
DOGODKI

občanov občine Trebnje  št. 91 / februar 2014

•	ŽLED	IN	SNEG	PRIZADELA	TUDI	OBČINO	TREBNJE
•	NAJAVA	RAZPISOV
•	MEDOBČINSKI	INŠPEKTORAT	PRIČEL	NADZIRATI	NEPRAVILNOSTI	OB	CESTAH
•	UREDITEV	NOVEGA	VAŠKEGA	SREDIŠČA	DOLENJE	SELCE
•	ZAMENJAVA	CEVOVODA	NA	VODOVODU	TREBNJE–DOLINA	TEMENICE
•	VPIS	PREDŠOLSKIH	OTROK	ZA	ŠOLSKO	LETO	2014/15
•	PORTRET	MESECA;	SEBASTIAN	SKUBE



OBVESTILA

št. 91 / februar 2014

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. 3. 2014, izid je petek 14. 3. 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  

Spoštovane občanke 
in občani! 
Krepko smo že zakorakali v leto 2014. Upam, 
da so vam letošnji koledarji, ki smo jih posla-
li decembra na vaše domove, všeč. Sicer pa nas 
je poleg vseh slabih novic v začetku februar-
ja prizadela še vremenska ujma, ki bo pustila 
dolgoročne posledice. V nedeljo, 2. februarja, so 
se razmere tudi v naši občini slabšale iz ure v 
uro, zato sem poklical ravnatelja Osnovne šole 
Trebnje, g. Rada Kostrevca, in skupaj sva se od-
ločila, da šoli v ponedeljek, 3. februarja, v občini 
Trebnje zapremo. Zaradi težav v prometu so 
bili vprašljivi prevozi otrok in vse je kazalo, da 
v ponedeljek ne bo elektrike in verjetno tudi ne 
vode, ker so bili vodovodni sistemi brez elektri-
ke. Informacije so se hitro širile, tako da je bilo v 
OŠ Trebnje zelo mirno, v varstvu so bili samo 
trije otroci. Pouka ravno tako ni bilo v OŠ Veli-
ki Gaber, vrtec pa je normalno deloval. 
Zaradi snegoloma v naših gozdovih leži po tleh 
ogromno podrtega drevja, zato jih bo potrebno 
v spomladanskem in poletnem času očistiti. Ve-
liko smrek ima tudi polomljene vrhove, zaradi 
česar se lahko pojavi širjenje lubadarja. Da bi 
njegovo širjenje preprečili, je pospravilo še kako 
pomembno. Na Centru za izobraževanje in 

kulturo Trebnje bomo poskušali organizirati te-
čaj o delu v gozdu. O tem vas bomo pravočasno 
obvestili. Vse lastnike pozivam, naj načrtno po-
skrbijo za svoje gozdove, če pa tega ne zmorejo 
sami, naj to delo prepustijo tistim, ki bi ga želeli 
opraviti. Seveda moramo biti pri delu v gozdu 
izredno previdni, saj lahko hitro pride do nesre-
če s smrtnim izidom. 
Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil delavcem 
Komunale Trebnje, ki so požrtvovalno delali 
ves teden, da so ceste zopet prevozne. Posebej se 
za organizacijo zahvaljujem direktorju Stanku 
Tomšiču in lahko rečem, da nikoli v preteklo-
sti Komunala Trebnje ni imela vodstva, ki bi 
uspelo ljudi tako povezati in motivirati. Ravno 
tako se zahvaljujem 114 gasilcem, ki so opravili 
291 prostovoljnih ur dela – z lastnimi motor-
nimi žagami in seveda z gasilsko opremo so po-
magali tako Elektru Ljubljana kot tudi Komu-
nali Trebnje pri zagotavljanju prevoznosti cest 
in odpravljanju posledic škode na električnem 
omrežju. Zahvala pa velja tudi ekipam Elektra 
Ljubljana, ki so s hitrim odpravljanjem posledic 
zagotovile, da smo bili brez elektrike le krajši 
čas. 
Občinskemu svetu bom predlagal, naj se iz sred-
stev proračunske rezerve Gasilski zvezi Trebnje 
izplača 2.000 EUR za pokritje osnovnih stro-
škov te intervencije.

Sicer v Občini Trebnje ta trenutek pripravljamo 
rebalans proračuna za leto 2014, spreminjamo 
tudi Statut občine. Poimenovali bomo ulico od 
križišča pri Mercatorju do naselja Benečija. 
Predlagal sem, naj se poimenuje po naši častni 
občanki Vilmi Bukovec. Upam, da bomo z vse-
mi aktivnostmi, ki potekajo, kmalu prišli v nor-
malni tek letošnjega leta, ki je tudi volilno, tako 
na evropski kot lokalni ravni. Lokalne volitve 
bodo najkasneje do 5. oktobra 2014 in upam, da 
nam nekateri v tem letu ne bodo jemali energije 
za nemoteno delo. Na provokacije in napade ne 
bom odgovarjal, saj ne želim spodbujati nepro-
duktivnih razprav. Če se kdo želi v tem obdobju 
izkazati, naj to stori z dejanji, ki bodo prispe-
vala k rasti in razvoju občine Trebnje. 
Kulturni praznik, 8. februar, smo praznovali 
skupaj z ostalimi občinami bivše občine Trebnje. 
Zahvaljujem se vsem organizatorjem proslave, 
hkrati pa se kot župan zahvaljujem vsem de-
lavcem na kulturnem področju in ustvarjalcem 
za njihove prispevke. 
Približuje se že mesec marec in s tem dan žena 
ter materinski dan. Naj se v teh dneh spomnimo 
vseh žena in mater ter jim izrazimo hvaležnost 
za njihovo požrtvovalnost in skrb. 
Želim vam vse lepo, čim manj nepredvidenih 
dogodkov in čimprejšnjo pomlad. 

Vaš župan Alojzij Kastelic 

JAVNO NAZNANILO
O javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka  

Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko  
sosesko DTR-016 SS v Trebnjem, ki bo

od 24. februarja do 28. marca 2014.

V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava v veliki 
sejni sobi Občine Trebnje, dne 12. marca 2014 ob 15:30 uri.
V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in 
predloge na razgrnjeno gradivo. 
Pripombe in predlogi se lahko do konca javne razgrnitve podajo na 
naslednji način:
•	 pošljejo na naslov Občina Trebnje, Goliev trg 5,8210 Trebnje, 
•	 na elektronski naslov obcina.trebnje@trebnje.si, pri čemer se v 

rubriki »zadeva« navedejo ključne besede »Pripomba na javno 
razgrnitev OPPN-ja za stanovanjsko sosesko DTR-016 SS v 
Trebnjem«,

•	 podajo pisno na mestih javne razgrnitve kot zapis na obrazec, 
ki je dosegljiv na mestih javne razgrnitve in na elektronskem 
naslovu http://www.trebnje.si/

•	 ustno na javni obravnavi.
Če pripombe in predloge poda lastnik nepremičnine iz obravnava-
nega območja, mora poleg podatkov o nepremičnini navesti še svoje 
ime in priimek ter naslov.
Občina Trebnje bo preučila pripombe in predloge javnosti in do 
njih zavzela stališče, ki ga bo objavila na spletni strani Občine Treb-
nje http://www.trebnje.si/ in posredovala KS Trebnje.
Gradivo dopolnjenega osnutka prostorskega akta si lahko ogledate 
od 24. 2. 2014 dalje:
•	 v prostorih Občine Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje (v po-

slovnem času), 
•	 v digitalni obliki na spletnih straneh Občine Trebnje (http://

www.trebnje.si/).

Alojzij Kastelic, župan
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Obveščamo vas, da bodo konec februar- 
ja 2014 v Uradnem listu in na spletni 
strani Občine Trebnje www.trebnje.si 
objavljeni razpisi s področja 

•	 SOCIALNEGA VARSTVA 
•	 ŠPORTA
•	 KULTURE 
•	 MLADINSKE DEJAVNOSTI
•	 KMETIJSTVA 
•	 TURIZMA

OBČINSKA UPRAVA
Oddelek za družbene  

in gospodarske dejavnosti

Medobčinski inšpektorat je v zadnjem času 
prejel večje število prijav in pobud, ki se na-
našajo na nepravilnosti ob cestah. Prav tako 
je inšpektorat v okviru svojega rednega dela 
zabeležil vrsto nepravilnosti, ki vplivajo na 
varnost v cestnem prometu. Z namenom, da 
se izboljša stanje varnosti v cestnem prometu, 
bo inšpektorat v prihodnjih mesecih pričel z 
rednim nadzorom nad posegi v območju cest 
in ustrezno ukrepal v primeru ugotovljenih 
nepravilnosti.
Inšpektorat bo tako v prvi vrsti izvajal nad-
zor nad ustreznostjo vzdrževanja vegetacije 

ob cestah (zagotavljanje preglednosti), nad 
odvajanjem odplak in drugih tekočin na 
cesto, izvajanjem kmetijskih (oranje ipd.) 
in drugih posegov v območju cest. Namen 
nadzora je zagotoviti varno uporabo cest 
vsem udeležencem v prometu.
V izogib posledicam v cestnem prometu pa 
občane tudi pozivamo, da sami odstranijo 
morebitne nepravilnosti ob cestah in tako 
prispevajo k boljši prometni varnosti.

Brigita Kalčič,  
Medobčinski inšpektorat in redarstvo

Medobčinski inšpektorat pričel nadzirati 
nepravilnosti ob cestah 

Ureditev novega 
vaškega središča 
Dolenje Selce
Občina Trebnje je v mesecu februarju 2013 
prijavila projekt Ureditev novega vaškega 
središča Dolenje selce na 8. javni razpis 
iz naslova ukrepa 322, Obnova in razvoj 
vasi. 27. 8. 2013 je s strani Ministrstva za 
kmetijstvo in okolje RS prejela Odločbo o 
pravici do sredstev. Na podlagi odločbe bo 
projekt sofinanciran v višini 60 % prizna-
ne vrednosti naložbe; od tega znaša delež 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 

podeželja 75 %, delež Republike Slovenije 
pa 25 %.
V mesecu januarju 2014 je objavila javni 
razpis za izbiro izvajalca, na katerega se je 
prijavilo 6 ponudnikov. Trenutno je projekt 
v fazi izbire izvajalca, ki bo vaško središče 
zgradil predvidoma do konca leta 2014. 
Z ureditvijo novega vaškega središča Do-
lenje selce bomo pridobili urejene javne 
površine skupnega pomena za medgene-
racijsko druženje, izobraževanje, kulturno 
in športno udejstvovanje, izvedbo najra-
zličnejših kulturnih in družabnih dogod-
kov, delovanje društev, krajevne skupnosti, 
drugih zainteresiranih skupin prebivalcev 
in info točko na gradu Kozjak.

Oddelek za okolje in prostor, Občina Trebnje

Gasilci ste se spet 
izkazali, komunalci 
odlično opravili prvi 
snežni preizkus

Kljub temu da je občini Trebnje letošnja ujma 
prizanesla, so gasilci iz 14-ih PGD Gasilske 
zveze Trebnje že od 2. 2. 2014 odstranjevali 
posledice žledoloma, ki je našo občino zajel 
v noči iz 1. na 2. februar. Gasilske enote so 
bile na terenu po celotni občini Trebnje 2., 
3., 4. in 5. februarja. Skupno 114 gasilcev je 
opravilo 291 delovnih ur. Pri težkem, zah-
tevnem in nevarnem delu so si pomagali z 
vozili, motornimi žagami in traktorji – vitli. 
Enote PGD iz naše občine pomagajo tudi 
pri odpravljanju posledic žledoloma v Po-
stojni.
Kot že tolikokrat ste se gasilci tudi tokrat res 
izkazali. 
Zato vsem gasilcem pohvala in velika zahva-
la za vaša plemenita dejanja.
V letošnjem letu je skrb za lokalne ceste, ki 
jih je prej urejalo CGP Novo mesto, prevzela 
Komunala Trebnje. Letošnje sneženje v fe-
bruarju je bil njihov prvi preizkus pri vzdr-
ževanju cest v zimskih okoliščinah. 
Opravili ste ga odlično, saj so bile ceste, kljub 
zelo neugodnim razmeram, dobro vzdrževa-
ne. Zato tudi vam pohvala in zahvala.

Podžupan Silvester Prpar
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Zamenjava 
cevovoda na 
vodovodu Trebnje – 
dolina Temenice
Občina Trebnje kot lastnik celotnega vo-
dovodnega omrežja Trebnje se je odločila 
za strokoven in celovit pristop k reševanju 
problema zagotavljanja kakovostne oskrbe 
s pitno vodo na celotnem območju občine 
Trebnje, ki se oskrbuje oziroma napaja iz 
vrtine v Radanji vasi. V letu 2013 smo že 
pisali o uspešni zamenjavi cevovoda na pri-
marnem vodovodnem omrežju Trebnje, ki 
pa ga s sedaj načrtovano investicijo po dolini 
Temenice v celoti dopolnjujemo in tudi za-
ključujemo. 
Tokratni projekt predvideva zamenjavo ce-
vovoda po dolini Temenice v skupni dolžini 6.127,06 m. Razdeljen je na šest (6) odse-

kov (prikaz v tabeli in na skici), dela pa bodo 
potekala sočasno na več odsekih, in sicer 
predvidoma med aprilom in septembrom 
2014. Terminski plan še ni natančno dolo-
čen, saj Občina Trebnje ponovno kandidira 
za pridobitev nepovratnih sredstev iz naslova 
ESRR (Evropskega sklada za regionalni raz- 
voj). Sama izvedba investicije je pogojena s 
pridobitvijo teh sredstev.
Z aktivnostmi, ki so potekale konec leta 2013 
in v mesecu januarju 2014, so bili dokončani 
vsi postopki za uspešno kandidaturo na jav-
nem razpisu, prav tako pa že poteka posto-
pek izbire izvajalca, ki je v zaključni fazi.

Oddelek za okolje in prostor, Občina Trebnje

Preglednica odsekov

Oznaka 
odseka

Odsek Obstoječi materi-
al in premer cevi

(mm)

Novi material in 
premer cevi

(mm)

Dolžina
(m)

V-1 Krtina–VH Velika Loka, 
100 m3

AC DN 200 NL DN 200 838,67

V-2 VH Velika Loka, 100 m3,–
Kamni Potok 

AC DN 150 NL DN 150 1.972,66

V-3 Kamni Potok–Štefan AC DN 150 NL DN 150 1.525,17
V-4 Trebnje (Pristava–Rimska) AC DN 150 NL DN 150 993,70
V-5 Trebnje (Trubarjeva–Kidri-

čeva)
AC DN 150 NL DN 150 403,81

V-6 Gas. dom Trebnje–BS 
Trebnje

AC DN 80 NL DN 100 392,05

Skupaj 6.127,06

Na podlagi zahtevka Geodetske uprave 
Novo mesto je župan Občine Trebnje, Aloj-
zij Kastelic podal predlog poimenovanja 
nove ulice, po Alojziju Metelku, trebanjske-
mu županu, politiku in agronomu.
Alojzij Metelko je bil rojen 29. 8. 1940 v 
vasi Gmajna v občini Krško. Po končani gi-
mnaziji v Brežicah in Biotehnični fakulteti 
v Ljubljani je dve leti delal na kmetijskem 
inštitutu v Kölnu.
Leta 1967 se je kot diplomirani inženir agro-
nomije zaposlil v Kmetijski zadrugi Trebnje 
in bil v njej zaposlen do izvolitve v 1. sklic 
državnega zbora Republike Slovenije leta 
1992. V 25 letih strokovnega delovanja na 
področju kmetijstva na območju Občine 
Trebnje je kot vodja pospeševalne službe vo-
dil vse pomembnejše spremembe kot so bile 
proizvodnja semenskega krompirja, zbiral-
nice mleka, ureditev zemljišč z agro- in hi-

dromelioracijami. Sodeloval je pri izgradnji 
tovarne za predelavo krompirja na Mirni, 
strokovno je vzpostavil in vodil kooperacij-
sko pridelavo kumaric, krompirja in vzrejo 
živali. Bil je prvi iniciator in organizator na 
področju načrtnega strokovnega izobraževa-
nja kmetovalcev za posamezna področja pri-
delave hrane. Spodbujal in strokovno usmer-
jal je strojne skupnosti v občini, sodeloval je 
tudi pri več mednarodnih projektih obnove 
vasi. Aktivno se je zavzemal, da so zemljišča, 
ki jih je obdelovala zadruga, kmetje lahko 
dobili v večletni zakup in s tem povečevali 
proizvodnjo.
Zaradi visoke strokovnosti in neposrednega 
odnosa je bil cenjen in upoštevan sogovornik 
tako v strokovnih krogih kot pri kmečkem 
prebivalstvu.
Sodeloval je pri ustanavljanju več društev, ki 
delujejo na področju kmetijstva, še posebej z 

veseljem je kot ljubiteljski vinogradnik vrsto let 
sodeloval pri Vinogradniškem društvu Trebnje.
Alojzij Metelko je poleg službenih obvez- 
nost sodeloval z lokalno skupnostjo in bil 
član različnih odborov in komisij na ob-
činskem in republiškem nivoju. Veselil se je 
političnih sprememb konec 80-tih let in po 
izvolitvi na politične funkcije deloval kot po-
litik in kot strokovnjak. Aktivno je sodeloval 
pri zaščiti cvička v evropskem merilu, kot 
župan se je posvetil predvsem gospodarske-
mu napredku in prostorskemu planiranju v 
Občini Trebnje.
Po upokojitvi je še naprej vzdrževal stike 
z vidnimi politiki in stroko, največ časa in 
energije pa je posvetil svojemu vinogradu. 
Umrl je 7. 12. 2005.
Zaradi novih cest v naselju Trebnje je potrebno 
dejansko stanje tudi ustrezno pravno urediti.
Postopek je možno izpeljati na podlagi do-

Poziv trgovskemu podjetju HOFER v postopku poimenovanja 
nove ulice v naselju Trebnje
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VAbI k VPIsu PredšOLskIh OtrOk ZA šOLskO LetO 2014/2015.

Vpis bo potekal od 1. 4. do 10. 4. 2014. V torek, 1. 4. 2014, bo potekal od 9.00 do 17.00,  
v sredo, 2. 4. 2014, od 8.30 do 16.30, ostale dneve od 7.30 do 15.30 v prostorih svetovalne službe,  
Režunova ulica 8, Trebnje.

V času od 1. 4. do 10. 4. 2014 se nam lahko pridružite na dnevih odprtih vrat na vseh enotah našega 
vrtca od 9.00 do 11.00.

Vlogo za sprejem otroka dobite v upravi vrtca, pri svetovalni delavki in na naši spletni strani:  
www.vrtec-trebnje.si.

ločb Zakona o določanju območij ter ime-
novanju in označevanju naselij, ulic in stavb 
– ZDOIONUS (Uradni list RS, št. 25/2008, 
v nadaljevanju ZDOIONUS). V skladu z 
21. členom ZDOIONUS je potrebno v po-
stopku poimenovanja nove ulice v naselju 
Trebnje opraviti predhodno posvetovanje na 
območju poteka nove ulice, ki mora trajati 
najmanj 15 dni. Ustrezen poziv je objavljen 
tudi na spletni strani Občine Trebnje.
Po končanem javnem posvetovanju bo mo-
ral Občinski svet občine Trebnje mnenja, 

predloge in pripombe, dane na predhodnem 
posvetovanju, obravnavati in se do njih opre-
deliti ter o svojih stališčih obvestiti javnost 
na spletnih straneh občine.
Celotna vsebina predloga občinskega odlo-
ka, vključno z grafičnimi predlogami, je na 
vpogled na Občini Trebnje, Goliev trg 5, 
Trebnje, v Oddelku za splošne zadeve, pri 
javni uslužbenki Klavdiji Tahan. Na tem 
naslovu lahko dobite tudi vse informacije v 
zvezi z nameravano spremembo.

Trgovsko podjetje HOFER trgovina, d.o.o, 
zaprošamo, da poda svoje mnenje, predloge 
in pripombe na predlog poimenovanja nove 
ulice v naselju Trebnje do 3. 3. 2014 in sicer 
na Občino Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Treb-
nje, pisno po pošti ali na elektronski naslov: 
obcina.trebnje@trebnje.si.

Klavdija Tahan,  Alojzij Kastelic,  
univ. dipl. prav. župan 
svetovalka  

Svet za preventivo in vzgojo  
v cestnem prometu sporoča
Pešci spadajo med najbolj ogrožene skupine udeležencev v prome-
tu in predstavljajo 15 % delež med žrtvami v prometu. Najbolj so 
ogroženi starejši od 54 let ter otroci in mladostniki. Večina pešcev 
je udeleženih v nesrečah znotraj naselij, večkrat ob prečkanju ceste.
Nacionalna akcija BODI preVIDEN poteka od 3. do 14. februarja 
2014. 
Na spletu je objavljena anketa z naslovom PEŠCI (https://
www.1ka.si/a/33953). Prosimo vas, da jo izpolnite ter tako tudi s 
svojim mnenjem prispevate k uspešnemu izvajanju aktivnosti.

PrOsIMO VAs, dA uPOšteVAte PrIPOrOČILA 
ZA VeČJO VArNOst PešCeV

PEŠCI:
•	 Hodite po pločniku. V primeru, ko tega ni, hodite ob levem robu 

cestišča, tako da vidite nasproti vozeča vozila. 
•	 Cesto vedno prečkajte na označenih ali semaforiziranih preho-

dih za pešce in bodite dodatno pozorni na bližajoča vozila. 
•	 Preden prečkate cesto, vedno poglejte levo in desno ter še enkrat 

levo. 

•	 Bodite vidni ter pravočasno in bližajočim se voznikom nazorno 
izrazite svojo namero:
– prepričajte se, ali voznik spremlja vaše ravnanje, 
– z voznikom vzpostavite očesni stik in se tako prepričajte, ali 

vas je opazil,
– nosite svetla oblačila in odsevnike, lahko uporabite tudi sve-

tilko ali mobitel.
•	 Ko hodite ob cesti z otrokom, ga vedno držite za roko. Otroci naj 

se pri hoji po cesti ne igrajo.
•	 Hoja pešcev po voznih površinah pod vplivom nedovoljenih sub-

stanc je smrtno nevarna. Če ste pod njihovim vplivom, se name-
sto hoje poslužite varnega prevoza prijatelja ali javnega prevoza. 

•	 Upoštevajte – pešci nimajo absolutne prednosti. 
•	 Prepovedano je pešačenje po avtocesti ali zadrževanje na njej. V 

skrajnih primerih, ko ni možno ravnati drugače, poskrbimo za 
svojo varnost: oblečemo si odsevni telovnik in se čim prej uma-
knemo na varno, za zaščitno ograjo. 

VOZNIKI: 
•	 V naseljih in v bližini prehodov za pešce prilagodite hitrost in 

bodite pripravljeni na nenadno zaustavitev vozila.
•	 Pešce je težko opaziti v temi ali mraku, še posebno, če ti ne upo-

rabljajo odsevnikov. Tega se zavedajte ves čas vaše vožnje.
•	 Pešce lahko pričakujete ob vseh priložnostih, tudi tam, kjer je 

hoja prepovedana. 
•	 Pešcem, ki so ob prehodu za pešce izrazili namero za prečkanje 

ceste, vedno ustavite ter jim omogočite varno prečkanje ceste. 
•	 Ne prehitevajte ali vozite mimo vozila, ki je ustavilo pešcu zaradi 

prečkanja ceste. Pri zavijanju bodite vedno dodatno pozorni na 
pešce in kolesarje, ki prihajajo s strani. 

•	 Še posebej bodite previdni v bližini šol, vrtcev in igrišč ter tam, 
kjer se pogosto nahajajo otroci in starejši.

Želimo VAM VARNO IN SREČNO hojo ter vožnjo.

Tone Kastelic, tajnik SPV
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Žled in sneg 
prizadela tudi 
občino Trebnje
Tudi v občini Trebnje sta sneg in žled pov-
zročila nevšečnosti v prometu, poškodbe 
električnih napeljav ter lomljenje dreves. 
Gasilska društva, delavci trebanjskega ko-
munalnega podjetja, elektro podjetja ter 
številni prostovoljci odstranjujejo posledice 
te naravne nesreče in s preventivnimi ukrepi 
preprečujejo nadaljnje nevarnosti.
Ker pa obstaja zaradi vremenskih razmer še 
vedno nevarnost, občane občine Trebnje se-
znanjamo, kako ravnati v takšnih razmerah:
 pri gibanju na prostem bodite previdni; 
•	 previdno hodite po zaledenelih poteh, saj 

zaradi poledice ob morebitnem padcu ob-

staja velika nevarnost poškodb; 
•	 kjer je mogoče, otresite sneg in žled z 

drevja in grmičevja, televizijskih anten, 
streh in nadstreškov ter drugih površin, ki 
se pod težo lahko poškodujejo ali zlomijo, 
pri čemer pazite na lastno varnost;

•	 vozil ne parkirajte pod drevesi; 
•	 ne zadržujte se v bližini električnih dalj-

novodov, saj obstaja nevarnost trganja 
električnih žic in porušitve drogov in ste-
brov; 

•	 ne zadržujte se v gozdovih, saj je zaradi 
lomljenja vej in dreves zadrževanje v njih 
smrtno nevarno; 

•	 če si električno energijo zagotavljate z 
agregati, upoštevajte varnostne napotke 
proizvajalcev, agregat pa naj bo postavljen 
na suhem mestu, pod streho, vendar ne v 
zaprtem prostoru zaradi nevarnosti  za-
strupitve z ogljikovim oksidom;

•	 ne lotevajte se popravil poškodovanih vo-
dnikov električne energije; 

•	 če ste odrezani od sveta, obvestite o tem 
center za obveščanje na številko 112; 

•	 na cesti prilagodite vožnjo razmeram ter 
spremljajte poročila in navodila pristojnih 
služb. (Povzeto s spletne strani Uprave RS 
za zaščito in reševanje.)

Tudi na medobčinski inšpektorat smo pre-
jeli klice občanov, da njihove hiše ali zemlji-
šča ogroža polomljeno ali močno nagnjeno 
drevje. Občane opozarjamo, naj bodo pri od-

stranjevanju žleda ali polomljenih vej previ-
dni in naj v primeru neposredne ogroženosti 
pokličejo na tel. št. 112 ali Štab civilne zašči-
te Občine Trebnje na tel. št. 07 348 11 00. 
Občane tudi seznanjamo, da bo inšpektorat 
izvajal terenske obhode ter da lahko posre-
dujejo svoje težave na tel. št.: 07 34 98 267 in 
07 348 11 42.

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

Na OŠ Trebnje smo imeli 5. 2. proslavo v po-
častitev kulturnega praznika. 
Predstavljali smo dvoje: zaključek projekta 
IGRE, IGRAČE IN IGRANJE – NEKOČ 
IN DANES in Koncert pevskega zbora 
Osnovne šole Trebnje.
Na sami prireditvi je bilo predstavljeno po-
ročilo o projektu Igrače nekoč in danes. Pro-
gram so popestrili pevci otroškega pevskega 
zbora 1. triade z otroškimi pesmimi in ple-
som pod vodstvom Stanke Zaletelj. 
Sledil je koncert pevskih zborov OŠ Treb-
nje. Pod vodstvom Jožice Stanič so nastopili 

otroški in mladinski pevski zbor ter vokalna 
skupina. Ob klavirju jih je spremljal pianist 
Zoltan Peter. 
Prireditev so povezovali učenci Maja Me-
telko, Andrej Kaferle in Tilen Zupančič pod 
mentorstvom Mojce Bahun.
Zbrane je nagovoril tudi ravnatelj šole Rado 
Kostrevc.
Veliko učencev, staršev in ostalih vabljenih 
gostov si je ogledalo razstavo Igre, igrače, 
igranje, ki je bila ob tej priložnosti odprta v 
avli OŠ Trebnje.

Ivanka Višček

Proslava v počastitev kulturnega praznika
Učenci iz 
Šentlovrenca so 
se srečni vrnili v 
svojo šolo
V ponedeljek, 13. 1. 2014, smo se 
učenci Podružnične šole Šentlovrenc 
vrnili v prenovljeno šolo v Šentlo-
vrencu. Naša šola je bila v prvem 
polletju deležna energetske obnove. 
Šoli so zamenjali streho, okna, oble-
kli so jo v nov volnen plašč ter nare-
dili novo fasado. Šola se sedaj ogreva 
z novo moderno pečjo in sije v žaru 
novih luči. Z učilnic so odstranili ve-
like stare zelene peči. V enem razre-
du imamo nov parket. Všeč so nam 
tudi osvežene notranje barve.  V šoli 
se odlično počutimo.  Hvala, da ste 
nam to omogočili, mi pa obljublja-
mo, da se bomo pridno učili.

Učenci in učenke  
PŠ Šentlovrenc
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Izjemen športnik in 
človek
Trebanjec Sebastian Skube suvereno zasto-
pa slovenske barve v rokometu. Svojo sled si 
ustvarja v znanosti, predvsem in najprej pa 
je človek z vso širino duha, preprost in du-
hovit. Zelo prepoznaven rokometaš Celja 
Pivovarne Laško, že nekaj let pa tudi nepo-
grešljiv v reprezentanci, saj je za Slovenijo 
zabil že 185 golov. Za diplomsko nalogo z 
naslovom Računalniška analiza cistatinov 
in inhibitornih lastnosti kininogenov je dobil 
Prešernovo nagrado za leto 2013. Dovolj 
razlogov, da ga tokrat predstavimo v našem 
občinskem glasilu.

Kot aktiven športnik si zelo mlad prišel do 
naziva univ. dipl. biokemik. Prosim, predsta-
vi tvojo izobrazbeno pot.
Po končani osnovni šoli v Trebnjem sem na-
daljeval na novomeški gimnaziji, nato pa di-
plomiral na Fakulteti za kemijo in kemijsko 
tehnologijo v Ljubljani.

Pr tebi je šlo vse zelo hitro, niti v študiju si 
nisi vzel običajnega leta pavze …
Če se človek nečesa loti, mora to opraviti!

In ti si opravil z odliko – in prejel najvišje 
priznanje Univerze v Ljubljani. Čestitke! To 
pa še ni vse. Si že resno v pripravah za dokto-
rat. Kaj o tem?
Mene bolj kot zaposlitev, ki mi je bila ponu-
jena, zanima znanstveno delo, raziskovanje. 
Imam super temo, mentorja, potrebno se bo 
še uskladiti s fakulteto, če bom lahko dok-
torat delal na daljavo, glede na to, da bom 
naslednja leta v tujini …

Predno izdaš senzacionalno novico v zvezi s 
tujino, poglejva na kratko še tvojo rokometno 
pot.
Rokomet treniram od 2. razreda osnovne 
šole. Najprej na trebanjski šoli, nato pa v 
Rokometnem klubu Trimo Trebnje, kjer sem 
treniral do fakultete. Pri 16. oz 17. letih sem 
že imel prve nastope za člansko ekipo. Moj 
prvi trener v Trebnjem je bil Alojz Radelj, ki 
mi je vcepil ljubezen do rokometa. 

Tvoja športna pot se je strmo dvigala. Dve 
leti si bil član Kopra, kakšen spomin na tisto 
obdobje?
V sezonah 2009/10 in 2010/11 sem bil v 
Kopru. Za celo življenje mi bo gotovo ostalo 
v spominu, ko me je v Koper prišel podpirat 
poln avtobus navijačev iz Trebnjega. 

Sprejel si povabilo največjega slovenskega 
kluba Celje Pivovarna Laško. Vmes so že 
potekali pogovori s tujino, a si zaenkrat ostal 
doma. 
Res sem vmes razmišljal še o francoskem 
Montpellierju, a nismo prišli skupaj. Pova-
bilo v Celje sem sprejel zaradi korektne po-

nudbe. Pa tudi na tujino takrat še nisem bil 
pripravljen .

Danes tudi celjski rokometaši nimate več ta-
kih pogojev kot pred leti. Zakaj?
Kriza v gospodarstvu se vse bolj odraža tudi 
v športu. Finančne obveznosti klubi težko 
in z zamudo poravnavajo. To velja tudi za 
celjski rokomet. Vendar moram poudariti, 
da sem v Celju preživel dve izjemni sezoni, v 
katerih sem igralsko še napredoval. 

84-krat si branil barve Slovenije na velikih 
tekmovanjih. Zadnje tekme barve sloven-
skega rokometa zastopa tudi tvoj brat Staš. 
Vzdušje v reprezentanci, ko pridete od vsepo-
vsod?
Slovenska rokometna reprezentanca pred-
stavlja velik potencial; prava mešanica iz-
kušenih in mladih igralcev. Manjka nam le 
nekaj zmagovalne mentalitete, kot jo imajo 
npr. Hrvati. Trenutno je nekaj krize v re-
prezentančnem rokometu., ampak to bomo 
premagali. 

Kakšni pa so f inančni pogoji v reprezentan-
ci?
Gotovo se kriza pozna tudi v reprezen-
tančnem rokometu. Ko se pripravljamo, 
predvsem pa, ko igramo, to popolnoma od-
mislim. Nastopati v reprezentanci pomeni 
priložnost, da smo ponosni kot Slovenci, da 
izkažemo čast svoji državi; saj igramo za Slo-
venijo, za grb. Želim si, da bi vsi zmogli več 
nacionalnega ponosa, kot ga imajo Danci, 
Hrvatje …

Pa naprej? Celjani te želijo obdržati, imaš pa 
tudi ponudbe za Francijo – Chambery, Nem-
čijo – Hannover in ponudbo Dinama Minska 
iz Belorusije. Kako si se odločil?
Kocka je padla. Podpisal sem pogodbo z be-
loruskim klubom, ki ga vodi reprezentančni 
selektor Boris Denič. Pri 26. letih je čas, da 
se preizkusim tudi v tujini. Julija odhajam v 
Belorusijo.

Ampak prej bo še kar nekaj priložnosti za 
druženje, za harmoniko, na katero sam rad 

zaigraš, a ti bodo tokrat zaigrali drugi. 5. ju-
lija imata z Andrejo poroko …
Res je. Moje dekle je Andreja. Kar dolgo 
sva par, zaročila pa sva se lani, ko sva od 3. 
7. do 12. 7. spoznavala Ameriko. Izlet je bil 
nagrada za Andrejino diplomo, jaz pa sem si 
tudi že od malega želel ogledati New York in 
potem je bila to idealna prilika. Lepo sva se 
imela. O pripravah na poroko pa ne uspem 
veliko razmišljati. Organizacija poroke in 
ohceti je v njenih rokah. Takoj naslednji te-
den pa odpotujeva v Belorusijo.

Andreja odhaja s teboj. Torej bosta imela malo 
daljše poročno potovanje, saj si pogodbo podpi-
sal za dve leti?
Smeh. 

Vedno se rad vračaš v Trebnje. Čeprav imaš 
po Sloveniji veliko prijateljev, se morda naj-
bolj sprostiš v domačem kraju. Ob srečanjih ti 
ni problem poprijeti za kakršnokoli delo ali 
raztegniti meh v veseli družbi v zidanici, … 
Bo tako tudi ostalo?
Vsekakor. Za prijatelje in družino je bolj 
malo časa, a mislim, da ga vedno, ko sem na 
Dolenjskem, dobro izkoristim. Rad grem na 
obisk k moji sestrični Naji in malemu neča-
ku Niku. Vedno z Andrejo obiščeva mojo in 
njeno družino in se poigrava z Andrejinim 
nečakom Žanom. Brez prijateljev pa seveda 
ne gre. Njih v Celju najbolj pogrešam, zato 
se skoraj vedno dobimo in kakšno rečemo. 
Glede na to, da sem ponavadi doma samo 
kakšno nedeljo, je nedeljski urnik zelo natr-
pan.:)

Ivanka Višček 
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Predsednik KS Račje selo 
Darko Pekolj pri predsedniku 
države
 
24. 1. 2014 smo se člani Regijske civilne iniciative za reševanje 
romske problematike (Ivan Bukovec (Semič), Bojan Jerak (Ško-
cjan), Darko Pekolj (Trebnje), Rezka Grčman (Kočevje) in Silvo 
Mesojedec) skupaj z odvetnikom Bernardom Zupancem sestali s 
predsednikom države Borutom Pahorjem. Sestanka so se udele-
žili tudi varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer s sodelav-
cem, dr. Alja Brglez, vodja kabineta predsednika republike, ter dve 
predstavnici Urada za narodnosti. Na več kot enournem sestanku 
smo se pogovarjali o perečih problemih, ki jih prinaša sobivanje 
z Romi. Predsednik je zaznal resnost situacije in priznal, da kot 
predsednik ni storil še ničesar na tem področju. Vemo, da nima 
izvršilne moči, vendar pričakujemo njegovo pomoč pri iskanju re-
šitev, ki bi omogočile lažje sobivanje. Obljubil je, da se bomo v 
kratkem po telefonu pogovorili o možnih ukrepih in da nas bo 
nato obiskal tudi na terenu. S tem, da je potrebno takojšnje ukre-
panje, se strinja tudi varuhinja človekovih pravic. 

Darko Pekolj, RCI

Ansambel Vrisk 
gostoval v Franciji
 
V januarju je ansambel gostoval pri sloven-
skem društvu PLANIKA v Sallauminesu 
v Franciji. Predsednik društva je Dolenjec 
Toni Judež, sicer doma iz Vodal pri Tržišču. 
Tam živi že več kot 40 let. 
Zanimivo je mogoče to, da je šel v Francijo 
na dopust in tam kar ostal. Hm, mogoče je 
bila kriva ljubezen ...
Sicer pa si je v tem delu Francije veliko Slo-
vencev služilo kruh v rudnikih črnega pre-
moga, ki so sedaj že opuščeni. 
V društvo je včlanjenih tudi veliko pripa-
dnikov drugih narodnosti: Poljaki, Francozi, 
Hrvati … in vsi imajo radi slovenske pesmi, 
predvsem ljudske, saj jih poznajo že od doma 
ali pa so jih naučili starši.

Domoljubje tukaj lahko resnično začutiš. 
Lahko rečem, da nam, ki živimo v Sloveniji, 
te ljubezni do domovine včasih primanjkuje.

Prinesli smo jim košček domovine in čeprav 
smo bili tam že večkrat, se bomo gotovo še 
vrnili, saj smo postali že prijatelji. 

Obisk iz domovine in tujine
V romskem naselju Hudeje 26 smo bili v četrtek, 23. januarja 2014 
deležni dveh obiskov.
Dopoldne so nas obiskali pedagogi iz različnih krajev Slovenije pod 
vodstvom dr. Jerneja Zupančiča.
Popoldne pa sta nas obiskala predstavnika policije s Slovaške pod 
vodstvom gospoda Branka Novaka s Policijske akademije.
Obeh obiskov se je udeležil tudi župan, gospod Alojzij Kastelic, za 
kar se mu lepo zahvaljujemo.

Slika in tekst:  
Vida Hočevar

Lepota poezije
Učenci so v letošnjem šolskem letu v okviru priprav na tekmo-
vanje za Cankarjevo priznanje odkrivali lepoto in globoko spo-
ročilnost poezije različnih avtorjev. V 8. in 9. razredu so prebirali 
izbor poezije Saše Vegri Naročje kamenčkov in pesniško zbirko 
Nika Grafenauerja Skrivnosti. Nosilka priprav in šolskega tek-
movanja na OŠ Trebnje je bila mentorica Meta Kmetič, s katero 
so se štirje učenci udeležili tudi regijskega tekmovanja. Kar trije 
so prejemniki srebrnega priznanja: Eva Marija Candellari, Janko 
Starič in Andraž Brezovar. 
Želimo jim ustvarjalno pero tudi v prihodnje.

Ivanka Višček, foto: Nejc Jaklič
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Vabilo
Kulturno društvo Trebnje organizira  

v petek, 14. 3. 2014, ob 19. uri v Baragovi dvorani  
v Trebnjem predavanje raziskovalca  

povojne zgodovine Jugoslavije  
Roman Leljaka  z naslovom  

Teroristična dejavnost UDBE  
v povojni Jugoslaviji.

Vabljeni!

OZVVZ Trebnje
 

vabi 
vse svoje člane na letošnji  

Volilno-programski zbor Območnega združenja  
veteranov vojne za Slovenijo Trebnje,  
ki bo v soboto, 22. 2. 2014, ob 18. uri  

v Domu starejših občanov Trebnje. 

Rozalija Smolič je 
praznovala 90 let
Rozalija, po domače Pajerjeva mama, je 
bila rojena 11. 1. 1924 v Stranjah pri Do-
brniču. Njena najlepša leta je zaznamovala 
vojna vihra. Z možem Francem, ki se je k 
Pajerjevim priženil iz bližnje Vavpče vasi 
leta 1953, sta ustvarila številno družino. 
Topel dom sta ponudila svojim 9 otrokom, 
žal sta dva kmalu umrla. Zali, France, Pepi, 
Vinko in Marija jo velikokrat obiščejo ali 
pa pokličejo po telefonu. Ustvarili so si 
družine v različnih krajih. Doma sta ostala 
njena najmlajša sinova Jože in Igor. Igor je 
prevzel kmetijo, ki jo skupaj z ženo Zinko 
neprestano posodabljata. V veliko pomoč so 
jima sinovi Mitja, Boštjan in Dejan in brat 
Jože. Rozalija je vesela vseh 13 vnukov in 4 
vnukinj ter 9 pravnukov. 
Ob visokem jubileju smo jo obiskali in če-
stitali Melita Jarc, Lojzka Prpar in Franc-
ka Kužnik, ki ji je izročila darilo v imenu 
KORK Dobrnič. Predsednik Sveta KS Do-
brnič Milan Kastelic ji je voščil in izročil 
darilo v imenu vseh krajanov KS Dobrnič. 

Spoštovana gospa Rozalija!
Želimo Vam, da bi Vam pomlad povrnila 
moči, da bi lahko vsak dan šli na sprehod do 
izvira Žibrščice, kamor ste tolikokrat šli po 

vodo in tudi v mrzli zimi prali perilo za svo-
jo številno družino. Še enkrat čestitke za vaš 
častitljivi jubilej in še na mnoga leta.

Lojzka Prpar 

Sin Igor, vnuk Dejan in slavljenka Rozalija Smolič iz Stranj pri Dobrniču
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Varuhi življenja in 
imetja – že 130 let
Pomembnost požarne varnosti so narodno 
zavedni Trebanjci spoznali že dolgo nazaj 
in v ta namen je bilo leta 1884 ustanovljeno 
Prostovoljno gasilsko društvo Trebnje. Ob 
ustanovitvi je sprejelo Pravila prostovoljne po-
žarne brambe in tako so prostovoljci začeli z 
organizirano nesebično pomočjo sokrajanom 
ter se podali na pot dela, učenja in nenehne-
ga napredka. 
Sprva je društvo delovalo brez gasilskega 
doma, okoli leta 1897 pa so na lokaciji seda-
njega Juvančevega frizerskega salona naspro-
ti gostilne Šeligo postavili svoj prvi dom. V 
njem so hranili le nekaj najnujnejše gasilske 
opreme, ki so jo premogli na začetku. Svoje 
moči so usmerjali v pridobivanje sredstev za 
novo opremo, seveda pa tudi v povečanje član-
stva. Po ustanovitvi je število članov raslo izje-
mno počasi, hitreje je napredovalo v obdobju 
med obema vojnama. V tem času je društvo 
nabavilo nekaj nove gasilske opreme in svoj 
prvi avtomobil. Dvokolesno bencinsko mo-
torno brizgalko, ki jo je društvo kupilo 1926 
na Češkem, so prevažali z vozom na konjsko 
vprego. Konec 20. let 20. stoletja se je društvo 
znašlo v zelo slabem finančnem položaju, če-
mur je botrovala predvsem nemoč društva, 
da bi izterjali dolg od dolžnikov za uporabo 
avtomobila (za potrebe prevažanja bolnikov 
in ponesrečencev v bolnišnico), črpanje vode 
ter posojanje brizgalk za gašenje apna. Prodali 
so tedaj že premajhen dom in del opreme ter 
začeli zbirati prostovoljne prispevke v lesu, 
kamenju in pesku za gradnjo novega doma. 
Parcelo za nov dom so kupili na Trubarjevi 
ulici. Finančna situacija se je začela počasi iz-
boljševati, zato so prizadevni člani razmišljali 
o posodobitvi gasilske opreme, predvsem pa o 
nabavi novega gasilskega vozila.
Med 2. svetovno vojno se je v gasilski dom 
vselila italijanska vojska, zato je delovanje 
društva za določeno obdobje zamrlo. Po voj-
ni so morali obnoviti in nadomestiti uničeno 
opremo.
V povojnem času so se v društvo prvič včla-
nile ženske, do konca 40. let pa je društvu 
uspelo pridobiti tudi mladino. 

V začetku 60. let so začeli namenjati več 
pozornosti izobraževanju svojega kadra in 
vse od takrat se člani izobražujejo na ravni 
trebanjske gasilske zveze kot tudi Gasilske 
zveze Slovenije.
V začetku 70. let so se začeli pogovori o 
gradnji novega in večjega doma na novi lo-
kaciji. Želeli so, da bi ob hitri rasti naselja 
nov gasilski dom postal center občinske ga-
silske dejavnosti in da bi oblikovali poklicno 
gasilsko službo. Člani društva so se takrat 
čutili odgovorne do lokalne skupnosti, želeli 
so učinkovito zavarovati življenje občanov 
in njihovo imetje. Še vedno ideja o poklicni 
enoti ostaja zgolj – ideja.
Posebnost PGD Trebnje je njegovo pobrate-
nje s sorodnim gasilskim društvom s Hrva-
ške – Dobrovoljnim vatrogasnim društvom 
Velika Gorica. Trebanjsko društvo je edino 
društvo v trebanjski in ostalih odcepljenih 
občinah, ki je pobrateno s tujim sorodnim 
društvom. Do podpisa listine o pobratenju je 
prišlo leta 1985 na ustanovnemu sestanku. 
Še danes se društvi srečujeta ob različnih 
priložnostih (občni zbor ipd.).
Podjetnost in visok nivo znanja članov sta 
spodbudila idejo o ustanovitvi servisne de-
lavnice za servisiranje gasilnih aparatov. Rav-
no pobrateno društvo iz Velike Gorice jim 
je pomagalo opraviti tečaj za servisiranje v 
Zagrebu. 
PGD Trebnje se je poleti leta 1991 aktivno 
vključilo v osamosvojitveno vojno za Slove-
nijo. Med desetdnevno vojno je bila v ga-
silskem domu organizirana dežurna ekipa 
Civilne zaščite in telefonska linija za štab 
Teritorialne obrambe. V času vojne je dru-
štvo odstopilo garaže za vojaško opremo. 
Poleg tega je bilo aktivno pri zavarovanju 
kasarne JLA v Puščavi pri Mokronogu, 
kjer je med vojno grozila nevarnost, da bi 
jugoslovanski vojaki v njej zažgali skladišča 
goriva.
Po občinskem preimenovanju naselja Trebnje 
v mesto je postalo PGD Trebnje osrednja 
občinska gasilska enota. Leta 1996 je bilo 
društvo po merilih Gasilske zveze Slove-
nije kategorizirano v IV. kategorijo prosto-
voljnih gasilskih društev. Od takrat je uvr-
ščeno tudi v nacionalni program pomoči za 
nabavo gasilske opreme. S pogodbo, ki jo 
je trebanjsko društvo leta 1997 podpisalo 

z Republiško upravo za zaščito in reševanje 
pri Ministrstvu za obrambo, je društvo pri-
dobilo koncesijo za izvajanje nalog zaščite 
in reševanja ob naravnih nesrečah in nalog 
tehničnega reševanja oziroma posredovanja 
ob prometnih nesrečah. S tem je društvo 
postalo eno izmed takrat 40 društev v drža-
vi, ki so si pridobila poseben državni pomen. 
Za te potrebe je društvo takrat pridobilo 
tudi prvo orodje za tehnično reševanje in se 
aktivno vključilo v izobraževanje svojega ka-
dra na področju tehničnega reševanja.
Danes je za društvo značilna dobra operativ-
na usposobljenost s poudarkom na stalnem 
izobraževanju in izpopolnjevanju ter poso-
dabljanje gasilske tehnike in vozil ter uspo-
sobljenost za njihovo uporabo. Ob tem pa ne 
manjka skrb za gasilski dom in za zmanjša-
nje stroškov vzdrževanja, predvsem kurjave. 
Tako so bila zamenjana okna, predlani stre-
ha, lani pa izolirana in prebarvana fasada. 
Kar je bilo možno, so opravili člani sami in 
tako zmanjšali stroške investicij. 
Društvo pa ne bi moglo biti uspešno brez so-
delovanja vseh generacij.
Največji izziv mladinske komisije ni samo v 
pridobivanju novih mladih članov, pač pa pri 
ohranjanju le-teh v svojih vrstah. Današnji 
izredno usposobljeni operativci so v društvu 
že od malega in mentorji se na različne nači-
ne trudijo, da bodo iz vrst sedanjih najmlaj-
ših članov izšli dobri nasledniki.
Komisija za žene priskoči na pomoč ob vsa-
ki čistilni in podobni akciji s pripravo hrane, 
strežbo in pospravljanjem, torej povsod, kjer 
je nepogrešljiva ženska roka.
V vse aktivnosti se vključujejo tudi veterani, 
ki so s svojo aktivnostjo in zagnanostjo še 
vedno zgled ostalim članom, saj se z vsakega 
tekmovanja vrnejo s pokalom.
Medsebojno sodelovanje pa bo nujno pred-
vsem letos, ko želimo primerno obeležiti 
130. obletnico delovanja. Priprave so se zače-
le in že sedaj prijazno vabljeni na slovesnost, 
ki bo 21. junija 2014.

(delno povzeto po zborniku  
ob 120-letnici PGD Trebnje)

za PGD Trebnje
Elizabeta Vovko Ozimek

Abeceda vrednot – rastem v 
sebi in s teboj
V lanskem letu je tudi v našem okolju zaživela ideja dr. Janeza Ga-
brijelčiča o abecedi odličnosti, mojstrstva in etike, ki temelji na mi-
selnih vzorcih prof. Marije Gabrijelčič in filozofiji Rastoče knjige. 
Pod koordinacijo CIK-a Trebnje so v projektu Abeceda vrednot – 

rastem v sebi in s teboj združile moči OŠ dr. Pavla Lunačka Šentru-
pert, OŠ Veliki Gaber in OŠ Trebnje. Vodilo projekta je spodbu-
janje otrok, da razmišljajo o vrednotah našega vsakdana. Nastalo je 
25 miselnih vzorcev in literarnih prispevkov na vsako črko abecede, 
ki pripovedujejo zgodbe o vrednotah, ki jih mora spoštovati, gojiti 
in živeti vsak izmed nas. Predstavljeni bodo v knjižici 21. februar-
ja 2014 ob 10.30 na zaključni prireditvi CIK-a Trebnje. Prijazno 
vabljeni.

Barbara Jerovšek
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GALERIJSKA 
PALETA
V Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje 
je potekalo 13. februarja 2014 ob 18. uri 
odprtje razstave SPOL: Ž. Razstava pred-
stavlja 69 samorastnic iz zbirke Galerije 

likovnih samorastnikov Trebnje. Na odprtju je spregovoril gospod 
Anton Maver, župan Občine Mokronog-Trebelno. Kulturni program 
je pripravila Glasbena šola Trebnje.

Ob razstavi vas vabimo tudi na spremljevalne dogodke, ki bodo po-
tekali:
7. marca 2014, ob 19. uri: Aleksandra Šepec bo predstavila oblačila na 
modni reviji Vse moje ženske;
20. marca 2014, ob 18. uri: avtorica razstave Andrejka Vabič Nose bo 
obiskovalce popeljala po razstavi;
10. aprila 2014, ob 18. uri: predstavitev diplomskega dela Maje Pan-
gos z naslovom Lik ženske umetnice: Artemisia Gentileschi in Frida 
Kahlo.
Razstava bo na ogled do nedelje, 11. maja 2014.

Tekst: Andrejka Vabič Nose

Glasba ne pozna meja 
V ponedeljek, 20. 1. 2014, smo se v dopoldanskem 
času s Predšolskim pevskim zborom MAVRICA 
Vrtca Mavrica Trebnje odpravili na obisk in nastop 
v OŠ Trebnje. V predavalnici šole smo se z otro-
ki nižje stopnje medsebojno družili in prepevali 
otroške pesmice. Uživali smo v druženju z njimi in 
hkrati spoznavali njihov način življenja v šoli. Šolo 
smo zapuščali polni vtisov in zadovoljstva. Zahva-
ljujemo se za povabilo.

Brigita Borak, vzgojiteljica 
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Dobri snežak
Otroci iz oddelka Škorpijončki so se odločili, da si pravljični decem-
ber popestrijo s plesno dramatizacijo Dobrega snežaka. V plesno dra-
matizacijo so vložili veliko svoje energije in dobre volje. Vaje so bile 
zelo zanimive, včasih jim je šlo zelo dobro, včasih malo manj. Vendar 
so po dobrem mesecu »treniranja« plesno dramatizacijo z veseljem 
pokazali vsem oddelkom Vrtca Mavrica Trebnje in pa seveda tudi 
ostalim enotam: Ostržek, Videk in Kekec. Sami otroci so bili nad 
plesno dramatizacijo navdušeni, saj so uživali v nastopanju. Res so 
se popolnoma vživeli v svoje vloge in celoten nastop izpeljali več kot 
odlično. 

Barbara Škarja in Saša Kastelic

Muca Copatarica na 
obisku v oddelku 
Medvedki
V mesecu januarju smo se z otroki odločili, 
da se bomo pogovarjali o oblačilih in obutvi. 
Prebirali smo različne knjige na to tematiko. 
Otrokom se je priljubila zgodba o Muci Co-
patarici, ki so jo zelo radi poslušali. Nato smo 
se dogovorili z oddelkom Pingvini, da pova-
bimo v vrtec Muco Copatarico. Obiskala 
nas je in nam pripravila zanimivo dopoldne. 
Pogovarjali smo se o pospravljanju svojih 
stvari, razgibali telo tako, kot si ga razgiba 
muca, prepevali, plesali in ne nazadnje šivali 
gumbke na svoje copate. Ob tej priložnosti 
se Muci Copatarici zahvaljujemo za čudovi-
to in čarobno dopoldne. 

Strokovni delavki Brigita in Katja

Razstava Kulturne-
ga društva Trebnje o 
pokojnem nadškofu 
dr. Alojziju Šuštarju 
trenutno gostuje v 
Švici. Glavna orga-
nizatorka je gospa 
Ljudmila Schmid-
-Semerl iz Basla, 
upokojena lektorica 
bernske univerze. 

V Baslu, ki je po kulturi najbolj »slovensko« 
mesto v Švici, je bila razstava postavljena od 
10. do 14. 9. 2013 v prostorih KUG (Katho-
lische Universtitäsgemeinde) ob 550-letnici 
baselske univerze, ki si deli svojega ustano-
vitelja E. S. Piccolominija, kasneje Pija II, z 
ljubljansko nadškofijo.
Ker pa je nadškof dr. Šuštar deloval v odboru 
Prvega ekumenskega cerkvenega zbora leta 
1989 v Baslu, je bila razstava postavljena še 

v cerkvi Svete Klare v Kleinbaslu/»mali Ba-
sel«/onkraj reke Rena v dneh od 16. do 19. 
9., ker je prav v tej cerkvi potekal ekumenski 
zbor. 
Nato 21. 9. 2013 še v dvorani mladinskega 
centra študentske godbe samostanske šole v 
Einsiedelnu. Prebivalci kantona Schwyza so 
prvič spoznavali pomembnost tega Slovenca 
v okviru vseživljenjskega učenja. Einsiedeln 
je namreč najbolj znan švicarski romarski 
kraj, z benediktinskim samostanom s 60 
menihi, od katerih so mnogi osebno po-
znali nadškofa Šuštarja. 30. novembra in 1. 
decembra je bila postavljena tudi v prostorih 
samostana Einsiedelna v gledališki dvorani.
Zaekrat je bila razstava na 4 krajih v dveh 
kantonih. Pričakuje se povabilo v Zürich 
in v kolegij Maria Hilf v Schwyz-u, kjer je 
dr.Šuštar tudi poučeval.
Gospa Ljudmila Schmid-Semerl je ob gosto-
vanju razstave v Švici srečala mnogo ljudi, ki 

so nadškofa poznali. Nekateri so napisali svoje 
vtise v spominsko knjigo, ki jo bo predala v 
Slovenijo ob koncu potovanja te razstave.
Dr. Anton Novak je poslal vabila na vsa 
slovenska društva v Švici. Slovenski velepo-
slanik v Bernu, g. mag. Miksa je s soprogo 
obiskal otvoritev razstave na Lernfestivalu v 
Einsiedlu, 
Za potrebe postavitve razstave v Švici so bili 
prevedeni v nemščino vsi podnapisi na po-
najih, izšel je tudi katalog v nemškem jeziku.
Razstavo sta postavila vodja Nadškofijskega 
arhiva v Ljubljani dr. France M. Dolinar in 
arhivist tega arhiva mag. Blaž Otrin. Razsta-
vo je financirala Občina Trebnje, Župnijski 
urad Trebnje, Trimo Trebnje, Slovenski sve-
tovni kongres, gospa Ljudmila Schmid Se-
merl in še nekateri drugi.

Po daljšem članku Ljudmile Schmid-Semerl  
povzel Marjan Zupančič

Razstava o življenju in delovanju nadškofa dr. Šuštarja v Švici
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Najstarejše leseno 
kolo na svetu je iz 
Slovenije
Južno od slovenskega glavnega mesta, na 
območju dragocene naravne in kulturne 
dediščine, vpisane na seznam svetovne kul-
turne dediščine UNESCO, leži Ljubljansko 
barje. Naravne okoliščine so omogočile, da 
so se na tem območju ohranili ostanki, ki 
pričajo o življenju ljudi, ki so tam živeli pred 
5000 leti – to so bili koliščarji. Mokra bar-
janska tla so pred propadom ohranila eno 

pomembnejših svetovnih arheoloških najdb 
– najstarejše datirano leseno kolo z osjo na 
svetu.
Pomembna najdba je bila odkrita leta 2002 
povsem naključno, ob preventivnem čiščenju 
drenažnih jarkov na lokaciji Stare gmajne pri 
Vrhniki. Najstarejše leseno kolo z osjo je se-
daj v oskrbi Mestnega muzeja Ljubljana, kjer 
je še do 20. aprila 2014 na ogled na razstavi 
Kolo, 5200 let.
Ali ste vedeli, da nihče ne ve, kdo je izumil 
kolo? Uveljavljeno je prepričanje, da so prva 
kolesa uporabljali v Mezopotamiji v 4. tisoč-
letju pred našim štetjem. Od tam naj bi se 
razširila po svetu. 
Razstavo Kolo, 5200 let si lahko ogledate v 
Mestnem muzeju Ljubljana, Gosposka 15, 
Ljubljana, od torka do nedelje med 10.00 in 
18.00, ob četrtkih do 21.00. 

Več o razstavi si lahko preberete na: www.
mgml.si in www.kolo5200.si.

Igre, igrače, igranje
Naslov označuje obsežno razstavo igrač v Osnovni šoli Trebnje, ki sta 
jo postavili učiteljici Marija Strah in Metoda Livk. Največ razstavlje-
nih igrač in iger so izdelali učenci na tehničnem dnevu ob pomoči 
in strokovnem usmerjanju učiteljev. Navdih za izdelavo domiselnih 
igrač so bile tudi pripovedi dedkov in babic. Povedali so, da so si oni 
igrače in igre izdelali sami ali pa so jih naredili njihovi starši. Za izde-
lavo so uporabljali naravne materiale. To so upoštevali tudi učenci pri 
ustvarjanju. Pripravo in ustvarjanje pa smo prepletali z vrednotami, 
ki so prisotne v igri, ustvarjanju, druženju, spoštovanju soigralcev …
Poleg izdelkov učencev na razstavi predstavljamo otroško igralnico, 
v kateri prevladujejo sodobne in didaktične igrače. Dodali smo nekaj 
starih igrač, ki so bile skrbno shranjene v domačih omarah.
Razstavo smo obogatili s pripovedmi babic in dedkov o njihovem 
otroštvu in nepozabnem druženju s sovrstniki.

M. L.
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Center RS za poklicno izobraževanje je v okviru aktivnosti za po-
večanje privlačnosti poklicnega in strokovnega izobraževanja jeseni 
2013 organiziral javni natečaj »Prihodnost je v tvojih rokah – prilo-
žnost je v rabi lesa«.

Cilj javnega natečaja je bil spodbujanje mladih k razmišljanju o na-
daljnji izobraževalni in poklicni poti in jih navdušiti za poklice, za 
katere je potrebna poklicna in strokovna izobrazba.
Na natečaj smo se prijavili v treh kategorijah: uporabni, dekorativni 
izdelek in izdelek, ki predstavlja slovensko kulturno dediščino. Rdeča 
nit natečaja je raba lesa, pri čemer je poleg izdelka v ospredju tudi 
spodbujanje razvoja predstavitvenih sposobnosti avtorjev. Poleg iz-
delka so avtorji izdelali vso potrebno dokumentacijo in opis tržne 
privlačnosti izdelka.
V kategoriji DEKORATIVNI IZDELKI je bil Jan Kržan s stojalom 
za šivalni pribor zmagovalec na prvem mestu.
V kategoriji IZDELKI, KI PREDSTAVLJAJO SLOVENSKO 
KULTURNO DEDIŠČINO, je Janko Starič z zibelko dosegel 
odlično tretje mesto.
Podelitev nagrad zmagovalcem je potekala v soboto, 25. 1. 2014, v 
okviru sejma 6. Informativa, na Gospodarskem razstavišču v Ljublja-
ni. 
Prvi trije avtorji v vsaki kategoriji in njihovi mentorji smo prejeli kot 
nagrado ogled evropskega tekmovanja v poklicnih spretnostih Euro-
Skills 2014 oktobra v francoskem mestu Lille.

Mentorica Marija Strah

Jan Kržan in Janko Starič iz OŠ Trebnje prejela priznanje in 
nagrado na natečaju »Prihodnost je v tvojih rokah – priložnost je 
v rabi lesa«

Uspešen zaključek 
projekta CVŽU 
Dolenjska
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, voditeljica skupine starih 

ljudi za samopomoč in sokoordinatorka na 
Točki VŽU Šentlovrenc, je povedala: »Niza-
la so se razna predavanja, delavnice, 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 mentorjev izde-
lovale različne izdelke, ko so prvič samostoj-

no prižgale računalnik in poiskale na spletu 
zadnjo novico. Iz potopisnih predavanj so 
si v zadovoljstvo in znanje oblikovale misli 
in čutenja ljudi tujih dežel ter jih primerja-
le s svojimi. Spoznavale so lepote doma in 
po svetu, ki si jih nikoli niso mogle ogledati 
zaradi vpetosti v zahtevno kmečko življenje. 
Osamljenost ni imela več prostora v njiho-
vem 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 indivi-
dualno učenje računalništva. Ob tej prilo-
žnosti se zahvaljujemo vsem udeležencem in 
ostalim, ki so kakor koli prispevali k uspe-
šnemu zaključku projekta.
Več o ostali izobraževalni ponudbi si lahko 
preberete na spletni strani www.ciktrebnje.si. 

Kristina Jerič, CIK Trebnje

Utrinek z delavnice na Točki VŽU Šentlovrenc 
(Foto: M. P.)
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Spomladanski 
semester na CIK-u 
Trebnje
Kakovostno in široko znanje zagotavlja 
uspeh ter podlago za razvijanje kompetenc, 
potrebnih tako na trgu dela kot tudi za ka-
kovostnejše življenje. V zadnjih letih kot 
odziv na potrebe trga dela razvijamo nacio-
nalne poklicne kvalifikacije, ki udeležencem 
omogočajo za vstop na trg dela pridobitev 
poklicne usposobljenosti v krajšem času. 
V spomladanskem semestru tako načrtuje-
mo izvedbo naslednjih izobraževalnih pro-
gramov:
•	 usposabljanje za NPK socialni oskrbova-

lec na domu, pomočnik kuharja ter po-
močnik natakarja,

•	 tečaji s področja knjigovodstva, raču-
nalništva, tujih jezikov in slovenščina za 
tujce,

•	 tečaji za prosti čas (klekljanje, kvačkanje, 
šivanje, pletenje),

•	 trženje na podeželju v okviru projekta 
SNIO (brezplačno, še nekaj prostih mest).

Še vedno vpisujemo v programe srednjega 
poklicnega in strokovnega izobraževanja s 

področja predšolske vzgoje, gostinstva in 
ekonomije.
Več o naših programih boste izvedeli na 
informativnem dnevu, ki bo v torek, 18. fe-

bruarja 2014, ob 16.30, v prostorih CIK-a 
Trebnje ali na spletni strani www.ciktrebnje.
si. Vljudno vabljeni.

Kristina Jerič, CIK Trebnje
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Minuli teden je uprava trebanjskega Tri-
ma uspešno zaključila proces sklenitve 
krovne pogodbe o finančnem prestruktu-
riranju t.i. MRA (Master Restructuring 
Agreement). S podpisom te pogodbe so 
banke upnice skupini Trimo omogoči-
le postopno odplačilo glavnic. To je za 
skupino Trimo pomemben dosežek, saj 
vzpostavlja temelje za finančno stabilnost 

skupine in omogoča osredotočenost za-
poslenih na poslovanje. 
Skupina Trimo, ki ostaja pomemben lokalni 
delodajalec, se s podpisom pogodbe obveza-
la, da bo v obdobju do konca leta 2017 od-
plačevala glavnice skladno s planom ter vse 
obresti za ta čas. Sicer pa vodstvo in sode-
lavci družbe skladno s tem vseskozi izvajajo 
potrebne ukrepe za nadaljnje pozitivno po-

slovanje in razvoj družbe. »Podpis krovne po-
godbe z bankami je osnova za uspešno poslova-
nje družbe. Omogoča nam pridobitev garancij, 
ki so ključnega pomena za pridobivanje novih 
poslov in nadaljnji razvoj Trima.«, izpostavlja 
glavna direktorica Trima Tatjana Fink. 
Skupina Trimo s 570 zaposlenimi v Sloveniji 
sicer predstavlja 10-odstotni delež delovnih 
mest v občini Trebnje, poleg tega pa k lokal-
ni skupnosti pomembno prispeva s podporo 
Rokometnemu klubu Trimo Trebnje. Med 
zadnjimi najpomembnejšimi referenčnimi 
projekti Trima je bila izgradnja potniškega 
terminala za zimske olimpijske igre Soči 
2014. 

Zapisala: Maja Lapajne

Uspešni dogovor uprave Trima in bank 
upnic spodbuda za nadaljnje poslovanje 
družbe

Javno dostopni 
AED na Čatežu
V mesecu novembru 2013 je RKS – OZ 
Trebnje predalo v trajno uporabo in oskrbo 
podjetju TEM Čatež avtomatski zunanji de-
fibrilator (AED). Nameščen je v bližini glav-
nega vhoda v podjetje in je javno dostopen 
vseh 24 ur. 
Da bi služil svojemu namenu, je območno 
združenje RK v petek, 31. januarja 2014, v 

Kulturnem domu na Čatežu pripravilo pre-
davanje in praktični prikaz temeljnih po-
stopkov oživljanja in uporabe avtomatskega 
zunanjega defibrilatorja. Predavali sta dr. 
Elizabeta Žlajpah in dipl. med. sestra Mojca 
Mihevc. Predavanje je bilo namenjeno vsem, 
ki so želeli obnoviti znanje prve pomoči in se 
naučiti uporabe AED. 
Udeležba je bila kljub slabim vremenskim 
razmeram zadovoljiva. Udeležili so se ga za-
gnani mladi gasilci in posamezni krajani, ki 
se zavedajo pomembnosti pravilnega nudenja 
prve pomoči pri nenadnem srčnem zastoju. 

Pri človeku, ki doživi nenadni srčni zastoj, 
sta odločilna za preživetje takojšnje nude-
nje prve pomoči in uporaba AED. Ravno 
čas, ki preteče od nastanka srčnega zastoja 
do pričetka izvaja nja temeljnih postopkov 
oživljanja in uporabe AED, odloča o uspe-
hu ali neuspehu oživljanja. Zato ne smemo 
izgubljati časa, saj so lahko usodne sekunde. 
Pridobljeno znanje udeležencev predavanja 
tako lahko reši dragocena življenja svojcev, 
prijateljev in sosedov, saj je Čatež z okolico 
od Zdravstvenega doma Trebnje oddaljen 
najmanj 12 kilometrov.

Mojca Mihevc, RKS – OZ Trebnje

inox ograje, nadstreški, varjenje in obdelava 
kovin (inox, aluminij), ostali inox iZdelki
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Iz domače skrinje
Vsako šolsko leto učitelji in učenci naše šole 
IZ DOMAČE SKRINJE izberemo zanimi-
vo temo, o kateri med šolskim letom razmi-
šljamo, pišemo, raziskujemo in na to temo 
ustvarjamo.
Letos smo izbrali projekt IGRE, IGRAČE 
IN IGRANJE – NEKOČ IN DANES.
Nosilki projekta, ki sta delo spremljali, urejali 
in ga predstavili v bogati razstavi, sta učite-
ljici Marija Strah in Metoda Livk. Učenci 
so skupaj z učitelji raziskovali, kako so naši 
predniki kot otroci preživljali prosti čas in se 
igrali, katere igrače so imeli dedki in babice 
…
V decembru smo sodelovali v zbiralni akciji 
rabljenih igrač za obdarovanje naših najmlaj-
ših učencev v podaljšanem bivanju in jutra-
njem varstvu.
Sami smo razmišljali o pomenu iger, igrač in 
igranju. Zapise smo pripravili za tematsko 
številko šolskega glasila in razstavo. Nastali 
so tudi likovni izdelki ter pesmice o naših 
igračah. V naše šolsko delo smo vključili še 
ustvarjalno izdelovanje igrač in družabnih 
iger, ob tem pa smo se tudi igrali in zabavali. 
Zanimivo je bilo ustvarjanje na tehniškem 
dnevu, v podaljšanem bivanju in pri drugih 

ustvarjalnih urah. Zbrali smo nekaj starih 
igrač naših staršev ter babic in dedkov in vse 
skupaj uredili v bogato razstavo. 
Utrinek našega projekta je bil predstavljen 
tudi na šolski prireditvi pred kulturnim pra-
znikom.
Izdelane družabne igre in igrače bomo po-
nudili za prodajo na bazarju in v uporabo 
učencem v podaljšanem bivanju ter kot pri-
pomoček pri pouku.

M. L. 

MALI OGLAs:

Brez najemnine, elitno stanovanje za 
tri ženske v Trebnjem. Informacije na 
031 226 411
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Dobrote Dolenjske 
prihajajo na vašo 
mizo!
Ponikve pri Trebnjem, 3. februar 2014 - Do-
brote Dolenjske, skupno tržno znamko, v ka-
tero je trenutno vključenih 15 ponudnikov in 
več kot 100 izdelkov, je Društvo za razvoj in 
oživitev Trebnjega (DROT) kot nosilec pro-
jekta dopoldne skupaj s partnerji predstavilo 
javnosti.
Gre za jagodni izbor, certificirano, izbrano 
ponudbo visokokakovostnih, inovativnih, a 
hkrati tudi tradicionalnih izvirnih produktov 
z visoko sporočilno vrednostjo, ki z lastnimi 
zgodbami in pomembnimi sporočili ter z 
lokalno dodano vrednostjo dvigujejo prepo-
znavnost Dolenjske.
V okviru predhodnega projekta Podeželski 
šopek so ugotovili, da naše podeželje nima 
razvitih turističnih produktov, da ni celo-
stnega pristopa k promociji in razvoju, da 
kmetje nimajo registriranih dopolnilnih de-
javnosti za predelavo pridelkov in izdelavo 

različnih izdelkov, da ni organizirane prodaje 
(razen sobotne tržnice v trebanjskem parku), 
ki bi zagotavljala lokalno samooskrbo in 
stalno ponudbo proizvodov. Z nadgraditvi-
jo tega projekta želijo pospešiti preboj turi-
stične prepoznavnosti regije in organizirane 
prodaje.
»Zavedamo se, da na podeželju vsak pozna 
kakšnega kmeta, pri katerem lahko kupi 
domače pridelke. A verjamemo, da se bomo 
Dolenjci, dolenjska podjetja, lokalne sku-
pnosti ter turistični in gostinski ponudniki 
identificirali z Dobrotami Dolenjske in jih 
vzeli za svoje, da bomo po njih pogosto po-
segali in z njimi ponosno razveseljevali, saj 
bomo z izbranimi dobrotami prenašali tudi 
pomembno sporočilo Dolenjske,« je prepri-
čana vodja projekta Špela Smuk. 
Dopoldanske predstavitve so se udeležili 
trgovci, gospodarstveniki, predstavniki lo-
kalnih skupnosti in strokovne javnosti ter 
mediji. Pri projektu je ves čas sodeloval tudi 
prof. dr. Janez Bogataj, ki je z iskrivimi misli-
mi tudi pospremil vsak izdelek. »Projekt Do-
brote Dolenjske je zelo dobrodošla novost 
na področju prizadevanj za razpoznavnost 
in promocijo gastronomije Slovenije. Zato je 

ta projekt veliko več kot le ponudba dolo-
čenih izdelkov na prodajnih mestih, ampak 
pomeni tudi začetek nekega premika na ce-
lotnem kulinaričnem področju Dolenjskega. 
Projekt Dobrote Dolenjske je tako temeljito 
zastavljen, da kaj podobnega v Sloveniji še 
nimamo, se pravi ta tip kulinarične vsebine.« 
Dvoletni projekt je postavil temelje za pro-
dajo visokokakovostnih izdelkov iz lokalne-
ga okolja - trenutno jih je več kot 100, med 
njimi jelenova salama, kozji sir s tartufi, be-
zgov sirup, suhi jurčki, dimljen jabolčni kis, 
liker iz smrekovih vršičkov, marmelade … 
Naprodaj so v posebnih lesenih kredencah 
na turistično najbolj obiskanih lokacijah 
Dolenjske in na www.dobrote-dolenjske.si, v 
prihodje pa se bo ponudba razvijala, nadgra-
jevala in plemenitila.
»Nadaljnje aktivnosti, ki bi jih peljali skupaj, 
so povezane z ocenjevanje pridelkov in stori-
tev. Tukaj smo predvideli šest skupin ocenje-
vanja po produktih: to so kulinarični izdelki, 
potem posebej jedi in pijače, rokodelski iz-
delki, prireditve, turistični objekti in s turiz-
mom povezani objekti, kot so prenočitveni, 
prehrambni, kmetije s tradicijo pa tudi drugi. 
Potem so tukaj še turistični produkti, se pravi 
tisti oblikovani in tržni, ki privabljajo turiste 
na Dolenjsko, pa tudi način vodenja turistič-
nih vodnikov,« o nadaljevanju pravi dr. Tanja 
Lešnik Štuhec. 
Partnerji pri projektu so Zavod za trajnostni 
razvoj Temeniške in Mirnske doline, Espla-
nada, Dežela kozolcev Šentrupert, Gostil-
na Rakar in Interflash turizem. V okviru 
projekta so postavili mobilno prodajalno v 
Deželi kozolcev v Šentrupertu in poskrbe-
li za celostno grafično podobo, nakupili so 
opremo za sušenje, za pripravo marmelad in 
kisa ter za žganjekuho, v sklopu druge faze 
pa je bila poleg izdelave kataloga, prodajnih 
kredenc in izbire produktov in primerne 
embalaže zanje, ena od ključnih aktivnosti 
tudi organizacija 1. Mednarodnega Festivala 
»MARMELADA 2013«. Letos bo najslajši 
festival prvo soboto v oktobru vzorce za oce-
njevanje pa bodo začeli zbirati avgusta.

Alja Rabzelj

Pogovorni večer z 
mag. Damjano 
Petavar Dobovšek
V četrtek, 30.1.2014 je v Baragovi dvorani 
potekal pogovorni večer na temo: davek na 
nepremičnine. Mag. Damjana Petavar Do-
bovšek nam je pojasnila bistva in pomanj-
kljivosti zakona o davku na nepremičnine. 
Posebno pozornost je namenila postopku, 

ki je potreben za prijavo napak 
in sprememb preko internetne-
ga omrežja. Na praktičnih pri-
merih je obrazložila, kakšna bi 
bila odmera davka v primerjavi 
s prejšnjimi davki. Da je tema 
aktualna potrjuje dejstvo, da so 
poslušalci aktivno sodelovali z 
vprašanji, s svojimi kritičnimi 
mnenji o novem davku in tudi 
konstruktivno oblikovali pre-
dloge.

Maja Jarc
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rk trIMO trebNJe

Kadeti in SDA v polfinalu 
»rušijo« vse pred seboj
V letošnji sezoni kadetska ekipa v kategoriji letnik 1997 in mlajši 
upravičeno meri na finalni turnir najboljših štirih ekip v Sloveniji, 
saj je bila do sedaj nepremagljiva. Po prvem mestu v predtekmovanju 
so se kadeti uvrstili v polfinalno skupino A, kjer po treh odigranih 
krogih s tremi zmagami zasedajo 1. mesto. Na vseh tekmah so svoje 

nasprotnike premagali visoko in če bodo tako nadaljevali, bo finalni 
turnir potekal v Trebnjem. 
Tudi starejši dečki A, trikratni državni prvaki v kategoriji letnik 1999 
in mlajši, v letošnji sezoni blestijo. V polfinalni skupini so odigra-
li štiri tekme in bili na vseh zmagovalci. Navdušujoč podatek je, da 
so v polfinalu premagali državne podprvake, RK Mokerc-Ig, za 15 
zadetkov in ekipo MRK Krka, ki je lani zasedla tretje mesto, za 12 
zadetkov.
Vsem mladim športnikom želimo še naprej obilo športnih uspehov.

RK Trimo Trebnje,  
David Lipoglavšek 
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V Medvodah je bilo 30. novembra sklenje-
no državno kegljaško prvenstvo v tandem 
dvojicah (U-18) za leto 2013, na katerem 
sta Trebanjki Nastja Kastelic in Nika Radelj 
osvojili srebrno medaljo. Zmaga je pripadla 
celjski navezi, Ines Kletečki in Patriciji Biz-
jak. Drugi trebanjski par, ki sta ga sestavljali 
sestri Maja in Vanja Novak in je prvič nasto-
pil na državnem prvenstvu, je igral proti paru 
Rajakovič-Vengar ter izpadel z rezultatom  

1 : 1 (83 : 98, 98 : 92, 5 : 11) v prvem krogu. 
Zasedel je 14. mesto.
Srebrni Nika in Nastja sta premagali dvojice: 
Pevec-Jančar (Kamnik), Gorup-Radič (Piv-
ka) in Delič-Zagoršek (Izola) z izidom 2 : 0, 
v finalu pa sta klonili proti izkušenima Ce-
ljankama z rezultatom 0 : 2 (140 : 140, 7 : 9,  
126 : 136).

Tekst in foto: Niko Goleš

Turnir mladosti 
Pretekli konec tedna je bil v Bugojnu turnir 
mladosti, ki ga je drugič zapored organizira-
la katarska rokometna zveza, ki na ta način 
vzdržuje stik z evropskim rokometom. Tur-
nir se je igral v dveh starostnih kategorijah, 
v obeh pa sta prvi mesti, tako kot tudi lani, 
osvojili slovenski reprezentanci.
Generacija, ki je lani pod vodstvom Saše 
Prapotnika osvojila prvo mesto na olimpij-
skih igrah evropske mladine, zdaj začenja 
pot v kadetski kategoriji (U-18), poleti pa 
jo čaka nastop na olimpijskih igrah svetovne 
mladine v Nanjingu na Kitajskem. V ome-
njeni reprezentanci sta pomemben del pri-
spevala tudi dva igralca RK Trimo Trebnje, 
Žiga Urbič in Matic Kotar. 
V skupini je imela Slovenija reprezentance 
naslednjih držav: Katarja, Slovaške in Make-

donije. Najprej so se pomerili z 
reprezentanco Katarja in izgubi-
li za zadetek. Drugi nasprotnik 
je bila reprezentanca Slovaške, 
ki so jo Slovenci premagali za 10 zadetkov. 
Zadnjo tekmo v predtekmovanju so odigrali 
proti ekipi Makedonije in remizirali ter se 
tako uvrstili v polfinale.
V polfinalu so se srečali z reprezentanco Sr-
bije in jo brez težav premagali za 8 zadetkov. 
Rezultat polfinalne tekme je bil 27 : 19. V 
finalu so se tako ponovno pomerili z favo-

rizirano ekipo Katarja, ki so jo na koncu z 
borbeno igro premagali za zadetek. Rezultat 
finala je bil 21 : 20. 
Vratar Žiga Urbič je ob tem dejal: »Oba z 
Maticem sva preizkusila, kako je igrati za 
svojo državo, imeti na sebi dres z državnim 
grbom. Na vseh tekmah smo bili prava ekipa, 
pomagali smo drug drugemu, se spodbujali, 
veselili, bodrili …«

Rokomet: OŠ Trebnje 
zlahka v polfinale
V četrtek, 30. 1. 2014, se je v športni dvora-
ni Osnovne šole Trebnje odvijal četrtfinale v 
rokometu za osnovne šole. Fantje so tekmo-
vali v kategoriji letnik 1999 in mlajši. Ekipa 
OŠ Trebnje je na turnirju osvojila 1. mesto in 
se tako uvrstila v polfinale, torej med 9 naj-
boljših osnovnih šol v Sloveniji. 
Na četrtfinalno tekmovanje osnovnih šol v ro-
kometu so se uvrstile 3 ekipe: OŠ Trebnje, OŠ 

Škofljica in OŠ narodnega heroja Rajka. Za-
radi neudeležbe ekipe OŠ narodnega heroja 
Rajka se je odigrala le tekma med OŠ Trebnje 

in OŠ Škofljica. Ekipa OŠ Trebnje je že po 
nekaj minutah povedla z rezultatom 5 : 0 in 
na koncu zmagala s kar 20 zadetki predno-
sti. Končni rezultat tekme je bil 32 : 12. Za 
OŠ Trebnje je nastopilo 16 fantov in prav vsi 
so člani Rokometnega kluba Trimo Trebnje.
OŠ TREBNJE : OŠ ŠKOFLJICA – 32 : 12   
(15 : 4) 
OŠ TREBNJE:  Marko Kotar: 4, Horžen: 
2, Poglavc, Medved: 1, Brezovar, Majzelj: 1, 
Jerlah: 6, Falkner: 3, Jaklič: 4, Miha Kotar: 4, 
Redek: 1, Kukenberger: 1, Višček, Urh Pan-
gerc: 5

Uspešno delovanje 
selekcij NK Trebnje
V preteklem mesecu so vse naše selekcije 
uspešno nastopile na domačih in tujih turnir-
jih, na katerih so dosegle zelo lepe rezultate. 
Prav tako se je najmlajša selekcija udeležila 
zimske lige Dolenjske, na kateri je med dru-
gim doživljala vzpone in padce ter na kon-
cu prejela zasluženo priznanje – medaljo za 
posebni dosežek. Tudi v mali šoli nogometa 

napredujejo v nogometnem znanju, saj s svojo 
zavzetostjo dajejo tej panogi poseben pečat.

Zelo hitro se bo videlo, kako uspešni smo 
bili pri delu z najmlajšimi, saj se bodo kmalu 
pridružili višji selekciji. Počasi pa se nam bli-
ža že spomladanski del tekmovanja v MNZ 
Ljubljana, pred tem pa nas čakajo še nogo-
metne priprave za vse selekcije NK Trebnje 
v Umagu, ki jih vsi že nestrpno pričakujemo. 
Športni pozdrav! 

Tekst: Leon LOBE, NK Trebnje
Foto: Damjan MIKLIČ

Kadetinje v tandem dvojicah srebrne na državnem prvenstvu
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Matjažu v slovo!
Mnogo je bilo 
preizkušenj v 
Matjaževem 
življenju. Preveč! 
Že zelo zgodaj in 
prevečkrat je moral 
sprejeti izgubo 
bližnjih.

Po končani 
ekonomski šoli je 
v njegov mladostni 

elan zarezala usoda. Dvajsetleten je izgubil 
mamico Sonjo. Pomlad je bila in ona, ki je 
tako verjela v življenje, je nenadoma ugasnila. 
Ati Marjan je poskušal ponovno osmisliti 
življenje. Zase, za sina Matjaža in za hčerko 
Katjo. Poročil se je s Tončko, ki je v življenje 
vseh prinesla veliko poguma in veselja. Lepo 
so se razumeli. Spet so bili v življenju tudi 
srečni trenutki, a tudi sestra Katja je pred 
dobrim letom nepričakovano odšla.

Matjaževo zanimanje je bilo računalništvo, 
ki mu je odprlo novo življenjsko priložnost. 
Sprejel je delo Microsofta v Grčiji in bil 
srečen, a le nekaj mesecev. Zahrbtna bolezen 
je spet zmagala, ko bi moralo življenje.

Matjaža se bomo spominjali kot dobrega 
človeka, ki je sanjal o pravičnem svetu; ki je 
blestel v računalništvu, a življenje mu ni dalo 
priložnosti, da bi svoje sanje uresničil.

Ivanka višček

Srce tvoje več ne bije,
bolečin več ne trpiš.
Za zmeraj si zaspala v neskončni čas
in hkrati boš ostala še tu, del nas.
Za vso ljubezen, ki si nam jo dala, 
draga Pika, hvala.

Zahvala
V 3. letu starosti nas je zapustila naša 

draga hčerka, sestrica, vnukinja, nečakinja, 
pravnukinja

PIKa 
hRastaR 
s Pluske 12, 
Trebnje.

Iskrena hvala vsem, ki ste nam na kakršenkoli 
način pomagali, nas podpirali in bodrili v 

preteklih dveh letih, ki ste z nami držali pesti 
in mislili na našo malo princesko. Hvala 
vsem, ki ste v teh najtežjih trenutkih stali 

ob nas in trpeli z nami ter se v tako velikem 
številu poslovili od naše Pike in jo pospremili 

k zadnjemu počitku.
Hvala vsem, ki ste jo imeli radi in jo boste 

ohranili v lepem spominu.
žalujoči: mami tina, ati Borut in sestrica 

Pija, babici in dedka, strici in vsi, ki smo jo 
imeli radi.

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

Zahvala
V 78. letu starosti nas je tiho, a za vedno 

zapustil ljubljeni mož, dragi oče, ata, tast, brat 
in svak

jaNEZ slaK 
iz Knežje vasi 12, 
Dobrnič.

Ob boleči izgubi se vsem iskreno 
zahvaljujemo za izrečena sožalja, tople besede, 

podarjeno cvetje in sveče ter sv. maše. 
Posebno zahvalo izrekamo Grilčevim iz 

Zagradca in vaščanom Knežje vasi za pomoč 
in podporo v težkih trenutkih spoznanja, da ga 
ni več med nami. Hvala osebju ZD Trebnje, 
sodelavcem KZ Trebnje, TPV-ju in Termam 

Dolenjske Toplice, duhovnikom za lepo 
opravljen obred, govorniku PGD Občine g. 

Gorcu in ostalim gasilcem, dobrniškim pevcem 
ter pogrebni službi Novak. Zahvaljujemo 
se vsem, ki ste ga v tako velikem številu 

pospremili na njegovi zadnji poti.
žalujoči: vsi njegovi.

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a nate spomin
bo večno ostal.

Zahvala
V 86. letu starosti nas je za vedno zapustila 

naša draga žena, mama, stara mama, tašča in 
teta

olga 
uRBIč, 
roj. Strajnar, 
s Hudej 6, Trebnje.

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo 
vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem za izrečena pisna in ustna sožalja, 

za darovano cvetje, sveče in sv. maše ter 
spremstvo na njeni zadnji poti. Posebej se 
zahvaljujemo pogrebni službi Novak, g. 
župniku Slavku za lepo opravljen obred, 
citrarki, govornici in pevcem za zapete 

žalostinke. Vsem še enkrat iskrena hvala.

žalujoči: vsi njeni.

Ni te več na vrtu, ne v hiši,
nič več se tvoj glas ne sliši.
Če lučko na grobu upihnil bo vihar,
v naših srcih je ne bo nikdar.

Zahvala
V 89. letu starosti nas je tiho in mirno 

zapustila naša draga mama, stara mama, 
prababica, sestra in teta 

MaRIja 
ovEN,  
roj. Merzel, po 
domače Vencljeva 
Micka, iz Martinje 
vasi 17.

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem 
sorodnikom, sovaščanom, znancem in 

prijateljem, ki ste jo razveseljevali v življenju 
in jo pospremili na njeni zadnji poti. Hvala 

za vsa izrečena sožalja, misli, tolažilne besede, 
darovano cvetje, sveče, darove za svete maše 
in dobre namene. Posebej se zahvaljujemo 

pogrebni službi Novak, pevcem in g. župniku 
za lep obred. Še enkrat hvala vsem, ki ste bili 
z nami in boste našo mamo ohranjali v lepem 
spominu. Vsa dobrota in toplina njenega srca 

bo ostala vedno z nami.

vsi njeni

Zahvala
V 80. letu starosti nas je za vedno zapustil naš 

mož, oče, dedek, pradedek in tast

staNIslav 
hRIBaR, 
starejši, iz Velikega 
Gabra.

Iskrena hvala vsem za izrečena sožalja, 
darovano cvetje, sveče in sv. maše. Še 

posebej se zahvaljujemo osebju ZD Trebnje, 
internemu oddelku bolnišnice Novo mesto, 
dr. Gradetskemu in dr. Stariču za pomoč, 

Lovskemu društvu Veliki Gaber, Združenju 
šoferjev in avtomehanikov Ivančna Gorica, 
Krajevni skupnosti Veliki Gaber, Obrtni 
zbornici Trebnje, Konjeniškemu društvu 

Radohova vas in Gombišče, Društvu 
upokojencev Veliki Gaber, Zvezi združenj 
borcev Veliki Gaber, Gasilskemu društvu 

Veliki Gaber, pogrebni službi Perpar, pevcem, 
rogistom, Gostilni Zupančič iz Žužemberka in 
g. župniku za lepo opravljen pogrebni obred.

Iskrena hvala vsem, ki ste ga pospremili na 
njegovi zadnji poti.

žalujoči: vsi njegovi.
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hvala, gasilci!

Če smo v preteklih dneh pogledali grafični prikaz nesreč zara-
di vremenskih dogodkov za celotno Slovenijo, smo hitro opazili, 
da se je tudi v občini Trebnje zvrstilo mnogo intervencij. Zaradi 
podrtih dreves so bila tudi v naši občini aktivirana praktično vsa 
prostovoljna gasilska društva. Ob tem je potrebno poudariti, da 
vsi gasilci na našem območju gasilsko dejavnost opravljajo pro-
stovoljno. Še bolj pomembno je, da se vsi zavedamo, da pri večini 
njihovih aktivnosti obstajajo velika tveganja za poškodbe. Hvale-
žni in ponosni smo lahko, da imamo veliko posameznikov, ki so v 
vsakem trenutku pripravljeni priskočiti na pomoč, ne da bi za to 
zahtevali plačilo. Še naprej se bomo trudili, da se gasilcem zago-
tovijo sredstva, ki jih nujno potrebujejo za uspešne intervencije.

Pravice delavcev

28. 1. 2014 je direktor podje-
tja Iskra sistemi Dušan Šešok 
(oddaja Preverjeno) predstavil 
svoj odnos do zaposlenih, ki je 

po našem mnenju poniževalen. Iz izjave g. Šešoka veje nespoštljiv 
odnos do delavcev, ki ustvarjajo dobiček. O poštenem plačilu za 
ustvarjeno pa nič. Torej so delavci lahko veseli, da smejo delati? 
Delo ni privilegij!!! Institucije nadzora so tiho. Resorno ministr-
stvo pa ne ukrepa! Mogoče nimamo ministra? DSD je zgrožena 
nad odnosom do delavcev in inovativnostjo izkoriščanja s strani 
menedžerjev in zato zahteva, da nadzorni organi opravijo delo, za 
katero so plačani, ter vzpostavijo red. 
Prispevek: http//www.24ur.com/novice/gospodarstvo/lastnik-
-podjetja-zasluzil-160-000-evrov-delavcem-pa-bi-znizal-placo.
html.

OO DSD Trebnje

rebALANs Je ObšeL trebNJe

V občinskem svetu smo sprejemali rebalans 
proračuna za leto 2014. Naša svetnika v ob-
činskem svetu sta že večkrat povedala, da je 
proračun nerealen in da se na velikem številu 

postavk niti ne uresničuje. Rebalans je naravnan na izvajanje pro-
jektov v krajih, iz katerih prihajajo županovi zavezniki – ceste in 
infrastruktura se bodo obnavljale in gradile v Dobrniču in Šen-
tlovrencu. Vključenih je nekaj predvolilnih »cvetk«: npr. pločnika 
na Ponikvah in v Velikem Gabru. Seveda upamo, da bodo ta dela 
dejansko tudi dokončana. Na postavkah za družbene dejavnosti je 
ostalo toliko sredstev, kot jih je bilo zanje namenjenih v preteklem 
letu, to je za 30 % manj.
Kaj pa mesto Trebnje? Nič se ne dogaja! Nobene vizije! Nobenega 
novega projekta! Nobenega novega programa!

ObO SD Trebnje

Zakon o davku na 
nepremičnine ZAdrŽAN

Odločitev Ustavnega sodišča glede zadrža-
nja izvajanja zakona o davku na nepremič-

nine v delu, ki se nanaša na izdajo davčnih odločb, pozdravljamo. 
V Slovenski demokratski stranki je bila pričakovana, saj je SDS v 
času samega sprejemanja opozarjala na številne težave, nejasnosti 
in nedorečenosti, ki spremljajo ta zakon. Upamo, da bodo tudi do 
končne odločitve ustavnega sodišča, ko bo presojalo o posameznih 
določbah ali zakonu kot celoti, sledile tem začetnim usmeritvam 
in da bo ustavno sodišče zakon razveljavilo. 
Pomembno je dejstvo, da so ustavni sodniki o omenjenem pre-
dlogu za zadržanje zakona glasovali s tesno večino. Štirje ustavni 
sodniki so glasovali celo za bolj odločen poseg, za zadržanje izva-
janja zakona v celoti.

Občinski odbor SDS Trebnje

Višji davki in zadolževanje nista rešitev

V preteklem letu smo bili priča prekomernemu obremenjevanju 
državljanov in gospodarstva s tem, ko je vladajoča koalicija enor-
mno dvignila davke. Zgolj obremenjevanje državljanov z novimi 
davki ne bo prineslo želenih učinkov in izhoda Slovenije iz krize. 
Prav tako smo prepričani, da zadolževanje države, ki si ga je pri-
voščila vlada v preteklem letu, ni prava rešitev. Vse kredite, ki jih 
sedaj najemamo, bomo morali nekoč z obrestmi vrniti. Vračale pa 
jih bodo tudi naslednje generacije, kar je zelo neodgovorno. 
Na premišljen način je potrebno uvesti varčevanje pri javni porabi. 
Prihranjena sredstva je potrebno vložiti v projekte, ki bodo spod-
bujali gospodarstvo in posredno nudili tudi nova delovna mesta. 

OO NSi Trebnje

Meja med delom na črno in 
sosedsko pomočjo je res zelo 
tanka, a ravno v zadnjih dneh 
vidimo, kako pomembna je sle-
dnja. V Slovenski ljudski stranki 
načelno podpiramo opredelitev 
proti tem pojavom, ki jim na 

kratko rečemo delo na črno, saj vemo, da je to eden od najve-
čjih problemov naše družbe. Kriza, v kateri smo, tovrstno delo še 
veča in bolj ko se to delo povečuje, večja je kriza. Zagotovo je 
namen  tega zakona okrepiti nadzor na terenu, povečati sankci-
je za kršitelje zakona in zagotoviti podlago za učinkovitejše delo 
nadzornim organom. Sosedska pomoč, kot vemo, je bila enkrat že 
kamen spotike. Prav tako je v preteklosti doživela mnogo tolma-
čenj. Če pa se ozremo na dogodke preteklih dni, lahko zagotovo 
trdimo, da bi bilo brez sosedske pomoči življenje nekaterih posa-
meznikov in družin zelo težko.

OO SLS Trebnje 

OBČINSKI  
ODBOR TREBNJE
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KRIŽANKA

CENA  
1,50 EUR

POSEBNA ZIMSKA IZDAJA

januar - marec 2014

LEPE NAGRADE
Klasične križanke
Mini križanke
Skandinavke
Gobelini ...

VID IN PERO 
ŠOV

Že v prodaji!

AVTOR: 
KRIŽANKE 
OBRAZI

POLITIK 
VANCE

AM. 
ASTRONOM 

(HENRY 
NORRIS)

ERBIJ
DELAVEC 
ZA TEŽKA 
FIZIČNA 
DELA

BIBLIJSKI 
ZAČETNIK 

KONTRACEP-
CIJE

NEM. 
OZNAKA 

PLEMIČEV
JOŽE 

PIRJEVEC
NAJSTAREJŠA KAMENA DOBA V 
GEOLOŠKI ZGODOVINI ZEMLJE

ROŽE, 
CVETICE ZEMELJSKO 

NADGLA-
VIŠČE

GESLOČLAN ANG.
LIBE. STRANKE

LENOBNOST CIRKUŠKO 
PRIZORIŠČE

FIGURA PRI 
ŠATRANDŽU

RDEČKAST VOL NA 
KOROŠKEM SL. 

SMUČAR, 
ROBERT

IGRALKA 
AMANDA

NAPAD, 
NASKOK

JUNAK 
HOOD HČI (LAT)

FR. 
MARKSIST, 

PAUL

ANTON NANUT TEKMOVALNI 
RAZRED 
JADRNIC

RUDNIK 
URANA V 
NEMČIJI JEZIČNIK

GRŠKA 
MUZA LJU-
BEZENSKIH 

PESMI

MUZIKANT 
LOJZE

KEM.ELEMENT 
SIMBOL LI

ETIOP.PLEM. 
NASLOV

NEKD.MB KO-
LESAR JOŽE

NEUPORABA
LUTECIJ HLOD, RKELJ TELURNAJNIŽJI 

PEVSKI 
GLAS

RIMSKA 
ŠTIRI TONE ŽAGAR

BIBLIJSKI 
VELIKANI 
V JUŽ. 

KANAANU

ČRNI VUL-
KANIZIRAN 
KAVČUK

SPREMEM-
BA, MENA 

GLASU

NAJVEČJA 
ZVEZNA 
DRŽAVA 

BRAZILIJELEKARNAR

ZAPELJIVEC, 
ŽENSKAR

DOGOVOR 
ZA SLUŽBO
KRAJ NA 

KOČEVSKEM

TEKSAŠKO MESTO NA 
MEJI Z MEHIKO

POSEVEK TRAGIČNA 
EPSKA 
PESEM

RAZUM, 
INTELEKT

R.FORD.38.
PRED, ZDA

DISCIPLIN-
SKA KAZEN

KUNEJ, SL. 
ZBORO-
VODJA

TLAKA
PLOŠČA 
VOSATIH 
KITOV

LETVA, 
LESENA LATA

GL. MESTO 
BOLIVIJE
PRITOK 
SAVINJE

KANAL
NA KRAJU, 
NA MESTU

INDUSTRIJSKA 
RASTLINA

VRSTA JADR-
NICE NA 

NIZOZEM.

TANJŠA SUHA 
SALAMA
JANEZ 
AŽMAN

SLADKOBA, 
SLADKOST, 

SLAJA

SODNIK V 
MUSLIM. 
OKOLJU

VELETOK NA 
POLJSKEM, 

REKA
JUŽNI SADEŽ

Pravilna gesla križanke napišite na dopisnice in jih pošljite do četrt-
ka, 6. marca na: GLASILO OBČANOV, GOLIEV TRG 5, 8210 TREBNJE.

Nagrade:
1. BON V ZNESKU 50 EUR ZA TEČAJ V JEZIKOVNI ŠOLI YURENA
2. Knjiga
3. CD
4. CD

Geslo prejšnje križanke je bilo: PO PRIČESKO V GLORIO

Nagrajenci prejšnje križanke:
Fen frizura z dodatki: GRMOVŠEK JANJA, PRESKA 18, DOBRNIČ
Moško striženje: CUGELJ MIRAN, BLATO 2, TREBNJE
Knjiga: BRANKA CENCEL, VELIKI GABER 24, VELIKI GABER
CD: HELENA KASTELIC, PRAPROČE 11, TREBNJE in LARISA DRENIK,  
        STARI TRG 36, TREBNJE

Nagrajenci bodo obvestila in nagrade prejeli po pošti. 



nAPOVEDnIK / OGLASI

Napovednik dogodkov v občini Trebnje v februarju in marcu 2014
Datum Ura Prireditev Lokacija
do 11. 5. 2014 v času uradnih ur Razstava: Spol: Ž Galerija likovnih samorastnikov 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 10.00 Dišeči Valentinovi srčki Mercator center Trebnje
15. 2. 2014 19.00 Koncert: Soreline z gosti Kulturni dom Trebnje
15. 2. 2014 19.00 Prvenstvene tekme: RK Trimo Trebnje : RK 

Krško
Športna dvorana OŠ Trebnje

17. 2. 2014 17.00 Ura pravljic Knjižnica Pavla Golie Trebnje
18. 2. 2014 9.00 Maja Ratej: Popotovanje do Santiaga de Com-

postela 
CIK Trebnje

18. 2. 2014 16.30 Informativni dan na CIK Trebnje za vse izobra-
ževalne programe

CIK Trebnje

20. 2. 2014 16.00 Zimska mladinska liga v golfu Športna dvorana OŠ Veliki Gaber
21. 2. 2014 10.30 Prireditev in razstava miselnih vzorcev ob 

zaključku projekta Abeceda vrednot
CIK Trebnje

22. 2. 2014 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje
23. 2. 2014 15.00 Komedija: Strogo zaupno Kulturni dom Trebnje
24. 2. 2014 19.00 Dušan Mravlje: Tek, moja norost Knjižnica Pavla Golie Trebnje
1. 3. 2014 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje
1. 3. 2014 19.00 Lažnivka Kulturni dom Dobrnič 
3. 3. 2014 17.00 Ura pravljic Knjižnica Pavla Golie Trebnje
7. 3. 2014 19.00 Modna revija Aleksandre Šepec: Vse moje 

ženske
Galerija likovnih samorastnikov Trebnje

8. 3. 2014 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje
8. 3. 2014 9.00 Dvoranski nogometni turnir selekcije U-8 Športna dvorana OŠ Trebnje
8. 3. 2014 18.00 Prireditev KS ob praznovanju dneva žena Kulturni dom Trebnje
8. 3. 2014 19.00 Salamijada Gostilna Meglič
10. 3. 2014 19.00 Ekološki zelenjavni vrt Knjižnica Pavla Golie Trebnje
11. 3. 2014 15.00–18.00 Bazar OŠ Trebnje
13. 3. 2014 17.00 Otroška abonmajska predstava: Pehtra Kulturni dom Trebnje
14. 3. 2014  19.00 Teroristična dejavnost UDBE v povojni Jugo-

slaviji
Baragova dvorana

15. 3. 2014 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje
15. 3. 2014 19.00 Niti tat ne more pošteno krast Velika Loka

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


