, kjer 
bo delovala Inšpekcijska pisarna. 
Medobčinski inšpektorat bo opravljal nadzor 
nad upoštevanjem sprejetih občinskih in dr-
žavnih predpisov, katerih nadzorstvo je prene-
seno na lokalno skupnost. Tako bodo inšpek-
torji opravljali nadzor nad vzdrževanjem in 
urejanjem lokalnih javnih cest in javnih poti, 
oskrbo s pitno vodo, odvajanjem in čiščenjem 
komunalnih odpadnih in padavinskih voda, 
ravnanjem s komunalnimi odpadki, urejanjem 

in upravljanjem javnih površin, občinsko in 
turistično takso, izvajanjem plakatiranja, javne 
snage, javne razsvetljave in na drugih podro-
čjih, ki jih določajo občinski in drugi predpisi.
Medobčinsko redarstvo bo skrbelo za javno 
varnost in javni red na območju občine. Nje-
gova naloga je, da:
•	 skrbi za varen in neoviran cestni promet v 

naseljih,
•	 varuje ceste in okolje v naseljih ter občinske 

ceste zunaj naselij,
•	 skrbi za varnost na občinskih javnih poteh, 

rekreacijskih in drugih javnih površinah,
•	 varuje javno premoženje, naravno in kul-

turno dediščino,
•	 vzdržuje javni red in mir.

Medobčinski inšpektorat bo v občini deloval 
preventivno tako, da bo opozarjal na nepra-
vilnosti in pomanjkljivosti z namenom, da se 
le-te odpravijo.
Prijave, pritožbe in pobude lahko občani po-
dajo osebno v času uradnih ur v ponedeljek in 
petek od 8.00 do 10.00 ter v sredo od 15.00 
do 17.00 v Inšpekcijski pisarni v Občini Treb-

nje, pisno na naslov Skupna občinska uprava 
Mirnska dolina, Inšpekcijska pisarna v Treb-
njem, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, po telefonu 
na tel. št.: (07) 34 81 142 ali prek elektronske 
pošte: inspektorat@mokronog-trebelno.si.

Brigita Kalčič, 
vodja skupne občinske uprave

Mag. Fredi Ban-
čov, roj. leta 1972 
v Novem mestu, je 
osnovno šolo in gi-
mnazijo obiskoval v 
Novem mestu. Leta 
1996 je diplomiral 
na Pravni fakulteti 
Univerze v Lju-
bljani, kjer je leta 
2002 tudi končal 

magistrski študij civilnega in gospodarskega 
prava ter pridobil naziv magister znanosti. 
Od leta 1996 dalje je bil zaposlen najprej na 

občini, nato pa v zasebnem sektorju; trenut- 
no opravlja delo odvetnika v Novem mestu. Je 
oče treh mladoletnih otrok in z družino živi v 
okolici Šmarjeških Toplic.  
Notarska pisarna v Trebnjem bo poslovala od 
14. 1. 2014 na naslovu Baragov trg 1, v I. nad-
stropju (poslovna stavba pri avtobusni postaji 
v Trebnjem), e-naslov: notar.bancov@t-2.SI

Uradne ure:
pon., tor., čet.: 9.00–12.00 in 13.00–16.00
sre.: 9.00–12.00 in 13.00–17.00
pet.: 9.00–12.00 in 13.00–14.00

Notar opravlja storitve, kot so: svetovanje z 
različnih premoženjsko-pravnih področij, ove-
ritve podpisov strank na pogodbah in drugih 
listinah, pripravi različne vrste pogodb, še po-
sebej notarske zapise pogodbe o dosmrtnem 
preživljanju, pogodbe o preužitku, izročilne 
pogodbe, darilne pogodbe za primer smrti, 
pogodbe o urejanju premoženjskih razmerij 
med zakonci, sestavi notarski zapis oporo-
ke, sestavi neposredno izvršljiv notarski zapis 
posla, s katerim se ustanovi zastavna pravica 
ali hipoteka v korist upnika. Notar zagotavlja 
strokovno pomoč pri ustanovitvi in preobli-
kovanju različnih vrst gospodarskih subjek-
tov. Hrani tudi različne listine ter prevzema v 
hrambo za namen izročitve upravičeni osebi 
denar in vrednostne papirje.

Odprta notarska pisarna v Trebnjem

V občini Trebnje pričela delovati skupna 
občinska uprava

Obvestilo
Občina Trebnje je zaključila postopek 
podelitve koncesije Karmen Verhovec, 
dr. dent. med., spec. čeljustne in zobne 
ortopedije, ki je s 1. 1. 2014 pričela iz-
vajati javno službo ortodonta, in sicer v 
ordinaciji na naslovu: Gubčeva cesta 41 
a, Trebnje. 
Več informacij lahko dobite na tel. št.: 
07/304 44 77. 

Občinska uprava,
Oddelek za družbene dejavnosti
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Na podlagi 1. odstavka 112. člena Zakona o štipendiranju (Ur.l. RS 
št. 56/2013-ZŠtip-1; v nadaljevanju: 
ZŠtip-1) in Javnega poziva delodajalcem za oddajo potreb po kadro-
vskih štipendijah za šolsko/študijsko leto 2014/2015, ki ga je objavil 
Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, dne 13.12.2013, Ra-
zvojni center Novo mesto d.o.o., Regionalna razvojna agencija za JV 
Slovenijo (v nadaljevanju: RC Novo mesto) objavlja dne 20. 12. 2013 

JAVNI POZIV DELODAJALCEM ZA ODDAJO 
POTREB V ZVEZI Z DODELITVIJO KADROVSKIH 

ŠTIPENDIJ ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 
2014/2015 

NAMEN JAVNEGA POZIVA 
Namen javnega poziva je: 
-  informiranje dijakov in študentov o vseh razpoložljivih kadro-

vskih štipendijah pred izbiro izobraževanja, 
-  ponuditi delodajalcem enotno oddajanje potreb po kadrovskih 

štipendistih in promocijo potreb med dijaki in študenti. 

PRIJAVITELJI 
Prijavo potreb po kadrovskih štipendistih za šolsko oziroma štu-
dijsko leto 2014/2015 oddajo vsi delodajalci, ki želijo prvič podeliti 
kadrovsko štipendijo za šolsko oziroma študijsko leto 2014/2015. 

PRIJAVA 
Potrebe morajo delodajalci (oz. njihov pooblaščeni predstavnik) od-
dati preko obrazca objavljenega na spletni strani RC Novo mesto 
(www.rc-nm.si/ršs). 
Prijavo potreb podpisano in žigosano oddajte do vključno 31. janu-
arja 2014 na naslov: Razvojni center Novo mesto d.o.o., Ljubljan-
ska cesta 26, 8000 Novo mesto 
ali skenirano na elektronski naslov: stipendije@rc-nm.si. 

JAVNA OBJAVA POTREB 
Če delodajalec v postopku oddaje potrebe izbere, da želi javno ob-
javo, se bo oddana potreba objavila v zbiru kadrovskih štipendij za 
šolsko/študijsko leto 2014/2015 in na spletni strani Javnega sklada 
RS za razvoj kadrov in štipendije ter RC Novo mesto. 
Če delodajalec v postopku oddaje potrebe izbere, da ne želi javne 
objave, se bo oddana potreba izpisala samo v evidenci na skladu in 
RC Novo mesto, ne pa tudi v javno objavljenem zbiru potreb na 
spletni strani sklada in na spletni strani RC Novo mesto. 

DOLŽNOST POROČANJA O PODELJENIH ŠTIPENDIJAH 
Vsi subjekti, ki dodeljujejo štipendije, so dolžni letno, do konca ko-
ledarskega leta, za tekoče šolsko ali študijsko leto poročati o dode-
ljenih štipendijah. 

DODATNE INFORMACIJE 
Dodatne informacije lahko dobite na elektronskem naslovu: stipen-
dije@rc-nm.si in po telefonu: 07 33 72 984, 07 33 72 988. 

Trenutno 
nedosegljiv/-a – 
ostani živ/-a
VOZNIKI, VOZNICE 
Javna agencija RS za varnost prometa tudi v 
letu 2014 koordinira preventivno akcijo o 
nevarnosti uporabe mobilnih telefonov med 
vožnjo.
Preventivna akcija je predstavljena s sloganom 
»Bodi trenutno nedosegljiv, če želiš ostati 
živ!« in se izvaja od 13. do 26. januarja 2014.
Da uporaba mobilnih telefonov med vožnjo 
zmanjša pozornost voznikov, s tem pa ogroža 
splošno prometno varnost, se zavedamo tudi v 
Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem pro-
metu Občine Trebnje.
Preventivna akcija temelji na osveščanju ter 

dvigu varnosti in kulture voznikov v prome-
tu. Akcijo bo v sodelovanju z nekaterimi dr-
žavnimi organi spremljala in nadzorovala tudi 
policija. 
35. člen Zakona o pravilih cestnega prometa 
(Uradni list RS, št. 82/2013) opredeljuje pre-
poved uporabe naprav in opreme, ki zmanjšu-
jejo voznikovo slušno ali vidno zaznavanje ali 
zmožnost obvladovanja vozila. V tem členu je 
opredeljena tudi uporaba mobilnega telefona 
med vožnjo. 3. odstavek vozniku med vožnjo 
dovoljuje telefoniranje le ob uporabi naprave 
za prostoročno telefoniranje.
Za voznike, ki se ravnajo v nasprotju z zakon-
sko določbo, je predpisana globa 120 €.
VARNO VOŽNJO vam želi Svet za preventi-
vo in vzgojo v cestnem prometu Občine Treb-
nje.

Silvester Prpar,  
predsednik sveta in podžupan

Spuščeni psi na 
območju Trebnjega
V zadnjem času opažamo, da se v občini 
Trebnje pojavlja problem spuščenih psov, 
kar je moteče tako za same prebivalce 
kakor tudi za naključno mimoidoče oz. 
sprehajalce. Zato opozarjamo vse pre-
bivalce občine Trebnje, da morajo imeti 
svoje pse ustrezno zavarovane, kar določa 
tudi 11. člen 3. odstavka Zakona o zašči-
ti živali, ki navaja, da morajo skrbniki na 
javnem mestu zagotoviti fizično varstvo 
psa tako, da je pes na povodcu. Za neu-
poštevanje določbe omenjenega člena je 
predpisana globa v višini 200 EUR.   
V kolikor pa gre za nevarnega psa, pa Za-
kon o zaščiti živali v 12. členu 2. odstavka 
določa, da mora skrbnik zagotoviti fizič-
no varstvo psa z enim izmed naslednjih 
načinov:  
•	 da je na povodcu in opremljen z na-

gobčnikom,
•	 da je zaprt v pesjaku ali objektu,
•	 da je v ograjenem prostoru z ograjo, 

visoko najmanj 1,8 m, ki je na vhodu 
označen z opozorilnim znakom.

Za neupoštevanje določbe omenjenega čle-
na je predpisana globa v višini 400 EUR.   

Dejan Kavšek in Janez Mirtič,
vodji policijskega okoliša
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Kdaj nujno k 
zdravniku?
V Zdravstvenem domu Trebnje se dnevno 
trudimo ljudem zagotoviti ustrezno zdra-
vstveno oskrbo in jim nuditi nujno pomoč, 
kadar jo potrebujejo. Pri tem pa smo dolžni 
spoštovati predpise, ki natančno določajo, 
katere zdravstvene storitve lahko opravimo 
na račun zdravstvenega zavarovanja, torej 
brezplačno.
Pogosto se zatika pri nujnih obiskih zdrav-
nika. Pričakovanja ljudi se razlikujejo od 
možnosti, ki jih določa Zavod za zdravstve-
no zavarovanje Slovenije. Nujna medicinska 
pomoč po Pravilih obveznega zdravstvenega 
zavarovanja vključuje storitve oživljanja in 
storitve, ki so potrebne za ohranjanje ži-
vljenjskih funkcij ter za preprečitev hudega 
poslabšanja zdravstvenega stanja nenadno 
obolelih, poškodovanih in kronično bolnih. 
V Pravilih obveznega zdravstvenega zavaro-
vanja izrecno piše, da lahko zdravstveni dom 
zahteva plačilo ali doplačilo, kadar storitve 
ne opravi osebni zdravnik in ne gre za nujno 
zdravljenje. Če pacient take storitve zahteva 
oziroma zahteva dodatne in druge storitve, 
jih mora plačati.
Prav nepoznavanje predpisov oziroma zah-
tevanje storitev, ki jih zdravstveni dom ne 
more opraviti brezplačno, so najpogostejši 
vzrok pritožb. Ljudje namreč pričakujejo 
storitve, ki niso pravica iz obveznega zdra-
vstvenega zavarovanja.
Ker se zavedamo, da je naše osnovno po-
slanstvo ohranjanje in izboljševanje zdravja 
občanov, pri svojem delu upoštevamo tako 

strokovne, pravne kot tudi življenjske pristo-
pe. Da bi se izognili nesporazumom, bomo 
v bodoče v ambulanti nujne medicinske po-
moči paciente zaprosili za pisno soglasje, da 
lahko opravimo zdravstvene storitve, ki niso 
nujne in jih je potrebno plačati.  Zavedamo 
pa se, da ljudje pogosto ne morejo vedeti, kaj 
je nujno, še zlasti, če se prvič srečajo z dolo-
čenim zdravstvenim problemom. Vzemimo 
primer, da nekoga boli uho. Če se izkaže, da 
gre za hudo vnetje ušesa in je potrebno ta-
kojšnje zdravljenje z antibiotikom, je obisk 
pri zdravniku nedvomno nujen. V primeru, 
da gre samo za rahlo pordel bobnič, pa zdra-

vljenje ni potrebno. Obisk v takšnih prime-
rih ni nujen. Kljub temu storitve ne bomo 
zaračunali, saj pacient ni mogel vedeti, kako 
hudo je vnetje. Če bo šlo pa samo za uše-
sno maslo, bo potrebno obisk pri zdravniku 
plačati.
Ko je zdravstveno stanje resnično resno in 
življenje posameznika visi na nitki, je vsaka 
minuta dragocena, zato je prav, da je zdra-
vstveno osebje takrat takoj na voljo in ni 
zasedeno s pacienti, ki bi lahko počakali na 
redni obisk pri svojem osebnem zdravniku.

Zdenko Šalda, dr. med., ZD Trebnje

RAZPIS DEMOKRATIčNE STRANKE 
DELA ZA NAJBOLJŠO 
DIPLOMSKO, MAgISTRSKO IN 
DOKTORSKO DELO S 
PODROčJA ODPRTIH 
EKOLOŠKIH IN UREDITVENIH 
ZAMISLI ZA REKO TEMENICO

Od 1. oktobra 2013 do 30. septembra 2014 
ponovno poteka razpis za najboljšo diplom-
sko, magistrsko in doktorsko delo študentk 
in študentov slovenskih fakultet s področja 
odprtih ekoloških in ureditvenih vprašanj 
reke Temenice. Poleg pisne pohvale bo vsaka 

nagrajenka oziroma nagrajenec prejel še sim-
bolično denarno nagrado, ki jo zagotavljajo 
organizatorji. 
Za nagradni razpis pridejo v poštev vse teme, 
ki obravnavajo ekološka in ureditvena vpra-
šanja reke Temenice. Še posebej pa bi v leto-
šnjem razpisu želeli zajeti raziskovalna dela s 
sledečih področij:
•	 poplavna varnost,
•	 stiki z mokrišči,
•	 urejenost struge,
•	 pragovi in zagotovitev vodnatosti ter bo-

gatitve s kisikom,
•	 ureditev fekalnih odtokov in industrijskih 

voda,
•	 kakovost vode, ki je primerna za uživanje 

in gojenje rib, 
•	 onesnaženost reke Temenice.

Prijava na razpis mora vsebovati:
•	 vlogo kandidata za nagradni razpis (kan-

didat sam posreduje pisno prijavo),

•	 tiskani izvod dela (trdo vezano delo),
•	 izvod dela v elektronski obliki (Word, na 

CD-ju),
•	 priporočilo mentorja za nagrado oziroma 

referenčno pismo vsaj enega poznavalca, 
ki deluje na tem področju (priporočljivo, 
ni pa obvezno),

•	 kopijo potrdila, kdaj je potekal zagovor 
dela.

Prijave sprejemamo do 30. septembra 2014 
na sedežu DSD, Linhartova 13, 1000 Lju-
bljana.
Posebna komisija bo dela pregledala in oce-
nila ter izbrala najboljše. Podelitev priznanj 
in denarne nagrade bo predvidoma potekala 
v zadnjem trimesečju leta 2014. 
Morebitne spremembe razpisa (roki, zahteve 
itn.) bodo objavljene v lokalnem časopisu.

OO DSD Trebnje 

Nujno zdravljenje in neodložljive zdra-
vstvene storitve vključujejo:
•	 takojšnje zdravljenje po nudenju nuj-

ne medicinske pomoči, v kolikor je to 
potrebno,

•	 oskrbo ran, preprečitev nenadnih in 
usodnih poslabšanj kroničnih bolezni 
oziroma zdravstvenega stanja, ki bi 
lahko povzročilo trajne okvare posa-
meznih organov ali njihovih funkcij,

•	 zdravljenje zvinov in zlomov ter po-
škodb, ki zahtevajo specialistično 
obravnavo,

•	 zdravljenje zastrupitev,
•	 storitve za preprečevanje širjenja in-

fekcij, ki bi pri zavarovani osebi ute-

gnile povzročiti septično stanje,
•	 zdravljenje bolezni, za katere je z 

zakonom predpisano obvezno zdra-
vljenje, in storitve, ki so z zakonom 
opredeljene kot obvezne in za katere 
ni plačnik država, delodajalec ali za-
varovana oseba sama,

•	 zdravila, predpisana na recept s po-
zitivne liste, potrebna za zdravljenje 
stanj iz predhodnih alinej,

•	 medicinske pripomočke, potrebne za 
obravnavo stanj iz predhodnih alinej, 
in sicer v obsegu, standardih in nor-
mativih, kot jih določajo pravila.

PRAVILA OBVEZNEgA ZDRAVSTVENEgA ZAVAROVANJA

(103. člen, 2. odstavek)
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dan smo preživeli

»Zelo smo povezani. Druži nas ljubezen, ki 
nam daje moč in pogum za lepši jutri,« pra-
vita izjemna starša malih deklic in velikih 
bork, Pije in Pike Hrastar.
V mesecu decembru, po dobrodelni priredi-
tvi pod okriljem Leo kluba Trebnje in dram-
ske skupine P.L.I.N., je širša javnost spozna-
la zakonca Hrastar ter njuni hčerki Pijo in 
Piko.

Obiskala sem jih doma na Pluski, kjer sem 
z njimi smela preživeti dan. Pija in Pika sta 
deklici, za kateri je bila organizirana dobro-
delna prireditev v Kulturnem domu Trebnje. 
Širokosrčnost večine občanov naše občine se 
je dotaknila tudi staršev deklic, saj niti v sa-
njah nista slutila, da bo obisk tako velik, da 
bo potrebno predstavo ponoviti še v nedeljo.
A vendarle, za ti dve majceni bitji, ta dva 
mala sončka, ki sta neizmerna borca in velika 
dobrovoljčka, se je bilo vredno potruditi.
Deklici, ki potrebujeta 24-urno nego in vso 
ljubezen svojih staršev, se postavljata na noge 
in delata odločne korake na njuni življenjski 
poti.
Starša Tina in Borut svojo zgodbo opišeta 
takole: »Decembra 2011 sta se nama rodi-
li enojajčni dvojčici, Pika in Pija. Že v času 
nosečnosti sva izvedela, da s Piko ne bo vse v 
redu. Ugotovili so, da se ji trebušček ne raz-
vija pravilno (v popkovnici je ostalo celotno 
črevesje in tudi jetra), kasneje pa so ugotovili, 
da tudi s srčkom ni vse v redu. Napovedi so 

bile zelo slabe oziroma nihče sploh ni ver-
jel, da bo deklica preživela. Pravo nasprotje 
je bila Pija, ki je bila zdrav plod. Zapleti so 
nastali pri porodu, tako da je bila deklica kar 
nekaj časa brez kisika in ima posledično se-
daj hudo cerebralno paralizo in epilepsijo. 
Piko so takoj po porodu premestili na eno-
to intenzivne terapije, kjer je bila še isti dan 
operirana na trebuščku, kmalu pa je sledilo še 
nekaj operacij.
Že v januarju 2012 je imela premostitveno 
operacijo na srčku, kompletna korekcija srca 
pa je sledila junija in nato še dodatna opera-
cija novembra 2012. Vmes so se vrstila obdo-
bja izredno nizke stopnje kisika v krvi, različ-
nih zapletov, seps in drugih vnetij, večkrat so 
jo oživljali in večkrat je bilo stanje tako slabo, 
da sva se od najine borke že poslavljala.«
Kar 390 dni so se praktično vsi v enoti in-
tenzivne nege Kliničnega oddelka otroške 
kirurgije in intenzivne terapije vsak dan po-
sebej borili za življenje male Pike. Starša sta 
iz srca hvaležna vsemu osebju, da so rešili 
njuno hčerko.
Danes, po 470 dneh bolnišničnega zdra-
vljenja, že raziskuje domače okolje, vendar 
še vedno rabi 24-urno nego. Njeno življenje 
je še vedno odvisno od ventilatorja in kisi-
ka, sonde in še mnogo drugih pripomočkov, 
a je kljub temu izredno radoživa, iz česar je 
moč razbrati, kako veliko ljubezni staršev je 
deležna.  
Tudi Pija je sonček družine Hrastar. Njene 
oči so polne zadovoljstva, smeha in kljub 
dnevnim, dokaj zahtevnim terapijam je pravi 
veseljak. Tudi njej starša naklonita ves svoj 
čas in vso ljubezen, brez katere bi deklici tež-
ko bili to, kar sta.
In kdo sta starša deklic?
Tina in Borut sta preprosta človeka, ki sejeta 
ljubezen in dobro voljo, ne le doma, tudi po 
institucijah, v katere vozita svoji hčerki. Ni-
koli jima ni nobena stvar v breme in nikoli 
ne znata reči, da ne zmoreta. Vedno tehtno 
premislita in najdeta izhod še iz tako kočljive 
situacije.
Tudi bolezni njunih hčerk ju niso prestrašile, 
ustavile in niti za hip nista pomislila, kljub 

nič kolikokrat trepetajočim uram, dnevom, 
mesecem, da bi ju lahko izgubila.
S pogumnimi koraki in trdno željo po lepši 
prihodnosti sta korakala iz dneva v dan in 
skupaj z veliko podpore družine, sorodnikov 
in prijateljev premagala tudi tisto, za kar bi 
človek rekel, da je nemogoče.
 »Zelo smo povezani. Druži nas ljubezen, ki 
nam daje moč in pogum za lepši jutri, za lepo 
življenje najinih sončkov,« še dodata starša.
Ker dekleti potrebujeta veliko pozornosti, 
vadbe in terapij, sta trenutno doma. Oba pa 
sta skromna in neizmerno hvaležna, hvale-
žna vsem ljudem, ki so v decembru izkaza-
li svojo dobroto in jim z donacijo za nekaj 
časa olajšali skrbi. Hvaležna sta tudi vsem 
ostalim, ki jima že več kot dve leti stojijo ob 
strani in priskočijo na pomoč ob vsaki priliki: 
staršem, bratom in ostalim sorodnikom, pri-
jateljem, osebju zdravstvenega doma.
Lanski december pa je bil za njih res pose-
ben.
Prvič so rojstni dan njunih deklic lahko pra-
znovali v domačem okolju vsi skupaj in prvič 
so skupaj lahko preživeli tudi božično-novo-
letne praznike. Božič je bil za njih poseben, 
pravljičen.
Upajmo in držimo pesti, da bosta tako Pika, 
ki jo letos čaka ponovna operacija srčka in 
nekaj drugih posegov, kot tudi Pija, ki redno 
hodi na terapije in se skupaj s starši trudi za 
svoje zdravje, prišli do želenega cilja in bosta 
skupaj s starši pogumno gledali v lepši jutri. 

Mojca Smolič

Pija in Pika
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Reševanje življenje z 
avtomatskimi defibrilatorji
Srčni zastoj je najpogostejši vzrok smrti. Pogost je tudi v srednjih letih 
in ne samo pri starejših. Srce se ne krči več, ampak samo migeta (fi-
brilira), zato ne potiska več krvi po žilah. Verjetnost za smrtni izid se z 
vsako minuto srčnega zastoja poveča za 10 % – po 10 minutah je smrt 
skoraj gotova. Z masažo srca pri srčnem zastoju nekoliko potiskamo 
kri po žilah, zato se čas do smrti sicer podaljša, vendar je edina rešitev, 
da s pomočjo električnega impulza srce preide iz migetanja v normal-
no krčenje (defibrilacija). Aparat imenujemo defibrilator in je lahko 

avtomatični, kar pomeni, da sam določi, kdaj je potreben električni im-
pulz. Reševalci najpogosteje pridejo na kraj dogodka prepozno, zato je 
izredno pomembno, da je v bližini avtomatski defibrilator (AED) in 
nekdo, ki ga zna uporabljati. Zaradi tega so v svetu in tudi pri nas za-
čeli nameščati javno dostopne avtomatske defibrilatorje tako, da so na 
vidnem mestu dostopni vsakomur, ki jih potrebuje, in to 24 ur na dan.   
Usposabljanje laikov za reševanje življenja ob srčnem zastoju z uporabo 
avtomatskega defibrilatorja in organizacijo namestitve javno dostopnih 
avtomatskih defibrilatorjev je za svoje območje s projektom MILIJON 
SRČNIH TOČK prevzel Zdravstveni dom Trebnje. Za zgled je postavil 
avtomatska defibrilatorja pred zdravstveni postaji na Mirni in v Mokro-
nogu, izvedenih pa je bilo tudi sedem tečajev za njihovo uporabo.
V občini Trebnje trenutno še močno zaostajamo. Premoremo samo 
en javno dostopen avtomatski defibrilator, ki je nameščen pri tovarni 
TEM na Čatežu. V letu 2014 se bo stanje izboljšalo. K projektu MI-
LIJON SRČNIH TOČK so pristopili prostovoljna gasilska društva 
in mnoge krajevne skupnosti. Skupaj bodo naredili načrt, kako pri-
ti do avtomatskega defibrilatorja v njihovem kraju. V okviru projekta 
MILIJON SRČNIH TOČK bomo njihova prizadevanja podprli in s 
skupnim nakupom poskušali pridobiti pri prodajalcih aparatov popust. 
Kjer se projektu MILIJON SRČNIH TOČK niso pridružili, imajo 
seveda manj možnosti, da bi prišli do svojih javno dostopnih avtomat-
skih defibrilatorjev. 
K uspehu projekta MILIJON SRČNIH TOČK bi lahko močno pri-
pomogla tudi druga društva, zato jih vabimo k sodelovanju. Prijavnico 
in dodatne informacije dobijo na naslovu: salda.zdenko@zd-tr.si.
Le s skupnim prizadevanjem bomo nadoknadili zaostanek v občini 
Trebnje, tako da bodo imeli tudi naši občani večje možnosti za preži-
vetje ob srčnem zastoju.

Zdenko Šalda, dr. med., rdinator MILIJONA SRČNIH TOČK, ZD Trebnje

V sredo, 8. 1. 2014, se je v našem vrtcu  v od-
delku Mucke odvijal prav poseben dogodek. 

V okviru našega oddelčnega projekta Voziček, 
ki ga izvajamo že od sredine decembra, nas 
je obiskal petindvajsetletni paraplegik Milan 
Slapničar. V pogovoru nam je opisal svoje 
življenje, pripovedoval, kako poteka njegov 
dan, kako opravi vsakdanje stvari brez pomoči 
drugih. Nazorno je opisal tudi svoje težave pri 
premagovanju vsakdanjih ovir (pločnik, par-
kirna mesta, stopnice). Otrokom je demon-
striral, kako se sestavi športni voziček. Sledil je 
najbolj zanimiv trenutek za otroke, kajti vsak 
je imel možnost, da je sedel na ta voziček in se 
preizkusil v vožnji ter podajanju košarkarske 
žoge z Milanom.

Otroci so bili obiska zelo veseli, saj so prvič 
spoznali nekoga, ki je drugačen, a kljub temu 
še vedno nam enak. Otroci so dobili nov po-
gled na življenje in delo invalidnih ljudi, za-
čutili so toleranco in strpnost  ter vedenje, da 
smo vsi enaki.
Paraplegik Milan nas je presenetil s pozitivno 
energijo in neverjetno voljo do življenja. Za 
letošnji cilj si je zastavil, da se bo preizkusil 
v smučanju. Obljubil nam je, da nam pošlje 
sliko z belih strmin.
Zahvaljujemo se Milanu za obisk in njegovi 
obljubi, da naš še obišče.

Teja in Brigita

Ob novem letu smo 
obiskali naše 
starejše krajane
Ob izteku koledarskega leta je v KS Dobr-
nič navada, da predstavniki KS obiščejo vse 
krajane, ki so starejši od 90 let ali pa živijo v 
Domu starejših občanov.
V nedeljo, 29. decembra 2013, smo obiska-
li Justino Porle iz Šahovca, Nežko Primc iz 
Zagorice, Sabino Kužnik iz Preske in Kri-
stino Kotnik iz Dobrniča, ki bivata v DSO, 
Milko Jerič iz Gorenje vasi, Ani Zorec iz 
Korit, Angelo Cesar iz Vrbovca in našo naj-

starejšo krajanko Kristino Lavrič iz Vrbovca, 
ki je lani dopolnila 97 let.
Življenje jim ni prizanašalo. Jih je pa utrdilo. 
Težave sprejemajo in premagujejo z dobro 
voljo. Pri tem so jim v veliko pomoč njihovi 
svojci, ki z ljubeznijo skrbijo za njih.
V DSO Trebnje smo obiskali še naše krajan-
ke Alenko Pekolj, Jožo Mohorčič, Francko 
Trunkelj in Dragico Obrstar.
Vse so bile obiska zelo vesele. V prijetnem 
pogovoru je čas prehitro minil.
 Predsednik Sveta KS Dobrnič Milan Kaste-
lic jim je v imenu krajanov voščil in zaželel 
zdravo in zadovoljno novo leto 2014 ter jim 
izročil darila. Dobrim željam se je pridružil 
še tajnik Sveta KS Peter Zaletelj in članica 
Sveta KS Melita Jarc.

Srečno še enkrat, z željo, da se ob letu zdravi 
spet srečamo.

Lojzka Prpar

Melita Jarc, naša najstarejša krajanka Kristina 
Lavrič, sin Tone, snaha Marija, Peter Zaletelj 
in Milan Kastelic

Paraplegik Milan na obisku v Vrtcu Sončnica v Velikem Gabru
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Z BOŽIčKOM V čAROBNEM 
PARKU
Že več let poteka prireditev pod naslovom 
Z BOŽIČKOM V ČAROBNEM GOZ-
DU, v okviru katere okrasimo grmičke, ki 
jih pripravi organizator na podlagi prijav 
zainteresiranih okraševalcev iz trebanjske 
občine. Grmičke v parku so tokrat okrasili 
učenci osnovnih šol Trebnje in Veliki Gaber 
ter podružničnih šol Dobrnič in Dolenja 
Nemška vas, otroci Vrtca Veliki Gaber in 
Vrtca Mavrica Trebnje ter varovanci Doma 
starejših občanov Trebnje. Nadeli so jim prav 
simpatično podobo. Raznovrstni dogodki v 
čarobnem gozdičku so se odvijali tudi ob ve-
čerih, predvsem za otroke.

Mojca Femec, JSKD, OI Trebnje 

LAMPIJONI – NOVA 
OKRASITEV PARKA
Lani poleti smo začeli idejo okraševanja 
smrekic nadgrajevati. Po naključnem pogo-
voru, v katerem je izrazila navdušenje, smo 
k sodelovanju povabili Polonco Kastelic iz 
Trebnjega. Pripravila je načrt okrasitve parka 
z lampijoni in njihove izdelave. Jeseni smo v 
sodelovanju s Centrom za ponovno upora-
bo Trebnje in prek oglasa v Glasilu občanov 
začeli z zbiranjem dežnikov, ki smo jih po-
trebovali za lampijone. Zbiralna akcija je bila 
zelo uspešna. Krajani in občani so se zelo do-
bro odzvali na povabilo. Zanimivo, dežnike 
so nam osebno prinesli celo z Bleda.  
V izdelavo lampijonov je bilo vloženega ve-
liko truda. Potrebno je bilo zbrati reciklira-
ne materiale, po načrtu ukriviti žico in nato 
nanjo prišiti blago dežnika. Dve soboti je to 
delo v obliki delavnic potekalo v avli CIK-
-a Trebnje pod vodstvom Polonce Kastelic 
in ob pomoči nekaterih članov KŠOT-a, 
staršev ter soproga vodje Polonce. Tudi izven 
teh delavnic je bilo vloženega nemalo dela 
s strani Polonce in njenih najožjih sodelav-
cev. Tudi Matej Novak in Anže Zupančič 
(KŠOT) sta pridno opremila lampijone z 
lučkami, da so jih delavci Elektra Gregorič 
lahko en dan pred dogodkom obesili in po-
vezali v sistem javne razsvetljave. 

Mojca Femec, JSKD, OI Trebnje 

ŠTIRJE VEčERI V PARKU
V decembru smo želeli v parku organizirati 
nekaj dni veselega druženja pod številnimi 
lučkami in lampijoni, v program pa vključiti 
domače skupine in posameznike ter ponud-
bo domačih dobrot. Na povabilo za sode-
lovanje v programu večernega dogajanja se 
je odzvalo nekaj zainteresiranih društev in 
skupin, nekatere pa smo poklicali kar oseb-
no. Tako smo s skupnimi močmi v štirih 
večerih obiskovalcem ponudili pestro doga-
janje, manjkala nista niti Božiček in dedek 
Mraz. 
S ponosom ugotavljamo, da smo z združe-
nimi močmi poskušali in uspeli dati kraju in 
ljudem nekaj predprazničnega. Spoštovanja 
vredno je, da so se v teh večerih zvrstili šte-
vilni nastopajoči, moderatorji in animatorji, 
ki so bili skoraj vsi iz naše občine – prek 250 
jih je bilo. Tudi sprememba v okrasitvi parka 
je bila opažena. Različni lampijoni, zamisel 
domačinke, arhitektke Polonce Kastelic, so 
prav lepo dopolnjevali prednovoletni utrip. 

Mojca Femec, JSKD, OI Trebnje 

NASTOPAJOčI VESELEgA 
DECEMBRA 2013:
Goti, d. o. o., Dobrna, Božiček, plesni krožek 
OŠ Veliki Gaber pod vodstvom Tanje Ko-
rošec, trebanjske mažoretke – več skupin, ki 
so jih vodile Branka Huč in Urška Korelec 
ter Anja Krištof in Lidija Ostanek, Plesna 
skupina Mavrica Trebnje in Plesna skupina 
Ajda iz Trebnjega pod vodstvom Tanje Ko-
rošec, Občinski pihalni orkester Trebnje pod 
vodstvom Primoža Kravcarja (na nastopu 
ga je nadomeščal Igor Hribar), Ansambel 
Večerni zvon, animator otrok in moderator 
Matej Mlakar, Otroški pevski zbor Rožice 
Vrtec Mavrica Trebnje pod vodstvom Tine 
Sila, glasbena skupina Eni od sedmih mili-
jard – vodja Aljaž Hrastar, skupina Ice on fire 
iz Novega mesta, Žan Ograjšek iz Trebnjega, 
moderatorka Glorija Meglič, dedek Mraz, 
Glasbena skupina Ragle, čarovnik Jole Cole, 
Čateški m'skvontarji pod vodstvom Vojka 
Makovca (sekcija KUD Popotovanje Frana 
Levstika Čatež), Suha solza iz Trebnjega, 

moderatorka Nika Benedičič, Moški pevski 
zbor vinogradnikov Čatež pod vodstvom 
Barbare Leben (na nastopu jo je nadomeščal 
Lado Stopar), Folklorna skupina Večerna 
zarja DU Veliki Gaber pod vodstvom Ani in 
Jožeta Zakrajška ter Ansambel Zdomci (tri-
je člani so naši domačini, trije od drugod). 
V planu je bil tudi AGB bend iz Trebnjega, 
ki je po spremembi programa poskrbel za 
ozvočenje prireditve tega večera.  

Mojca Femec, JSKD, OI Trebnje 

PODPORNIKI, DOBROTNIKI 
VESELEgA DECEMBRA 2013:
Občina Trebnje ter gospa Majda Šalehar z 
občinske uprave, Krajevna skupnost Trebnje 
s predsednikom Davidom Klaričem in tajni-
co Martino Kastelic, Klub študentov občine 
Trebnje – predvsem Matej Novak in Anže 
Zupančič, Drot, ki je na vseh dogodkih po-
skrbel za kuhano vino, čaj in za ponudbo do-
brot Dolenjske za nastopajoče in obiskoval-
ce, Polonca Kastelic in njeni starši ter soprog, 
Peter Agnič in sodelavci, ki so poskrbeli za 
postavitev odra, Elektro Gregorič iz Zabrdja, 
Komunala Trebnje, Center ponovne uporabe 
Trebnje, Center za izobraževanje in kulturo 
Trebnje, domači TIC, Cajtng in Interflash, 
ki so skrbeli za obveščanje poleg drugih me-
dijev v regiji in izven nje.  
Hvala vsem sodelujočim in obiskovalcem ter 
vsem, ki ste se kakor koli vključili v zgodbo 
Veselega decembra v parku.

JSKD, OI Trebnje in KŠOT

MEDOBčINSKA PROSLAVA 
OB SLOVENSKEM 
KULTURNEM PRAZNIKU
Letošnja medobčinska proslava ob slo-
venskem kulturnem prazniku bo pote-
kala v soboto, 8. februarja 2014, ob 19. 
uri na Mirni v tamkajšnjem kulturnem 
domu. Slavnostni govornik/-ica bo iz 
občine Trebnje po predlogu župana 
Alojzija Kastelica. 

INGENIUM ENSEMBLE
Kulturno društvo Trebnje je 25. 12. 2013 v trebanjski župnijski cerkvi 
organiziralo 21. tradicionalni  božični koncert, na katerem je nasto-
pila glasbena skupina INGENIUM ENSEMBLE in navdušila pov-
sem polno cerkev. Mladi glasbeniki, ki si že utirajo pot v Evropo,  so 
izvajali božične skladbe v različnih tujih jezikih in v slovenščini ter 
tako pritegnili tudi zahtevnejše občinstvo. Ansambel in vsebino po-
sameznih skladb je predstavil Blaž Strmole, kot povezovalka pa se je 
tudi tokrat izkazala Barbara Pavlin.

Tekst: Ivanka Višček, foto: Matjaž Strmole
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Lansko pomlad je v centru Trebnjega (na 
nekdanji tržnici) zaživel Center ponovne 
uporabe Trebnje z namenom promovira-
nja ponovne uporabe dobrin in s tem tudi 
zmanjševanja količin odpadkov, ki jih ustvar-
jamo z nerazumno potrošnjo. Hkrati pome-
ni priložnost za razvoj socialnega podjetja, v 
katerem sem se v sklopu projekta USE-RE-
USE zaposlila težje zaposljiva oseba, ki sedaj 
pridobivam delovne izkušnje in se ustvarjal-
no izražam skozi svoje delo. Osveščanje o 
pomenu ponovne uporabe v CPU Trebnje 
poteka prek različnih dogodkov, kot so tečaj 

šivanja, ustvarjalne delavnice, razvijanje pro-
stovoljstva z raznovrstnimi akcijami v lokal-
nem okolju (npr. zbiranje rabljenih dežnikov 
za prednovoletno okrasitev parka). Veseli nas 
dober odziv občanov pri oddaji odvečne ra-
bljene opreme, hkrati pa opažamo zadržke 
pri nakupu le-te. Smisel ponovne uporabe se 
skriva ravno v kupcih, ki namesto novih arti-
klov kupijo ravno tako še uporabne rabljene 
in s tem ohranjajo naravne vire. Obiskovalci 
so vselej presenečeni, kaj vse ponujamo na 
policah CPU Trebnje: od tekstila, obutve, 
igrač, športne, otroške opreme in opreme za 

mamice do knjig, električnih pripomočkov 
in izdelkov za dom. Želimo si, da bi čim več 
ljudi začelo uporabljati že uporabljeno (kar 
ne pomeni izrabljeno), saj smo ljudje neraz-
družljiv del narave. Naj ta misel bogati novo 
leto in vas opogumi, da obiščete CPU Treb-
nje, ki je odprt: tor., čet., pet.: 8.00–15.00, 
sre.: 8.00–16.00, sob.: 8.00–13.00. Za več in-
formacij obiščite spletno stran: www.center-
ponovneuporabe.si, nas pokličite na tel. št.: 
031-434-038 ali pišite na elektronski naslov: 
trebnje@centerponovneuporabe.si.

Vesna Hrovat, promotorka ponovne uporabe

Uspešni likovnici
V letu 2013 smo na Razpisu pedagoške akci-
je zveze delovnih invalidov Slovenije sodelo-
vali z likovnimi izdelki učencev OŠ Trebnje.
Izdelek Vanje Vidmar iz 6. r. (mentorica 
Marinka Mohorčič) in Špele Skubic, 9. r. 
(mentorica Tanja Dvornik) sta bila nagraje-
na s pisno zahvalo in knjižno nagrado. Izdel-
ki pa so bili objavljeni tudi v zborniku pri-
spevkov učencev in dijakov, ki so sodelovali 

v pedagoški akciji Zveze delovnih invalidov 
Slovenije v letu 2013.

VELIKI SERVISNI PREGLED AC VOVK
TWINGO (<05) 1,2 8V (s klimo) 279 EUR*
CLIO II (<07) 1,2 16V (s klimo) 279 EUR*
MEGANE II (<05) 1,6 16V (s klimo) 379 EUR*
CLIO III (<05) 1,5 dci (s klimo) 389 EUR*
LAGUNA II (<08) 1,9 dci (s klimo) 389 EUR*

* Veliki servisni pregled vključuje grt. zobatega jermena, grt. klinastega jer-
mena, jermen alternatorja, vodno črpalko in tesnilo, hladilno tekočino, delo 
in diagnostiko vozila z elektronsko diagnostično napravo. Ugodnost velja 
s tem natisnjenim obvestilom do 28.02.2014. AVTO CENTER VOVK d.o.o.

tel.:   07 3481 720
mob.:  041 480 661
e-mail: info@avto-vovk.si

V Center ponovne uporabe po ugoden in zelen nakup
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Igrače, igre in 
igranje danes in 
pred nedavnim
V petek, 3. januarja 2014,  smo na OŠ Treb-
nje izvedli tehniški dan za učence od 6. do 
9. razreda. Učenci so v delavnicah izdelovali  
zanimive igre in igrače (šah, pari, sestavljan-
ke, človek ne jezi se, špana, prometni poligon, 

spoznavam uro, cofki, vozila, punčke iz cunj, 
ristanc ... Raziskovali so, kako in s čim so 
se igrali  v preteklosti, proučevali materiale 
za igrače, raziskovali igrala, ki so v uporabi, 
pogovarjali so se s starejšimi, vzpostavljali so 
pristne  medsebojne stike in si pomagali pri 
delu. Ob dejavnostih so se učili, spoznavali 
so vrednost znanja, pridobljenega pri pou-
ku na različnih predmetnih področjih in ga 
nadgrajevali. 

Marija Strah

V dec. se je ga. Marjetka Mrak dogovorila za termine delavnic v Ga-
leriji likovnih samorastnikov  v Trebnjem, ki jih je izvajal akademski 
kipar Lovro Inkret z učenci trebanjske osnovne šole na temo figura.
Likovna ustvarjalnica se je odvijala 12. in 13. decembra. Učenci 3. 
triade so 12. 12. ustvarjali bolj realistične človeške figure s tempera 
barvami in z upoštevanjem likovnih zakonitosti in odnosov z bar-

vami. Učenci 2. triade pa 13. 12. barvite domišljijske figure v likovni 
tehniki pastel. Po navodilih umetnika so se učenci hitro sprostili in 
ustvarili zanimive izdelke, ki bodo razstavljeni v šoli.
Zahvaljujemo se g. Lovru Inkretu za uspešno vodenje delavnic, Gale-
riji likovnih samorastnikov pa za gostoljubnost . Učence so spremljale 
učiteljice Zvonka Prelogar, Tanja Dvornik in Marinka Mohorčič.

Slovenski filmi skozi čas 
na OŠ Veliki Gaber
Na OŠ Veliki Gaber je bila 23. decembra 
2013  v skladu s šolskim koledarjem izvede-
na prireditev ob dnevu samostojnosti in eno-
tnosti. Rdeča nit prireditve so bili slovenski 
filmi skozi čas. Svoj prvi amaterski film z 
naslovom V kraljestvu Zlatoroga smo Slo-

venci dobili šele leta 1931. Leta 1948 je nato 
sledil prvi slovenski celovečerni film Na svoji 
zemlji. Gledalcem smo predstavili slovenske 
otroške in mladinske filme od začetkov tega 
žanra pri nas pa vse do danes. Učenci so izve-
deli nekaj osnovnih podatkov o posameznih 
filmih, na platnu so se odvrteli inserti film-
skih odlomkov. Učenci so prireditev oboga-
tili z instrumentalnim izvajanjem odlomkov 
filmske glasbe iz filma o Kekcu in Cvetja v 
jeseni, otroški in mladinski pevski zbor pa 

sta zapela pesmi iz filmov  Ne čakaj na maj, 
Erazem in potepuh, Bratovščina Sinjega ga-
leba, Sreča na vrvici, Gremo mi po svoje in še 
nekaterih. Učenci dramskega krožka so upri-
zorili odlomka iz filmov Ne joči, Peter in To 
so gadi. O tematiki iz filma Ko zorijo jagode 
smo prisluhnili deklamaciji. Plesni krožek in 
plesni par pa so nam približali film Poletje v 
školjki. Ga. ravnateljica Barbara Brezigar je v 
svojem govoru poudarila pomen državnega 
praznika dneva samostojnosti in enotnosti.

ŠD Trimko
ŠD Trimko bo od 24. 1. do 26. 1. 2014 organiziralo na Pokljuki šolo 
smučanja. Namenjena je otrokom od 5. do 10. leta starosti. Poudarek 
pri učenju začetnikov bo predvsem na osnovah alpskega smučanja, saj 
so le-te predpogoj za nadaljnje uspešno učenje. Tisti, ki pa že znajo 
smučati, pa se bodo tudi naučili marsikaj novega. 
Cilji Trimkove šole smučanja so:
•	 otrokom omogočiti varno in zabavno učenje alpskega smučanja 

skozi igro,
•	 naučiti otroke osnovnih elementov tehnike vožnje s smučmi za 

alpsko smučanje,
•	 naučiti otroke varno uporabljati naprave in pripomočke na smu-

čišču, naučiti otroke pravilnega obnašanja na smučišču.
Naš cilj je otroke skozi igro popeljati do znanja smučanja, z različni-
mi prilagojenimi pripomočki pa jih še dodatno motivirati pri igri in 

učenju. V ta namen bomo imeli postavljen poseben vadbeni poligon, 
na katerem se bodo učili in igrali. 
Bivali bomo v prenovljenem Šport hotelu Pokljuka, ki je od smučišča 
oddaljen samo 20 metrov. Večina smučarjev je gostov hotela, tako 
da nikoli ni pretirane gneče in čakanja na smučišču. Na razpolago 
pa bomo imeli tudi progo, ki je primerna za popolne začetnike in je 
od hotela oddaljena samo 50 m. Skupine otrok bodo sestavljene na 
osnovi predhodnega preverjanja znanja in sposobnosti. V eni skupini 
bo od 8 do 10 otrok, odvisno od njihovega znanja. Učili se bodo pod 
vodstvom izkušenih učiteljev smučanja, ki so usposobljeni za delo s 
predšolskimi otroki. 

Likovna ustvarjalnica za učence 2. in 3. triade OŠ Trebnje
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Na Centru za izobraževanje in kulturo Treb-
nje smo v mesecu decembru 2013 uspešno 
zaključili šestletni projekt Center vseži-
vljenjskega učenja Dolenjska, v okviru kate-
rega smo izvajali Točke vseživljenjskega uče-
nja na različnih lokacijah v lokalnem okolju. 
Projekt sta sofinancirala Evropska unija iz 
Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo 
za izobraževanje, znanost in šport RS. 
Namen teh točk je bil približati učenje lju-
dem v odročnih krajih, vključevanje odraslih 
v različne oblike neformalnega učenja in s 
tem vzpodbujanje vseživljenjskega učenja. 
Boža Zupančič, vodja skupine starih ljudi za 
samopomoč in koordinatorka na Točki VŽU 
Šentlovrenc, je povedala: »Nizala so se razna 
predavanja, organizirali smo raznovrstne de-

lavnice, trening nordijske hoje in samozavest 
udeleženk je iz srečanja v srečanje rasla. V sebi 
so odkrivale nove zmožnosti na ustvarjalnem 
področju, ko so pod srčnim vodstvom mentor-
jev izdelovale različne izdelke, ko so prvič 
samostojno prižgale računalnik in poiska-
le na spletu zadnjo novico. Iz potopisnih 
predavanj so si v zadovoljstvo in znanje 

oblikovale misli in čutenja ljudi tujih dežel in 
jih primerjale s svojimi. Spoznavale so lepote 
domovine in sveta, ki si jih nikoli niso mogle 
ogledati zaradi vpetosti v zahtevno kmečko 
življenje. Osamljenost ni imela več prostora v 
njihovem aktivnem življenju tretjega obdobja 
in vse manj so bili potrebni obiski pri zdravni-
ku. Osebnostno so se bogatile tudi med seboj 
in stkale ali obnovile prijateljske vezi.«
Tako smo omogočili kar 5.477 udeležencem 
brezplačna predavanja, delavnice in individu-
alno učenje računalništva. Ob tej priliki se za-
hvaljujemo vsem udeležencem in ostalim, ki 
so kakor koli prispevali k uspešnosti projekta.

Kristina Jerič

Galerijska paleta
V Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje 
je potekalo 24. oktobra 2013 ob 18. uri od-
prtje razstave Naivna umetnost Kovačice. 
Razstava prikazuje likovna dela umetnikov 
iz mesta Kovačica v Srbiji, kjer ustvarjajo 

pripadniki slovaške manjšine. Ob slo-
venskem kulturnem prazniku, 8. februarja, 
ko bo imela galerija dan odprtih vrat od 10. 
do 18. ure, vas vabimo, da si jo ogledate še 
zadnjič. Hkrati si lahko ogledate tudi stalno 
razstavo naivne umetnosti.  
Na isti dan, torej 8. februarja, vas ob 18. 

uri vabimo tudi na 
predstavitev mla-
dih, nadebudnih 
arhitektk, ki se 
v okviru projek-
ta Podjetno v svet 
podjetništva pripra-
vljata na ustanovitev 
lastnega podjetja. 
Mateja Ostanek in 
Urška Weiss bosta 
predstavili inova-
tivne arhitekturne 
rešitve izbranih 
primerov, obiskoval-
cem pa bosta na vo-
ljo tudi za vprašanja.
V četrtek, 13. fe-

bruarja 2014, vas ob 18. uri vabimo na od-
prtje razstave del umetnic iz zbirke Galerije 
likovnih samorastnikov Trebnje z naslovom 
Spol: Ž. Razstava zapolnjuje razstavno pra-
znino pregledov slikarskih in kiparskih do-
sežkov naivnih ustvarjalk – predstavljen bo 
zaokrožen pogled na ustvarjanje vseh 69 
umetnic, katerih dela so del zbirke galerije. 
Katalog, postavitev in spremljajoče dejavno-
sti bodo obiskovalce spodbudili k razmisleku 
o položaju žensk v družbi in jih z uspešnimi 
umetniškimi zgledi navdihnili za ustvarjalno 
spopadanje z izzivi sodobnega globalnega 
sveta.

Tekst: Andrejka Vabič Nose

Veseli december
V decembru je bilo v romskem vrtcu zelo 
veselo. Najprej nas je z dobrotami razve-

selil sv. Miklavž, nato smo izdelovali raz-
lične okraske ter z njimi okrasili igralnico 
in novoletno jelko. Dneve smo si pope-
strili in polepšali s petjem in plesom ter 
peko različnih sladkih dobrot, kar se za 
mesec december spodobi. Presenetil nas 
je tudi očka, ki nam je v vrtcu zaigral na 
harmoniko, ob kateri smo se veselo za-
vrteli. 
Udeležili smo se predstave v Kulturnem 
domu Trebnje, kjer nas je obiskal Boži-
ček in presenetil z darili, ki jih je za nas 
pustil v vrtcu. Tudi letos smo se odzvali 
povabilu JSKD Trebnje in prispevali svo-
je okraske za praznično okrasitev parka. 
Bilo je lepo. 

Helena Krnc in Aljana Skoporc

inox ograje, nadstreški, varjenje in obdelava 
kovin (inox, aluminij), ostali inox iZdelki

Uspešen zaključek projekta CVŽU Dolenjska
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Kot narekuje že tradicija, so tudi preteklo leto na zadnji vikend v letu 
naši godbeniki in mažoretke pripravili tradicionalni koncert. Bogat 
repertoar za vse glasbene okuse in zelo pestre plesne točke mažoretk 
so poleg gostov in povezovalca Luke Bregarja pričarali čudovito za-
dnjo nedeljo leta. 
»Leto 2013 je bilo dela polno leto, saj je bilo v nastope vloženega ve-
liko truda tako s strani orkestra kot mažoretk. Skupaj smo se veselili 
zmage mažoretk na državnem tekmovanju, karnevala v francoskem 
mestu A'lbi, zaigrali na večini domačih prireditev, mnogim popestrili 
praznovanje ter intenzivno vadili v Kočevju (zahvala PO Kočevje),« 
je predstavil delo v preteklem letu predsednik OPO Trebnje Simon 
Černe. Gotovo jim je polna dvorana zadovoljnih obiskovalcev poleg 
ostalih uspehov poplačala številne ure trdega dela.
Res je bilo leto, ki je za nami, za njih zelo aktivno in naj bo takšno 
tudi to. Naj se pišejo in nizajo novi uspehi.
Godbeniki in mažoretke se iskreno zahvaljujejo vsem, ki so jim na 
kakršen koli način pomagali, da so dosegli vse zastavljene cilje in 

odlične rezultate. Vsem pa želijo, naj bo leto 2014 polno zdravja, ple-
sa in dobre glasbe!

Tekst in foto: Mojca Smolič

Tradicionalni lovski 
krst v LD Dobrnič
V nedeljo, 15. 12. 2013, je na področju Lo-
vske družine Dobrnič potekal skupni lov na 
divjad, ki se ga je udeležilo prek 30 lovcev 

omenjene lovske družine. Tokratni lov je po-
tekal v okolici vasice Luža pri Dobrniču, kjer 
je potekal tudi zaključek lova z lovskim kr-
stom. Vodja lova in glavna sodnica lovskega 
krsta Joži Janežič je v družbi senata, ki sta 
ga sestavljala izkušena lovca Franc Perpar 
in Anton Vencelj, presojala o vlogi novega 
lovca in bodočega krščenca Mateja Kovačiča 
iz Železnega pri Dobrniču. Poleg omenjene 
trojice je bil tu še tožilec Jože Pekolj iz Vr-
bovca pri Dobrniču, ki je za lovca zahteval 
najstrožjo kazen, ki pa bi bila tudi izvršena, 
če obdolženec ne bi imel izkušenega odve-
tnika Jožeta Zupančiča iz Selc pri Dobrniču. 
Vse lovske preizkušnje in ovire je novopečeni 
lovec Matej dobro prenesel, malo bolj boleč 
je bil le lovski krst, saj je bila vrsta za krst 
s palico dolga in kandidatov za tepežkanje 
veliko. Z dobro prestanim krstom je lovec 

Matej dostojno zastopal že tretji rod lovske 
družine Kovačič. V prijetnem vzdušju se je 
zbrana lovska druščina še fotografirala ob 
lesenih skulpturah, ki krasijo gostiteljevo do-
mačijo. Lovski pozdrav!

Tekst: Leon Lobe, LD Dobrnič
Foto: Jana Kovačič

Tradicionalni 
blagoslov konj v KS 
Štefan pri Trebnjem
Na dan slovenske samostojnosti in enotnosti 
ter praznika sv. Štefana, ki velja za zavetnika 
konj, je v Štefanu pri Trebnjem potekal vsa-
koletni tradicionalni blagoslov konj.
Mašo za domovino in v spomin na svetnika 
ter zavetnika je daroval trebanjski duhovni 
pomočnik in nekdanji čateški župnik g. Slav-
ko Kimovec, ki je opravil tudi blagoslov konj 
in njihovih lastnikov. V toplem vremenu se 
je ob podružnični cerkvi v Štefanu zbralo 
do sedaj največje število konjenikov Konje-
rejskega društva Trebnje in še večje število 

domačinov ter ostalih obiskovalcev, ki so s 
svojim obiskom temu kraju in običaju dali 
poseben pečat. Za postrežbo in dobro voljo 
so poskrbeli sosedje, domačini ter člani Tu-
rističnega, športnega in kulturnega društva 
Štefan. 

Tekst: Leon Lobe, foto: Anton Marinčič

Blagoslov vina in 
srečanje krajanov
Ob kapelici Janeza Evangelista v Paradi-
žu pri Trebnjem je bil tudi letos 27. de-
cembra (že 12. leto) blagoslov vina, nato 
pa druženje sosedov pri Viščku. Za mno-
ge je to ena redkih priložnosti za druženje 
in klepet ob koncu leta.

IV

Tradicionalni koncert OPO 
Trebnje in mažorekt uspel
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Stoprvo leto Ane 
Markovič z Dolge 
Njive
Ano Markovič žal predstavniki Društva 
upokojencev Velika Loka in Rdečega križa 
ob njenem stoprvem rojstnem dnevu lan-
skega decembra nismo več našli na njenem 
domu na Dolgi Njivi, ker se ji je pred meseci 
pripetila nesreča in ji je, kot sama pravi, vzelo 
noge. S hčerjo Anico sta se zato dogovorili, 
da se preseli v bližino njenega doma v Dom-

žalah, v tamkajšnji dom upokojencev, kjer 
smo jo tudi obiskali. Predstavniki iz domačih 
krajev smo ji ob voščilu za rojstni dan izro-
čili šopek in darilce kot znak pozornosti. S 
selitvijo v domžalski dom so vsi zadovoljni, 
tako gospa Ana in hči kot njeni otroci, saj 

jo lahko pogosto obiskujejo, navsezadnje pa 
tudi osebje doma, saj so dobili v varstvo iz-
jemno potrpežljivo in dobrovoljno Dolenjko. 
Ker se sama ne more premikati, jo na vozič-
ku redno vozijo v skupino sostanovalcev, kjer 
malo poklepetajo ali pa si dolgčas preganjajo 
z organiziranimi druženji. Našega obiska je 
bila zelo vesela, pa tudi novic z njene Dolge 
Njive, ki smo jih posredovali iz prve roke. Še 
vedno je tudi živahnega in iskrivega uma ter 
optimistična, saj verjame, da se ji bo zdravje 
vrnilo. Da bi se le vse dobre želje tudi ure-
sničile.

B. P.

Srečanje starejših krajanov
Krajevna skupnost Račje selo je že tretje leto organizirala predno-
voletno srečanje krajanov, starejših od 65 let. Srečanje je potekalo v 
gostilni Kavšek 22. decembra 2013. Zbrane je pozdravil predsednik 
KS Darko Pekolj, predstavil opravljena dela v krajevni skupnosti in 
načrte za naslednje leto in zaželel veliko zdravja v prihajajočem letu 
2014. V krajšem kulturnem programu so zapeli, zaigrali na harmoni-
ki in uprizorili skeč mladi iz Račjega sela. Krajani so se veselo družili 
ob kosilu in si obljubili, da se naslednje leto ponovno zberejo.

Mojca Višček
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Že več let se vaščani Gradišča pri Trebnjem 
udeležujemo srečanj Gradišč Slovenije, na 
katerih se zbere približno 600 ljudi. Naša vas 
je le ena izmed vasi v Sloveniji s tem ime-
nom. Po znanih podatkih obstaja v Sloveniji 
več kot 20 Gradišč. Že pred leti je prišla po-
buda, da bi se organiziralo srečanje Gradišč. 
Tako se že nekaj let v juniju zberemo v izbra-
ni vasi, ki organizira družabno srečanje. 
V letu 2014, točneje 28. junija, je za izved-

bo srečanja na vrsti naša vas. To je zahteven 
finančni in organizacijski projekt. Le s po-
močjo denarnih sredstev, ki jih bo prispevala 
tudi Občina Trebnje, nam bo uspelo izpeljati 
to prireditev.
Ker se teh srečanj udeležimo vsako leto, ima-
mo za ta namen tudi svojo lastno zastavo.
Poleg zastave nas povezujejo še številni do-
godki. Vsako pomlad z delovno akcijo vseh 
vaščanov uredimo cesto skozi naselje, junija 
se z avtobusom udeležimo srečanja Gradišč, 
zadnjo nedeljo v oktobru pa imamo žegnanje 
v cerkvi svetega Jožefa. Novo leto po nava-
di pričakamo pri cerkvi, ki je najvišja točka 
Gradišča, in si nazdravimo ob dobri kapljici 
ter si voščimo vse dobro v prihajajočem letu.  
Vaščani se zavzeto pripravljamo na priredi-
tev v letošnjem letu. Da bi dela lažje in bolje 
opravili, smo ustanovili Turistično-športno 
društvo Gradišče. Vanj je vključenih že več 
kot sto članov. Pridobili smo že prva sred-
stva od Občine Trebnje za ureditev učne 
poti skozi vas. Ob tem smo si razdelili tudi 

dela in naloge. Sodelujemo pri organizaciji 
in zbiranju dobitkov za srečelov, izdelovanju 
lesenih tabel, košar za darila … Z delovno 
akcijo smo posekali vinograd in uredili pri-
reditveni prostor. V okolici prireditvenega 
prostora je KS Dolenja Nemška vas prepla-
stila del ceste. Za preplastitev drugega dela 
ceste, ki je tudi nujno potreben sanacije, pa 
vaščani in lastniki zidanic zbiramo denarna 
sredstva. Brez pomoči KS Dolenja Nemška 
vas in Občine Trebnje nam zastavljeni cilj 
ne bo uspel. V organizacijo tega srečanja so 
vključeni predstavniki Občine Trebnje, KS 
Dolenja Nemška vas, Turističnega društva 
Trebnje in številni drugi posamezniki.
Hkrati vabimo vse ljudi dobre volje, da nam 
pomagate z dobitki, nasveti in sredstvi pri 
organizaciji in izvedbi srečanja. Vabimo vas 
tudi, da se udeležite sprejema udeležencev iz 
vseh sodelujočih Gradišč Slovenije s kultur-
no-zabavnim programom, ki bo potekal 28. 
junija 2014 v Trebnjem. 

Tekst in foto: TŠD Gradišče 

Družbo Trimo so v preteklem tednu obiskali 
župan Alojzij Kastelic in člani občinskega 
sveta. Med obiskom so se seznanili s po-
slovnim stanjem družbe. Tekoče poslovanje 
Trima je pozitivno, čeprav so bili prihodki 
družbe konec leta pod planiranimi. Vodstvo 
in sodelavci družbe izvajajo potrebne ukrepe 
za nadaljnje pozitivno poslovanje in razvoj 
družbe.
V decembru 2013 so banke dokapitalizira-
le družbo Trimo, d. d., in v družbi pridobile 
večinski lastniški delež. Vodstvo Trima od-
ločitev o dokapitalizaciji sprejema kot pozi-
tivno za vse deležnike družbe – za  zaposle-
ne, poslovne partnerje in lokalno skupnost. 
Dogovor bo namreč prispeval k stabilizaciji 
podjetja in omogočil ponovno večjo osredo-
točenost vodstva in zaposlenih na poslovanje. 
Trimo svoje poslovne uspehe gradi na stra-

teških usmeritvah trajnostnega razvoja, po-
slovni odličnosti in inovativnosti. O tem pri-
ča dejstvo, da je bila družba zadnja leta med 
največjimi slovenskimi izvozniki. V minulem 
letu je bistveno povečal prodajo v Latinski 
Ameriki, na Madžarskem, v Veliki Britaniji 
in Rusiji. 
Vsa prizadevanja družbe so usmerjena v 
krepitev zaupanja poslovnih partnerjev. Gre 
namreč za ugledne globalne družbe, kot so 
Knauf Insulation, Rockwool, Ikea, Porsche, 
Audi, Lego, Mars Masterfood, Nestle in 
Rolls-Royce. Med zadnjimi najpomembnej-
šimi referenčnimi projekti Trima je izgradnja 
potniškega terminala za zimske olimpijske 
igre v Sočiju, ki je v zaključni fazi. 
Kljub zaostrenim pogojem poslovanja osta-
ja pomemben lokalni delodajalec. V Trimu 
in njegovih povezanih podjetjih, Akripolu, 

Tindu in CBS Inštitutu, je samo v Trebnjem 
zaposlenih 588 delavcev, ki predstavljajo sko-
raj 10-odstotni delež delovnih mest v občini 
Trebnje. Je generalni pokrovitelj Rokome-
tnega kluba Trimo Trebnje, s čimer tudi po-
membno prispeva k lokalni skupnosti. Trimo 
je sicer v letu 2012 zasedal 71. mesto med 
največjimi poslovnimi skupinami v Sloveniji, 
6. mesto v JV Sloveniji po celotnih prihod-
kih in v preteklem letu samo v občini Trebnje 
ustvaril skoraj 10 mio. EUR nakupov.

Maja Lapajne

Velika prireditev – vseslovensko srečanje Gradišč 2014

Trimo: pomemben trebanjski zaposlovalec 
s pozitivnim tekočim poslovanjem

RK TREBNJE
Članska ekipa RK Trimo Trebnje je 2.1.2014 
pričela z pripravami na spomladanski del se-
zone. Jesenski del sezone je bil za nas kar 
uspešen, saj trenutno na lestvici 1. NLB 
Leasing lige zasedamo 5. mesto, uvrstili pa 
smo se tudi na finalni turnir četverice v po-
kalu Slovenije. Spomladanski del sezone se 
prične 1. februarja, ko v Trebnje prihaja eki-
pa iz Sevnice. Do takrat pa bomo opravili 22 
treningov in odigrali 5 trening tekem. Tako 

bomo odigrali tekme z Šmartnim (15.1.), 
Krko (18.1.), Cerkljami (22.1.), Dobovo 
(28.1.), v Trebnje pa prihaja tudi reprezen-

tanca Kuvajta (16.1.), ki se v Sloveniji pri-
pravlja na azijsko prvenstvo. 
V mesecu januarju pa je kvalifikacije za sve-
tovno prvenstvo igrala tudi slovenska repre-
zentanca, katere član je bil tudi naš vratar 
Klemen Ferlin. Poleg njega sta bila v repre-
zentanci še dva Trebanjca, bivša igralca Tri-
ma, brata Sebastian in Staš Skube. Ponosni 
smo na to, da so kar trije Trebanjci hkrati 
nosili dres z državnim grbom.

RK Trimo Trebnje
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Pesem za na zid
Lansko leto smo skupaj z Osnovno šolo 
Trebnje v Knjižnici Pavla Golie Trebnje zelo 
uspešno izvedli literarni natečaj Zgodba za na 
zid in odkrili literarni potencial pri kar nekaj 
učencih. Nad velikim odzivom učencev smo 
bili navdušeni, zato smo v začetku šolskega 
leta razpisali natečaj za najboljšo pesem. Pro-
jekt je finančno podprla tudi Občina Trebnje.
V okviru natečaja smo za osnovnošolce OŠ 
Trebnje organizirali tri srečanja z znanimi 
ustvarjalci: Laro Zupančič, Anjo Štefan in Ja-
dranko Matić Zupančič. Vsaka izmed gostij 
jim je predstavila svoj pogled na ustvarjanje, 
dale so jim napotke, kako se lotiti ustvarjanja 
in na kaj morajo biti pozorni, da bi dosegli pri 

pisanju kakovost. Na srečanjih so učenci brali 
pesmi, jih analizirali, spoznali, kako napisati 
pesem, spoznali različne vrste pesmi … 
Zaključno srečanje z Adijem Smolarjem je 
bilo 5. decembra, na njem pa smo razglasili 
tudi najboljšo avtorsko pesem. Zmagovalno 
pesem z naslovom Življenje je napisala Lana 
Rajer, učenka OŠ Trebnje.

ŽIVLJENJE
Življenje je kot vlak,
ki potuje in se na določenih postajah ustavi.
Mnogi izstopijo,vstopijo drugi,
med katerimi spoznamo prijatelje.
Na vsaki postaji te čaka nova dogodivščina,
izkušnje in nepozabni trenutki.
Na nekaterih postajah se vlak ustavi,
saj te čaka slovo od bližnjih in najdražjih.
Končno vlak prispe do tvoje postaje,
kjer izstopiš, vedoč, da se nanj ne boš več vrnil.
Na tej postaji se zaveš, kaj vse si doživel,
spomniš se lepih in žalostnih trenutkov.
Spoznaš tudi, da ne bi spremenil nobene napake
in da nobena težava ni bila tako težka, kot se 
je zdela.
Ko vse to spoznaš, zadovoljno zapreš oči
in se posloviš od tega sveta.

Silvestrovanje v KS Štefan
Krajevna skupnost Štefan je v sodelovanju s 
Turističnim, športnim in kulturnim društvom 
Štefan že četrto leto zapored pripravila sil-
vestrovanje na prostem za krajane Štefana in 
okolice. Krajani in člani omenjenega društva 
so že pred božičem postavili smreko in jo pra-
znično okrasili ter tako pripravili vse potrebno 
za letošnje silvestrovanje. Prav tako so poskr-
beli za prigrizek in tople napitke, ki so razve-
selili vse prisotne na prostoru pred Gostilno 
Mišič. Vstop v leto 2014 so pričeli z voščili in 
dobrimi željami ter ga zaključili z veličastnim 
ognjemetom. Razhod v poznih jutranjih urah 
je najboljši dokaz, da je tovrstno druženje pri 
domačinih vsako leto bolj priljubljeno. 

Tekst: Leon Lobe, foto: Miro Šalehar
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DELAMO NAPREJ!

Kljub temu da so letos volitve, bo DROT nespremenjeno delo-
val tudi v tem letu. Smo stalno aktivni, ne samo tisto leto, ko so 
volitve. V preteklih treh letih smo izvedli več kot 500 dogodkov. 
Tedensko smo organizirali Kmečko in rokodelsko tržnico, Šolo 
klasičnega baleta, Svetovalnico Srečanje ter Družbeno trgovino 
Zastonj. Končali smo evropski projekt Trebanjski turistični šopek, 
sedaj izvajamo evropski projekt Dobrote Dolenjske, v okviru ka-
terega smo organizirali prvi mednarodni Festival marmelad. Or-
ganizirali smo gledališke predstave (Slovenska muska od A do Ž, 
Udar po Moško, Nežka se moži) in skupaj s Centrom za socialno 
delo Trebnje odpeljali otroke na izlete. Nazadnje smo pristopili k 
projektu Zdravstvenega doma Trebnje – Milijon srčnih točk.

Država od 
državljanov zahteva 
solarni sistem plačila – 
denar na sonce!
Kako in kdo bo reševal »našo« 

bančno luknjo? Tisti državljani, ki z njo nimamo nič in je nismo 
zakrivili. Seveda pa država v zameno za to »ljudsko prostovoljno« 
plačilo ne namerava ničesar dati v zameno. Kdo je tu nor? Se nihče 
ne vpraša, zakaj oz. kako je to sploh mogoče? Državljani smo tako 
brez možnosti ugovora prisiljeni, da dajemo denar za »krpanje 
bančne luknje«, v zameno pa ne dobimo nič. Bomo pa zato gotovo 
»uživali« v slabšem življenjskem standardu.
V DSD zato zahtevamo, da se vsem državljanom izdajo obve-
znice ali certifikati, ki bodo imeli določeno ročnost unovčljivosti 
in bodo v vrednosti, ki jo prispevamo za to »brezno brez dna«. 
Gotovo reševanje bančnega sistema stane približno 2.000 € na 
državljana. 

DSD, OO DSD Trebnje

KADROVANJE JE ZANIMIVA 
ZADEVA

V trebanjskem občinskem svetu je posebno 
poglavje Komisija za mandatna vprašanja, voli-

tve in imenovanja, saj večinoma in skoraj po pravilu v komisije in 
svete imenuje člane strank županove koalicije. Naše mnenje je, da 
je verjetno tudi v drugih strankah kakšen primeren in strokoven 
kader. 
V naši stranki smo se zato že pred časom odločili, da ne bomo več 
predlagali nikogar. Zavedamo se sicer, da je to mogoče neodgo-
vorno, vendar pa je še bolj neodgovorno, da predlagamo določene-
ga kandidata, če se že vnaprej ve, da sploh ne bo izbran.
Ob tem pa je zanimivo, da je sama komisija predlagala sprejetje 
Pravilnika o delu članov svetov, kajti ugotovili so, da nekateri ne 
opravljajo svojih nalog. 

ObO SD Trebnje

Občinski odbor Nove Slovenije – krščanskih 
demokratov Trebnje ni predlagal in ne podpira 
poimenovanja dela bivše hitre ceste po častnem 
občanu občine Trebnje dr. Alojziju Šuštarju
Trebanjski rojak in častni občan občine Trebnje nadškof Šuštar je 
bil pomembna osebnost v slovenskem in evropskem merilu, zato 
ni vseeno, katero ulico imenujemo po njem. Ulica Alojzija Šuštar-
ja mora biti ena izmed glavnih ulic ali trgov v Trebnjem. Le tako 
mu bomo izkazali spoštovanje in hvaležnost za vse, kar je naredil. 
Prav bi bilo, da se po njem imenuje del Kidričeve ulice (od križišča 
do OŠ Trebnje).
Strinjam se s predlogom, da se nova ulica mimo Hoferja imenuje 
po nekdanjem županu Alojziju Metelku.

Marjan Pavlin, predsednik OO NSi Trebnje

Opozicija proti 
nepremičninskemu 
davku 

Franc Bogovič in Ljudmila Novak sta izrazila prepričanje, da bo 
Ustavno sodišče RS sprejelo predstavljene pravne argumente proti 
nepremičninskemu davku. Na skupni novinarski konferenci sta 
predsednik SLS Franc Bogovič in predsednica NSi Ljudmila No-
vak predstavila celovito zahtevo za ustavno presojo Zakona o dav-
ku na nepremičnine, v kateri so zbrani vsi pravni argumenti proti 
nepremičninskemu davku, in povabilo Državnemu svetu RS za 
morebitno dopolnitev te zahteve ter za njeno vložitev na Ustavno 
sodišče RS v imenu Državnega sveta RS kot kvalificiranega pre-
dlagatelja zahteve.

OO SLS Trebnje

Prijetno presenečenje za Petro in 
njeno družino
Na božičnem koncertu 25. 12. smo 
se člani Kulturnega društva Trebnje 
na predlog Anice Nahtigal odločili 
za zbiranje prostovoljnih prispevkov 
za 7-letno invalidko Petro iz naše 
občine, ki rabi stalne terapije.  
Zbranemu prispevku KD Trebnje 
800 € se je pridružila še Župnija 
Trebnje, ki je za deklico namenila 
370 €, izkupiček od betlehemskih 
svečk; Ragle pa so primaknile še 
100 €. 
Za zbrane darove se Petrini starši 
vsem najlepše zahvaljujejo.

Ivanka Višček

OBČINSKI  
ODBOR TREBNJE
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Ani Pekolj iz Zagorice 
pri Dobrniču je 
praznovala 80 let
19.12. 2013 je bil pri Rižnarjevih v Zagori-
ci prav poseben dan, saj je njihova mama in 
žena Ani slavila svoj 80. rojstni dan. Rodila 
se je na Luži. Ljubezen jo je leta 1955 pri-
peljala v Zagorico. Z možem Stanetom sta 
ustvarila topel in varen dom za svojih pet 
otrok. Ani, Stane, Marjana, Slavka in Irena 
nimajo tako velikih družin, pa imata kljub  
temu kar 12 vnukov in 4 pravnuke. Kadar 
se iz različnih koncev Slovenije vsi zberejo 
doma, je res živahno. Vseh sta nadvse vesela, 
še posebej njihovih uspehov. Bila sta jim in 
sta jim še vedno s svojim delom in ravnanjem 
dober zgled.

Sin Stane je ostal doma. Poleg dela na kme-
tiji, se je kmalu začel ukvarjati še s prevoz-
ništvom. Sedaj se ukvarjajo z razrezom lesa.
 Ani je zelo vesela, da si je za ženo izbral 
Milko, saj se s snaho zelo lepo razumeta.
Medsebojna pomoč, spoštovanje in skrb za 
svoje najbližje je čutiti na vsakem koraku. 
Vesela je, da sta oba z možem zdrava in lah-
ko sama poskrbita zase. Navajena trdega dela 

ne moreta sedeti križem rok, postorita, kar le 
moreta in kar jima je v veselje.  Letos bosta 
praznovala 59 – letnico poroke, kar je dano 
le redkim. 
Rada tudi poklepeta s sosedami.
Iskrene čestitke in dobre želje ji je ob viso-
kem jubileju v imenu krajanov KS Dobrnič 
izrekel predsednik Sveta KS Dobrnič Mi-
lan Kastelic in ji izročil darilo. Predsednica 
KORK Dobrnič Francka Kužnik ji je voščila 
na prav poseben način, njeno življenjsko pot 
je spremenila v pesem.
In zdi se, da je Vaša življenska pot ena sama 
pesem. 
Spoštovana gospa Ani, še enkrat Vam iskre-
no čestitamo ob Vašem jubileju, želimo Vam 
veliko zdravja in sreče in kličemo še na mno-
ga leta v krogu Vaših najdražjih.

Lojzka Prpar

Letni koncert moškega pevskega zbora 
Zagriški fantje v Šentlovrencu
Na prvo decembrsko soboto je Moški pevski zbor ZAGRIŠKI FAN-
TJE, ki deluje v okviru KUD Marije Kmetove Šentlovrenc, v Kultur-

nem domu Šentlovrenc izvedel letni koncert pod vodstvom pevovod-
je Lada Stoparja.
S takšnimi koncerti pevci ohranjajo slovensko ljudsko in narodno 
pesem. Na koncertu pa so v program vključili še znano rusko pesem 
Večerni zvon.
Koncert je popestril Mešani pevski zbor upokojencev Večerna zarja 
iz Velikega Gabra, ki je zapel slovensko ljudsko, slovensko narodno 
in koroško narodno pesem.
Koncert so popestrile plesalke Plesne skupine AJDA iz Trebnjega, ki 
delujejo v okviru Univerze za tretje življenjsko obdobje Trebnje. Ob 
živahni glasbi so zaplesale splet ameriških plesov.
Program je povezovala domačinka Špela Ostanek, ki je v program 
vključila še skupinski nastop vseh nastopajočih, ki so ob spremljavi 
harmonikarja Rada Novaka zapeli že skoraj ponarodelo Slakovo pe-
sem V dolini tihi.
Prireditev so Zagriški fantje zaključili s prijetnim druženjem gostov 
in obiskovalcev ob pogostitvi.

Foto in tekst: Janez Špendal

Cveta Vovko z Reve pri 
Dobrniču je praznovala 
80 let
Skupaj s svojimi domačimi  je Cveta Vov-
ko, 11. 12. 2013, praznovala 80. rojstni dan. 
Rojena je bila v domači hišici na Revi. Ima 
še sestro,  brat je žal že umrl. Mladost je pre-
živela ob trdem delu na kmetiji. Dobro se 
spominja tudi težkih dni med vojno in časov 
po njej. V želji po boljšem življenju  se je za-
poslila v Iskri v Žužemberku. Ker na začetku 
ni bilo avtobusnega prevoza, se je na delo in 
z njega 7 km v vsako stran vozila kar s kole-
som in to v vseh vremenskih pogojih. Vesela 
je, da si je prislužila pokojnino, ki jo uživa 
že 25 let. Skupaj z možem Alojzem, ki se je 
k Špelkočim na Revo priženil iz Šmarjete, 
sta poleg službe delala in skrbela za kmetijo, 

ki jo je podedovala po starših. Z možem sta 
poleg majhne hiške s črno kuhinjo, postavila 
novo, veliko hišo. Hčerka Marjeta sedaj živi 
v Ljubljani. Velikokrat s svojo hčerko prideta 
domov na obisk. Sin Janez si je ustvaril dom 
in družino doma. Cveta kar zažari, ko v ku-
hinjo priteče vnuček Rok, in se varno stisne 
v njeno naročje. Tudi s snaho Romano se do-
bro razumeta. 
Vesela in nasmejana je sprejela vse, ki smo ji 
prišli čestitat za njen življenjski jubilej. Pred-
sednik Sveta KS Dobrnič Milan Kastelic ji je 
poleg voščila izročil darilo v imenu krajanov 
KS Dobrnič, čestitkam pa sva se pridružili še 
Melita Jarc in jaz ter sosede, ki jo tudi druga-
če velikokrat obiščejo, da poklepetajo o vsak-
danjih težavah in aktualnih novicah.
Spoštovana gospa Cveta, ostanite taki še na-
prej.
Še enkrat Vam iskreno čestitamo ob Vašem 
jubileju in želimo, da bi v krogu svojih naj-

dražjih zdravi in srečni še velikokrat prazno-
vali svoj rojstni dan.

Cveta Vovko, mož Alojz, v naročju vnuk Rok, 
snaha Romana in sin Janez 

Lojzka Prpar



17št. 90 / januar 2014

ZAHVALE / DOGODKI

Kako je prazen dom, dvorišče,
naše oko zaman te išče,
ni več tvojega smehljaja,
le trud in delo tvojih rok ostaja.   

ZAHVALA

Tiho se je v 83. letu od nas poslovil naš 
dragi mož in ati

FILIP ŠILC,
Tomšičeva 6, 
Trebnje.

Zahvaljujeva se vsem sorodnikom, 
sosedom, prijateljem in znancem za 

izražena sožalja, za podarjeno cvetje in 
sveče, za darove za sv. maše in za vso pomoč 

in tolažbo.

Iskrena hvala g. župniku Milošu Koširju in 
sodelujočim duhovnikom pri pogrebnem 

obredu in sv. maši. Posebna zahvala 
govornikoma sosedu g. Silvestru Prparju 

in g. Gregorju Ficku za poslovilne besede. 
Zahvala pevcem za zapete žalostinke. 

Hvala vsem, ki ste ga v tako velikem številu 
pospremili na zadnji poti. Bog povrni!

Žalujoči: vsi njegovi

Kako boleča je zavest, da te več ni,
spet medse bi te radi priklicali,
kot da si se le izgubila v temi.

ZAHVALA

V 85. letu starosti 
nas je za vedno 
zapustila naša 
draga

MArTA 
PrIjATeLj, 
roj. Zajc.

Ob boleči izgubi naše drage mame, 
babice, prababice, tete in tašče se iskreno 

zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem 
in znancem za izrečene sožalne besede, 

podarjeno cvetje in sveče ter vsem, ki ste jo 
v tako velikem številu pospremili na njeni 
zadnji poti. Zahvaljujemo se g. župniku 
Milošu, govornikoma, ga. Mojci Femec 
in g. Slavku Podboju, za ganljive besede 

slovesa, Občinskemu pihalnemu orkestru 
Trebnje in trobilnemu kvartetu za subtilno 
zaigrane žalostinke. Hvala vsem, ki ste jo 
spoštovali, imeli radi in jo boste ohranili v 

lepem spominu.
Žalujoči: vsi njeni.

ZAHVALA

V četrtek, 9.1.2014 smo se na ljubljanskih 
Žalah poslovili od našega ljubega moža, 

očeta, dedija, brata, strica in svaka 

STAnkA 
SMoLIčA 
z Vrhtrebnjega 15, 
Trebnje

Iskrena hvala vsem, ki ste ga pospremili na 
njegovi zadnji poti, izrazili sožalje, tople 

besede slovesa in nam s tem lajšali bolečine. 
Posebna zahvala velja duhovnikoma g. 

Milošu Koširju in dr. Romanu Globokarju 
za lepo opravljen cerkveni obred, 

ZD Trebnje in dr. Petkovi za lajšanje 
bolečin. Hvala govornikoma iz vrst GD 

Vižmarje-Brod g. Janezu Škrbincu in 
vaščanu g. Alojzu Gliha za ganljive besede 

slovesa, pevcem za lepo odpete pesmi. 
Zahvaljujemo se vaščanom Vrhtrebnjega, 

ki ste ga v tako velikem številu pospremili k 
večnemu počitku, prijateljem, sorodnikom 

in vaščanom za darovane sv. maše. 

Žalujoči: žena Marija, hčerke Andreja, 
Irena in Bojana z družinami in ostalo 

sorodstvo

Hvala vam mama, za rojstvo – življenje.
Hvala za čast, za ljubezen, skrbi.
Hvala za bisere, vtkane v trpljenje.
Mama, naj večna vam lučka gori. 

ZAHVALA

Za našo mamo, 
joŽeFo 
ForTUnA 
iz Gombišča pri 
Velikem Gabru,

se je 26. 12. 2013 zemeljsko štetje časa 
ustavilo. Na pot v večno življenje je odšla v 

91. letu starosti.
Zahvaljujemo se osebju Doma starejših 

občanov Trebnje iz oddelka D1, kjer je naša 
mama preživela zadnja leta in bila ves čas 

deležna njihove prijazne, strokovne oskrbe, 
pomoči in toplih besed. 

Hvala vsem, ki ste se od nje poslovili na 
njeni zadnji poti, nam izrekli sožalje, 
darovali sveče, svete maše ali darovali 

za dober namen. Hvala župnikoma, g. 
Jeromnu in g. Kastelicu, za opravljen 

obred in sveto mašo, pevcem za zapete 
pesmi, vnukinji Lei za zaigrani žalostinki 
in vnukinji Stanki ter gospe Štrempfelj za 

poslovilne besede. 
Svojci

Novo vodstvo 
TREMS-a
TREMS se je 16. 12. 2013 sestal na redni vo-
lilni konferenci, na kateri je za obdobje dveh 
let izvolil novo vodstvo. Predsednik je postal 
Matej Novak, podpredsednik Gregor Lindič 
in generalni sekretar Nino Zajc, slednja sta 
že v prejšnjem mandatu opravljala isti funk-
ciji. Novo vodstvo pa je, kot določa 13. člen 
Odloka o mladini ob-
čine Trebnje (Uradni 
list RS, št. 87/2013), 
oblikovalo listo kan-
didatov za imeno-
vanje v Komisijo za 
mladinska vprašanja. 
Kandidate je TREMS 
predlagal glede na iz-
kušnje in dosedanje 
delo v mladinskem 
sektorju. Kandidati so: 
Nino Zajc, Miha Zu-
pančič, Gregor Lindič 
in Andrej Šeligo. Vsi 
kandidati so bili pod-
prti z vsemi glasovi, 
kar priča o tem, da so 

tudi mladi v njih prepoznali strokovnost ter 
željo po spremembah pri razvoju mladinske 
politike v občini Trebnje. Po Odloku o mla-
dini občine Trebnje mora sedaj svoja kan-
didata iz občinskega sveta predlagati tudi 
občinski svet ter enega kandidata trebanjska 
občinska uprava. V TREMS-u pričakujemo, 
da bodo tudi ti kandidati izbrani skrbno, 
kajti le tako bo lahko občina Trebnje začela 
postajati mladim prijazna občina.

Nino Zajc
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Mladinci, kadeti in 
starejši dečki B prvi del 
sezone končali na prvem 
mestu
Mlajše selekcije RK Trimo Trebnje so prvi 
del sezone končale z odliko. 
Mladinci so po prvem delu sezone v prvi 
mladinski ligi na prvem mestu v državi. 
Dosegli so devet zmag in dvakrat izgubili, 
s čimer so zbrali kar 18 točk. Na drugem 

mestu je ekipa RK Celje Pivovarna Laško 
z enakim številom točk (naši rokometaši 
so jih doma premagali za 3 zadetke), na 
tretjem pa ekipa MRK Krka s 13 točkami. 
Kadeti so v predtekmovalni skupini z 

enajstimi zmagami in enim neodločenim 
izidom z lahkoto osvojili prvo mesto. 
Starejši dečki B so s sedmimi zmagami 
in enim porazom prav tako osvojili prvo 
mesto. 
Starejši dečki A pa so z devetimi zmagami 
in enim porazom predtekmovanje končali 
na drugem mestu. 
V januarju vse selekcije čaka začetek pol-
finalnih tekem. Upamo, da bodo mladi 
rokometaši tudi v tem delu tekmovanja 
držali zmagovalni ritem.

David Lipoglavšek, RK Trimo Trebnje

OŠ Trebnje prvič postala 
področni prvak v malem 
nogometu
 
V četrtek, 19. 12. 2013, se je ekipa OŠ Treb-
nje udeležila področnega prvenstva v nogo-
metu v Črnomlju. Na turnirju je nastopilo 8 
osnovnih šol, ki so bile razdeljene v dve sku-
pini. Naša šola je bila v skupini z OŠ Drska, 
OŠ Loka Črnomelj in OŠ Vavta vas. Prvo 
tekmo so naši učenci izgubili proti ekipi OŠ 
Vavta vas z 2 : 1 (strelec z naše šole je bil 

Miha Kotar). Za uvrstitev v polfinale smo se 
pomerili z domačini (OŠ Loka Črnomelj) in 
jih premagali z 2 : 1 (strelca z naše šole sta 
bila Domen Gnidovec in Marko Kotar). V 
polfinalu smo naleteli na večne nasprotnike, 
OŠ Šentrupert, in jih premagali z 1 : 0 (stre-
lec je bil Marko Kotar s pomočjo avtogola). 
V finalu pa smo bili boljši še od ekipe OŠ 
Metlika in jo premagali z 1 : 0 (strelec je bil 
Miha Kotar). Učenci naše šole so tako pr-
vič v zgodovini šole postali področni prvaki 
v malem nogometu in se tudi prvič uvrstili 
v četrtfinale. Za našo šolo so igrali: Marko 
in Miha Kotar, Urban Kolenc, Miha Kri-

štof, Domen Gnidovec, Darko Crnevski, Jan 
Alukić, Kristjan Horžen in Alen Možina.  

Smiljan Pristavnik

OŠ Trebnje na 
področnem prvenstvu 
osvojila 1. mesto
V četrtek, 12. 12.  2013, se je v športni dvora-
ni OŠ Trebnje odvijalo področno prvenstvo 
v rokometu za osnovne šole. Fantje so tek-
movali v kategoriji letnik 1999 in mlajši. OŠ 
Trebnje je na turnirju brez težav osvojila 1. 
mesto in se uvrstila v četrtfinale, torej med 
27 najboljših osnovnih šol v Sloveniji. 
Na področno prvenstvo se je uvrstilo 5 ekip: 
OŠ Trebnje, OŠ Mirana Jarca Črnomelj, OŠ 

Šmarjeta, OŠ Šmihel in OŠ Grm. Ekipa OŠ 
Trebnje je odigrala 3 tekme in na vseh gladko 
premagala nasprotnika. V prvi tekmi so Tre-
banjci igrali proti ekipi OŠ Grm in zmagali 
z rezultatom 15 : 7 ter se zanesljivo uvrstili v 
polfinale. V polfinalu so se pomerili z ekipo 

OŠ Mirana Jarca Črnomelj in zmagali z re-
zultatom 21 : 7 ter se uvrstili v finale. V finalu 
se je ekipa OŠ Trebnje pomerila z ekipo OŠ 
Šmihel in zanesljivo zmagala z rezultatom 21 
: 7.  Tekme so se igrale po pravilih RZS, igral-
ni čas ene tekme je bil 2 × 10 minut. Za OŠ 
Trebnje je igralo 14 fantov in prav vsi so člani 
Rokometnega kluba Trimo Trebnje.
Učenci, ki so igrali za OŠ Trebnje:  Marko 
Kotar, Miha Kotar, Kristjan Horžen, Žiga 
Medved, Andraž Brezovar, David Hriberšek, 
Nejc Jaklič, Luka Falkner, Amadej Jerlah, 
Urh Pangerc, Jan Redek, Janez Murn, Tevž 
Gabrijel in Tim Pangrc.

David Lipoglavšek

Pa smo dočakali prvi osvojeni mednarodni 
turnir, za kar so poskrbeli fantje in dekleti iz 
selekcije U-11 pod vodstvom glavnega tre-
nerja g. Bekija Rušitija. Veliki dogodek se je 
zgodil tik pred božičem, in sicer v Zagrebu, 
kjer smo v močni konkurenci prišli do finala 
in spektakularno premagali ekipo NK Buna 
ter prvič osvojili mednarodni turnir, skupno 
že drugi turnir v zgodovini kluba. Pot do tega 
uspeha je bila trda, saj je bilo potrebno pre-
magati močne ekipe iz NK Bistra, NK Se-

svete, NK Zelina, NK Prečko, NK Ponikve 
in NK Udarnik, ki sestavljajo mednarodno 
priznani Nogometni klub Dinamo. Pika na 
i je bilo tudi priznanje za najboljšega igral-
ca turnirja, in sicer ga je osvojila obrambna 
igralka Lara Lobe, kar je dodaten dokaz, 
da znajo nogomet igrati tudi dekleta. Da 
smo poželi navdušenje in spoštovanje naših 
športnih kolegov s Hrvaške, kažejo prijave 
na naše zimske turnirje, ki se bodo odvijali 
od januarja pa vse do marca 2014 v športni 

dvorani v Trebnjem. Čestitamo vsem ude-
ležencem tega odmevnega mednarodnega 
nogometnega dogodka.

Tekst: Leon Lobe, foto: Damjan Miklič

Selekcija U-11 NK Trebnje osvojila mednarodni 
turnir v Zagrebu
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POSEBNA ZIMSKA IZDAJA

januar - marec 2014

LEPE NAGRADE
Klasične križanke
Mini križanke
Skandinavke
Gobelini ...

VID IN PERO 
ŠOV

Že v prodaji!

Pravilna gesla križanke napišite na dopisnice in jih pošljite do četrtka, 6. Februarja na: GLASILO OBČANOV, GOLIEV TRG 5, 8210 TREBNJE.

Nagrade:
1. Ženska fen frizura z dodatki
2. Moško striženje
3. Knjiga
4. CD
5. CD

Geslo prejšnje križanke je bilo: SREČNO NOVO LETO.
Nagrajenci:
•	 Kosilo za dve osebi v gostilni Pavlin: TODOROV JOŽICA,  

DEČJA VAS, TREBNJE
•	 Knjiga: MOJCA MEŽIK, GUBČEVA C., TREBNJE
•	 CD: TOMAŽ JURŠIČ, DOL. DOBRAVA in ROSTOHAR JOŽI,  

ŠMAVER, TREBNJE

Nagrajenci bodo nagrade prejeli po pošti. 



nApOVEDnIK / VABILA

Napovednik dogodkov v občini Trebnje v januarju in februarju 2014
Datum Ura Prireditev Lokacija
18. 1. 2014 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje
18. 1. 2014 9.00–15.30 Delavnica: Izdelava izdelkov iz filcane volne CIK Trebnje
18. 1. 2014 11.00 Trening tekma: RK Trimo Trebnje : MRK Krka  Športna dvorana OŠ Trebnje
19. 1. 2014 8.00 Mednarodni nogometni turnir za selekcije U-13 Športna dvorana OŠ Trebnje
20. 1. 2014 17.00 Ura pravljic Knjižnica Pavla Golie Trebnje
20. 1. 2014 19.00 Literarno-potopisni večer: Potopljene sanje Knjižnica Pavla Golie Trebnje
21. 1. 2014 9.00 Presejalni programi: Europa Donna CIK Trebnje
22. 1. 2014 18.30 Trening tekma: RK Trimo Trebnje : RK Cerklje Športna dvorana OŠ Trebnje
25. 1. 2014 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje
28. 1. 2014 18.30 Trening tekma: RK Trimo Trebnje : RK Dobova Športna dvorana OŠ Trebnje
1. 2. 2014 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje
1. 2. 2014 8.00 Mednarodni nogometni turnir za selekcije U-11 Športna dvorana OŠ Trebnje
1. 2. 2014 9.00 Zimski pohod na Vrhtrebnje Veliki Gaber – Gostilna in pizzeria Pr' Hladet
1. 2. 2014 19.00 Prvenstvene tekme: RK Trimo Trebnje : RK Sevnica Športna dvorana OŠ Trebnje
3. 2. 2014 17.00 Ura pravljic Knjižnica Pavla Golie Trebnje
3. 2. 2014 19.00 Udar po moško 2 Kulturni dom Trebnje
4. 2. 2014 9.00 Uporabni okrasni vrt: Klub Gaia CIK Trebnje
8. 2. 2014 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje
8. 2. 2014 8.00 Mednarodni nogometni turnir za selekcijo U-10 Športna dvorana OŠ Trebnje
11. 2. 2014 9.00 Počastitev kulturnega praznika: gost mag. Jože Kukman CIK Trebnje
15. 2. 2014 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje
15. 2. 2014 9.00 Valentinov pohod OŠ Dolenja Nemška vas
15. 2. 2014 19.00 Prvenstvene tekme: RK Trimo Trebnje : RK Krško Športna dvorana OŠ Trebnje

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

VABILO NA POgOVOR  
S PROF. DR. JOŽETOM MENCINgERJEM 
 
V veliko veselje nam je, da vas lahko povabimo na predavanje 
in pogovor z eminentnim strokovnjakom, pravnikom in eko-
nomistom prof. dr. Jožetom Mencingerjem.
Prof. dr. Jože Mencinger je opravljal najodgovornejše naloge 
s področja gospodarstva kot član Vlade Republike Sloveni-
je. Opravljal je delo rektorja Univerze v Ljubljani in je član 
Evropske akademije znanosti in umetnosti. 
V pogovoru boste spoznali vzroke za nastalo ekonomsko kri-
zo pri nas in v svetu ter kako bi se lahko iz primeža krize 
izvlekli tako na državni kot tudi lokalni ravni.
Pogovor in predavanje bosta potekala v Trebnjem v predaval-
nici CIK-a Trebnje v petek, 24. januarja, ob 18. uri. Vstop- 
nine ni.
Predavanje in pogovor organizira Demokratična stranka dela.

Gregor Kaplan

SORELINE z gosti  
vabimo na koncert  

15. 2. 2014 ob 19. uri  
v Kulturni dom Trebnje. 

Vabljeni!


