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1.  PREDMET JAVNEGA POZIVA: 
 Predmet javnega poziva je sofinanciranje stroškov vzdrževanja 

turističnih poti v občini Trebnje, z namenom, da se pohodnikom 
omogoči varen prehod po njih, da se okolje ob poteh zaščiti pred 
škodljivimi vplivi pohodnikov in da je trasa poti označena.

 Med vzdrževalna dela sodijo: vzdrževanje vegetacije, čiščenje 
poti, odstranjevanje nevarnih ovir za pohodnike, nameščanje 
novih ali zamenjava starih označb ter spreminjanje trase že 
postavljene turistične poti.

2.  UPRAVIČENCI: 
 Na javni poziv lahko oddajo vloge upravljavci pohodnih, kole-

sarskih in učnih poti, ki so vpisani v evidenco turističnih poti 
pri Občinski upravi Občine Trebnje. 

3. POGOJI ZA SODELOVANJE NA JAVNEM POZIVU:
 Na javni poziv se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo nas-

lednje pogoje:
• imajo sedež v občini Trebnje;
• imajo jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov in zago-

tovljene druge vire financiranja;
• so v preteklih letih redno izpolnjevali pogodbene obveznosti 

do Občine Trebnje;
• niso pridobili sredstev za sofinanciranje na osnovi drugih 

razpisov Občine Trebnje ali drugih javnih virov.

4. UPRAVIČENI STROŠKI:
 Upravičeni stroški po javnem pozivu so materialni stroški 

vzdrževanja turističnih poti, povezani s pripravo na vzdrževa-
nje ter stroški izvedbe vzdrževanja teh poti. 

5. MERILA IN KRITERIJI ZA IZBOR:
 Na podlagi poziva zbrane prijave, bodo ocenjene po kriterijih.
 Kriteriji in število možnih točk:

1.  dolžina pohodnih poti v občini (0 do 20 točk)
2.  redna vzdrževalna dela (0 do 20 točk)
3.  poti, ki so vezane na posamezne  

kulturne dogodke in prireditve (0 do 20 točk)
4.  poti, ki povezujejo večje število  

znamenitosti v občini in izven nje (0 do 20 točk)
5.  poti, ki so vezane na spominska dneva  

Občine Trebnje (0 do 20 točk)
 Vrednotenje vsake popolne vloge bo izvedeno na podlagi nave-

denih meril za dodelitev finančnih sredstev.

6. FINANČNA SREDSTVA: 
 Višina razpisanih sredstev za sofinanciranje vzdrževanja turi-

stičnih poti v občini Trebnje za leto 2014 znaša 2.500 €.
 Prijavitelji so seznanjeni in soglašajo z možnostjo uvedbe 

ukrepa proporcionalnega zmanjšanja pravic porabe dodeljenih 
sredstev do višine 5%, skladno z Odlokom o proračunu Občine 
Trebnje za leto 2014. 

7. ROK IZVEDBE: 
 Vzdrževalna dela morajo biti opravljena v koledarskem letu 

2014, dokazila o nastalih stroških pa dostavljena na Občino 
Trebnje do 28. 11. 2014. Dodeljena sredstva morajo biti pora-
bljena v letu 2014, v skladu s predpisi, ki urejajo porabo prora-
čunskih sredstev.

8. VSEBINA PRIJAVE:
 Prijava na javni poziv mora biti izdelana tako, da bo iz nje raz-

vidno izpolnjevanje pogojev in kriterijev tega javnega poziva z 
natančno finančno konstrukcijo. 

 Prijava mora vsebovati:
• kratko predstavitev upravljavca turistične poti,
• poročilo o vzdrževanju turistične poti v preteklem letu s po-

trdili o plačilu računov,
• predvideno vzdrževanje v tekočem letu,
• število oseb, ki bodo sodelovale pri vzdrževanju,
• finančno konstrukcijo vzdrževanja v tekočem letu, ki je 

skladna z vsebinsko konstrukcijo.
 Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna.
 Vlogo je potrebno oddati na obrazcu: »Prijava na javni poziv – 

sofinanciranje vzdrževanja turističnih poti v občini Trebnje za 
leto 2014«, ki ga dobite v sprejemni pisarni Občine Trebnje in 
na spletnem naslovu www.trebnje.si. Vloge, ki ne bodo ustre-
zale pogojem iz tega razpisa, bodo zavržene.

9. ROK ZA ODDAJO PRIJAV IN NAČIN ODDAJE:
 Javni poziv je odprt do 31. 3. 2014. Vlogo dostavite, ali oddajte 

po pošti, na naslov: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje 
z oznako »NE ODPIRAJ: Javni poziv – sofinanciranje vzdrže-
vanja turističnih poti 2014«. Na hrbtni strani ovitka mora biti 
naveden naziv in naslov vlagatelja. 

10. IZID JAVNEGA POZIVA:
 Župan bo najkasneje v 15 dneh po odpiranju vlog obvestil pri-

javitelje o predvideni višini sofinanciranja vzdrževanja turistič-
nih poti oz. o zavrnitvi. Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene 
pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in 
obveznosti.

11. KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO ZAINTERESIRANI DO-
BIJO DODATNE INFORMACIJE:

 Javni poziv je objavljen v občinskem glasilu in na spletni strani 
Občine Trebnje www.trebnje.si.

Dodatne informacije o javnem pozivu lahko zainteresirani dobijo v 
prostorih Občine Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, Oddelku za 
družbene in gospodarske dejavnosti, tel: 07 3481138 ali e-naslovu 
silva.kek@trebnje.si. 

Alojzij Kastelic l.r. 
Župan Občine Trebnje

Na podlagi 9. člena Pravilnika o sofinanciranju vzdrževanja turističnih poti v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 31/01) in Odloka o prora-
čunu Občine Trebnje za leto 2014 (Uradni list RS št. 20/13, 107/13, 12/14 ), župan Občine Trebnje objavlja 

JAVNI POZIV 
o sofinanciranju vzdrževanja turističnih poti v občini Trebnje za leto 2014

Obveščamo vas, da so na spletni strani Občine Trebnje www.treb-
nje.si pod rubriko »javni razpisi« objavljeni razpisi s področja 

• SOCIALNEGA VARSTVA 
• ŠPORTA
• KULTURE 
• MLADINSKE DEJAVNOSTI

Navodila in obrazci so na voljo na spletni strani in v sprejemni pi-
sarni občine Trebnje.
Rok za prijavo je 23. 3. 2014.
Za več informacij lahko pokličete: 07 34 81 133

OBČINSKA UPRAVA
Oddelek za družbene in gospodarske dejavnosti
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I.  PREDMET POZIVA: 
Vložitev pobud oz. predlogov za podelitev priznanj Občine 
Trebnje v letu 2014.

II. VRSTA PRIZNANJ:
1. Častni občan Občine Trebnje 
2. Plaketa Občine Trebnje
3. Priznanja Občine Trebnje

III. VLAGATELJI IN VSEBINA POBUDE ZA PODELI-
TEV PRIZNANJ:
Pobude za podelitev priznanj lahko komisiji predložijo občani, 
podjetja, zavodi, organizacije in skupnosti, politične stranke ter 
društva iz območja Občine Trebnje. 
Pobuda mora biti pisno utemeljena in mora vsebovati: 
• Ime in priimek oz. naziv, točen naslov pobudnika,
• Ime in priimek oz. naziv, točen naslov kandidata za priznanje,
• Navedbo vrste priznanja, podrobno utemeljitev pobude ter 

morebitna mnenja organov in organizacij, ki pobudo podpi-
rajo.

IV.  POGOJI ZA PODELITEV PRIZNANJ
Priznanje častni občan Občine Trebnje se podeljuje:
posamezniku, ki je s svojim dolgoletnim delom pomembno pri-
speval k razvoju družbe, utrjevanju miru, razvoju in dosežkom na 
raznih področjih človekove ustvarjalnosti oz. k ugledu in razvoju 
občine.
Naziv častnega občana občine Trebnje se lahko podeli tudi ino-
vatorjem, izumiteljem, znanstvenim in drugim delavcem, ki so 
s svojim dolgoletnim delom prispevali k napredku in razvoju 
ter ugledu občine. 
Priznanje častni občan Občine Trebnje se podeljuje izjemoma.

Plaketa Občine Trebnje se podeljuje: 
• posameznikom za življenjsko delo in izjemne uspehe na 

posameznih področjih življenja in dela, s katerim so po-

membno prispevali k razvoju in ugledu občine
• podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter dru-

štvom za izredne uspehe in dosežene rezultate, ki so bistveno 
prispevali k razvoju, ugledu in prepoznavnosti občine Trebnje. 

Podeli se lahko največ tri plakete, in sicer dve po prvi alinei in 
eno po drugi alinei prejšnjega odstavka.

Priznanja Občine Trebnje se podeljuje:
• posameznikom, združenjem občanov ali pravnim osebam iz 

občine Trebnje za enkratne dosežke na kateremkoli podro-
čju, za posamezne vrhunske dosežke pri delu v občinskem 
in drugem prostoru. 

Podeli se lahko največ šest priznanj.
V kolikor na javni poziv ne bo prispelo zadostno število pre-
dlogov, lahko člani Komisije na sami seji Komisije predlagajo 
kandidate za manjkajoča priznanja.

V.  ROK ZA ODDAJO POBUDE:
Rok za oddajo pobude je sreda, 23. 4. 2014 do 12. ure.
Za pravočasno oddano pobudo se šteje pobuda, ki je na dan 23. 
4. 2014 do 12. ure oddana priporočeno na pošti ali osebno v 
glavni pisarni občine do 12. ure.

VI.  NASLOV ZA ODDAJO POBUDE:
Pobudo oddajte priporočeno po pošti na naslov ali dostavite 
osebno na: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje – z 
oznako: NE ODPIRAJ –  POBUDA ZA PODELITEV 
PRIZNANJ.

Javni poziv se objavi v Glasilu občanov in na spletni strani Občine 
Trebnje: www.trebnje.si. ter pošlje krajevnim skupnostim in na se-
deže političnih strank v Občini Trebnje.

Alojzij Kastelic l.r. 
Župan Občine Trebnje

Na podlagi 13. člena Odloka o priznanjih Občine Trebnje (Uradni list RS, štev. 18/06, 33/09 in 42/12) Komisija za podelitev priznanj 
Občine Trebnje objavlja

JAVNI POZIV 
ZA VLOŽITEV PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE TREBNJE V LETU 2014

JAVNO NAZNANILO

O javni razgrnitvi in javni obravnavi 
dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega 

prostorskega načrta za poslovni kompleks  
ŠEN-004 IG v Šentlovrencu, ki bo 
od 24. marca do 25. aprila 2014.

V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava v veliki 
sejni sobi Občine Trebnje, dne 14 aprila 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 rub-

riki »zadeva« navedejo ključne besede »Pripomba na javno razgrni-

tev OPPN-ja za poslovni kompleks ŠEN-004 IG v Šentlovrencu«,
• podajo pisno na mestih javne razgrnitve kot zapis na obrazec, ki 

je dosegljiv na mestih javne razgrnitve in na elektronskem naslo-
vu 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 Šentlovrenc.

Gradivo dopolnjenega osnutka prostorskega akta si lahko ogledate 
od 24. 3. 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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Dne 12. 2. 2014 je bil na 25. redni seji Ob-
činskega sveta Občine Trebnje sprejet Odlok 
o izločitvi dela naselja Hudeje in ustanovitev 

novega naselja Vejar.
Na podlagi pobude Romskega društva Ro-
mano drom in romskega svetnika Matije 

Hočevarja je občina Trebnje vodila postopek 
za ustanovitev samostojnega naselja z ime-
nom Vejar. Predlog za poimenovanje rom-
skega naselja z imenom »Vejar« ima podlago 
v imenu potoka Vejar, ki izvira v neposredni 
bližini romskega naselja. 
Pozitivne posledice novega naselja prinaša-
jo ureditev dejanskega stanja, zlasti pa nove 
hišne številke (34 hišnih številk) pomenijo 
lažje vodenje števila prebivalstva. 
Občina Trebnje bo prebivalcem romskega 
naselja ponudila možnost odkupa parcel, v 
kolikor bodo izrazili svoj interes.
Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 
14/2014 z dne 21. 2. 2014, v veljavo je stopil 
osmi dan po objavi, to je s 1. 3. 2014.
Stroške zamenjave hišnih tablic in veljav-
nih osebnih dokumentov za naselje Vejar, ki 
bodo zamenjani v roku šestih (6) mesecev po 
uveljavitvi tega odloka, povrne Občina Treb-
nje na vlogo občana, ki jo je potrebno vloži-
ti v roku sedmih (7) mesecev po uveljavitvi 
tega odloka. 

Občinska uprava
Oddelek za spošne zadeve

Klavdija Tahan, univ. dipl. prav.
svetovalka

Ustanovljeno novo naselje »Vejar«

Občina Trebnje je 4.3.2014 objavila javni 
razpis za oddajo javnega naročila po odpr-
tem postopku za izbiro izvajalca za izvedbo 
investicije »Sanacija in razširitev mostu čez 
Temenico v Šentlovrencu na lokalni cesti 
LC 426 122 Medvedjek – Martinja vas – 
Šentlovrenc«. 
V okviru projekta se bo izvedla razširitev 
mostu čez Temenico v Šentlovrencu na lo-
kalni cesti LC 426 122 Medvedjek – Mar-
tinja vas – Šentlovrenc. Svetla odprtina ob-
stoječega mostu je ca. 7,50 m, širina vozišča 

pa znaša le 4,10 metra, kar ne ustreza nor-
malnemu odvijanju prometa v naselju, zaradi 
česar je potrebna razširitev mostu.
Razširitev obstoječega mostu se bo izvedla 
na širino 6,00 m za potrebe dvosmernega 
prometa, s hodnikom za pešce. Izvedla se 
bo tudi sanacija obstoječe konstrukcije z iz-
vedbo nove hidroizolacije ter izvedba novega 
venca na dolvodni strani (desna stran objekta 
v smeri Šentlovrenca).

Pripravil:
Oddelek za okolje in prostor

Sanacija in razširitev mostu čez Temenico 
v Šentlovrencu Oranje ob 

občinskih cestah
Obveščamo, da bo inšpekcijski organ v 
naslednjih dneh redno vršil nadzor nad 
pravilnim oranjem ob občinskih cestah 
ter nad posegi pri oranju v območju javne 
ceste in ustrezno ukrepal v primeru ugo-
tovljenih nepravilnosti.
V 5. čl. Zakona o cestah (Ur.l.RS, št. 
109/2010, 48/2012) je določen pravilni 
način oranja, in sicer:
• da se ne sme orati na razdalji manj kot 

4 metre od roba cestnega sveta v pra-
vokotni smeri na cesto ali

• na razdalji manj kot 1 meter od roba cest- 
nega sveta vzporedno na cesto.

Pri tem tudi opozarjamo, da je prepove-
dano na cestišču ceste vlačiti pluge, brane 
in drugo kmetijsko orodje ali tovor ter 
onesnaževati cesto.
Naj navedemo, da je za navedene nepra-
vilnosti, predpisana globa v višini 1.000 
evrov.

Skupna občinska uprava Mirnska dolina,
Medobčinska inšpekcijska služba
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Na podlagi 5. člena Pravilnika o sofinanciranju programov turistič-
nih društev v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 73/03) in Odloka 
o proračunu Občine Trebnje za leto 2014 (Uradni list RS, št. 20/13, 
107/13, 12/14), objavlja župan Občine Trebnje

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov turističnih društev v 

občini Trebnje za leto 2014

1.  PREDMET JAVNEGA RAZPISA:
Sofinanciranje programov turističnih društev v občini Trebnje za 
leto 2014, z naslednjimi vsebinami: 
• izvajanje promocijskih in informativnih aktivnosti lokalnega 

in širšega pomena,
• spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktiv-

nostih pospeševanja turizma,
• akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine 

ter urejanju okolja,
• organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih prire-

ditev lokalnega in širšega pomena,
• aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka.

2. POGOJI ZA SODELOVANJE NA JAVNEM RAZPISU:
Za sofinanciranje programov morajo društva izpolnjevati nas-
lednje pogoje:
• da so registrirana po Zakonu o društvih (Uradni list RS, št. 

64/11-UPB2), 
• da imajo sedež v občini Trebnje,
• da imajo urejeno evidenco o članstvu,
• da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in 

organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti na 
področju turizma,

• da izvajajo redno turistično dejavnost,
• da izpolnjujejo druge pogoje iz tega javnega razpisa.

3. MERILA ZA DODELJEVANJE SREDSTEV:
Turističnim društvom se izvedene aktivnosti v letu 2014, opre-
deljene v točki 1, točkujejo. Vrednost točke se izračuna na podla-
gi razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega števila točk 
ovrednotenih programov. 
a) Program dela za razpisano leto:

• izvajanje promocijskih in informativnih aktivnosti lokal-
nega in širšega pomena do 15 točk

• spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri 
aktivnostih pospeševanja turizma do 15 točk

• akcije na področju ohranjanja kulturne in  
naravne dediščine ter urejanju okolja  do 10 točk

• organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih 
prireditev lokalnega in širšega pomena  do 20 točk

• aktivnosti za zagotavljanje turističnega  
podmladka do 10 točk

b) Število članov turističnega društva:
• do petdeset članov  do 10 točk
• nad petdeset članov do 15 točk

c) Drugo – izobraževanje članov društva do 5 točk

Društvo, ki je pridobilo sredstva za prijavljene programe iz dru-
gih proračunskih virov, ne more uveljavljati te pravice preko tega 
razpisa.

4. FINANČNA SREDSTVA:
Višina razpisanih sredstev za sofinanciranje programov turistič-
nih društev v občini Trebnje za leto 2014 znaša 11.500 €. 
Vlagatelji so seznanjeni in soglašajo z možnostjo uvedbe ukrepa 
proporcionalnega zmanjšanja pravic porabe dodeljenih sredstev 
do višine 5%, skladno z Odlokom o proračunu Občine Trebnje 
za leto 2014. 

5. DODATNE INFORMACIJE IN RAZPISNA DOKU-
MENTACIJA: 
Javni razpis se objavi v občinskem glasilu in na spletni strani 
občine Trebnje  www.trebnje.si/. Turistična društva morajo vlo-
go na razpis posredovati na obrazcu »Vloga za sofinanciranje 
programov turističnih društev v občini Trebnje za leto 2014«. 
Obrazec in dodatne informacije o javnem razpisu zainteresirani 
dobijo v sprejemni pisarni Občine Trebnje, Goliev trg 5, 8210 
Trebnje, na internetni strani Občine Trebnje www.trebnje.si/, na 
oddelku za družbene in gospodarske dejavnosti, tel: 07 3481138 
ali e-naslovu: silva.kek@trebnje.si.

6. ROK ZA VLOŽITEV VLOG IN NAČIN ODDAJE: 
Javni razpis je odprt do 31. 3. 2014. Obravnavane bodo le vloge, 
ki bodo pravilno izpolnjene in oddane na predpisanih obrazcih 
skupaj s prilogami iz razpisa na naslov: Občina Trebnje, Goliev 
trg 5, 8210 Trebnje, s pripisom: »NE ODPIRAJ: Javni razpis 
– programi turističnih društev 2014«. Na hrbtni strani ovitka 
mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja. Vloge, ki ne bodo 
ustrezale pogojem iz tega razpisa, bodo zavržene. 

7. IZID JAVNEGA RAZPISA: 
Oddelek za družbene in gospodarske dejavnosti Občine Treb-
nje najkasneje v 15 dneh po zaključku razpisa pripravi predlog 
izbora programov turističnih dejavnosti, ki ga posreduje županu 
v odločitev. 
Vlagatelji bodo o izidu razpisa pisno obveščeni s sklepom župana 
najkasneje v roku 30 dni po izteku razpisnega roka. Z izbranimi 
prijavitelji bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene 
medsebojne pravice in obveznosti. 

Alojzij Kastelic, l. r.
ŽUPAN OBČINE TREBNJE

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,  
10. 4. 2014, izid je petek 18. 4. 2014. Prispevki, ki bodo pris-
peli po tem datumu, bodo objavljeni v naslednji številki, če 
bodo še aktualni.

občanov občine Trebnje  
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Mesec marec je v znamenju žensk, zato smo 
k pogovoru povabili podžupanjo Občine 
Trebnje Nado Pepelnak, prvo žensko v zgo-
dovini trebanjske občine, ki opravlja podžu-
pansko funkcijo. Povprašali smo jo o njenih 
pogledih na družbo ter njenem življenju.

Kako vidite položaj žensk v družbi v primer-
javi s položajem moških?
Vsako leto se takšna vprašanja odpirajo v 
mesecu marcu. Pravice, ki so bile za moške 
samoumevne, smo si morale ženske izbori-
ti. Če pogledamo zgodovinsko, smo ženske 
veliko dosegle od prelomnega 8. marca 1857, 
ko so stavkale zaradi nehumanih delovnih 
razmer in se kasneje borile za volilno pravi-
co, pravico do izobraževanja, do svobodne-
ga odločanja o rojstvu otrok, do politične 
in gospodarske moči ter ekonomske neod-
visnosti. Kljub vsem zapisanim pravicam še 
vedno ženske in moški nismo v enakoprav-
nem položaju. Ženske smo bolj izpostavljene 
brezposelnosti, v povprečju slabše plačane in 
veliko manj nas je na najvišjih mestih v go-
spodarstvu kot moških. Povrhu vsega pa je 
delitev vlog še vedno stereotipna.

Zakaj menite, da je še vedno delež žensk na 
področju podjetništva, politike in znanosti 
neuravnotežen?  
Tudi zato, ker smo ženske pogosteje 
postavljene pred izbiro: služba ali družina. 
Še vedno  prevzemamo več skrbi za otroke 
in dom. Pomembno nam je, da imajo otroci 
narejeno domačo nalogo in da so pravočasno 
v postelji. Zato začnemo udejanjati naše am-
bicije, ko otroci odrastejo, so bolj samostojni 
in odgovorni. 

Kakšna je vaša izkušnja? Se ambicije pokaže-
jo že v otroštvu in času šolanja? 
Pokažejo se želje in zanimanja, ampak v živ-
ljenju se mora človek še marsičesa naučiti. 
Kot otrok sem bila pogosto pri zdravniku in 
do konca osnovne šole sem imela več opera-
cij. V tem obdobju sem se naučila potrpežlji-

vosti, pogumno prenašati bolečino in spreje-
mati dejstvo, da ne moreš imeti vsega.
V času šolanja si človek nabira znanje, nauči 
se soočati z uspehi in neuspehi, postaja trden 
in samozavesten. Na rezultate, za katere se 
moraš bolj potruditi, si bolj ponosen in ti ve-
liko pomenijo. Na ta način spoznavaš svoje 
sposobnosti. Naučila sem se sprejemati živ-
ljenje in nove priložnosti.

Kaj ste po poklicu? Kje ste začeli službeno pot 
in s čim se ukvarjate danes?
Po poklicu sem ekonomski tehnik, ob delu 
pa sem se izobraževala na Višji strokovni šoli 
Novo mesto in uspešno zagovarjala diplom-
sko nalogo iz računovodstva. Službeno pot 
sem začela v Tesnilih na Veliki Loki, in sicer 
v proizvodnji. Spoznala sem delo v tehnolo-
giji, arhivu, na recepciji, tajništvu in na koncu 
ostala v računovodstvu. V računovodstvu de-
lam še danes, le da sem zaposlena v TPV-ju, 
d. d., Novo mesto. Velika prednost takšne-
ga spoznavanja dela v podjetju je v tem, da 
spoznaš celotni delovni proces in si s tem 
pridobiš širino. Vsakomur, ki se po šolanju 
zaposli, svetujem, naj začne v bazi. Ker sem 
radovedna in željna novega znanja, sem se 
udeleževala različnih predavanj in seminar-
jev z različnih področij in si tako pridobila 
tudi veliko neformalne izobrazbe.    

Ste poročeni, imate družino?
Da. S Štefanom sva si ustvarila družino, ima-
va dva sinova, Stefana in Sebastiana. Živimo 
v družinski hiši v Trebnjem, ki si jo delimo z 
mojo mamo. Tako se pri nas prepletajo živ-
ljenja treh generacij, kar nas le dodatni boga-
ti in polni. Štefan je obrtnik, človek, ki mu je 
jasno, da sta za obstoj potrebna vztrajnost in 
delavnost. Starejši sin Stefan že hodi v služ-
bo, mlajši Sebastian pa je študent kulturolo-
gije. Vsak je svet zase in vsi štirje skupaj smo 
odlična ekipa. Smo družina, ki je klone in 
življenje in prepreke v njem vedno gledamo 
s pozitivne plati.

Kako vas je pot pripeljala v politiko?
Konec 80. let prejšnjega stoletja sva s Štefa-
nom budno spremljala prebujanje slovenske 
pomladi in skrbelo naju je, v kakšni državi 
bodo živeli najini otroci. Štefan je bil tudi 
aktiven v osamosvojitveni vojni. Lahko re-
čem, da z osamosvojitvijo Slovenijo globoko 
čutim kot svojo domovino. Konec 90. let pa 
sem primerjala programe političnih strank in 
se odločila za program, ki sem ga začutila, 
saj je edini vseboval domoljubje. Počasi sem 
bila kot članica vedno bolj prepoznavna in 
ko so me predlagali za kandidatko, je bilo to 
zame potrditev mojega dela. Nadaljevanje je 
znano.

Kako ste sprejeli funkcijo podžupanje?

Funkcijo podžupanje sem sprejela kot veliko 
čast, ki mi je bila izkazana. Doživljam jo kot 
veliko odgovornost, saj delam za ljudi in z 
ljudmi.  

Ostane ob vseh obveznostih še kaj prostega 
časa?
Ne prav veliko. Rada preberem kakšno knji-
go. Sem zvesta obiskovalka različnih prire-
ditev in dogodkov v občini Trebnje in širše, 
saj naši občani ustvarjajo in nastopajo po celi 
Sloveniji ter prek meja. To so tudi priložnos-
ti, da se spoznamo in družimo.  

Kateri je vaš življenjski moto?
Ne bi mogla izpostaviti mota, me pa sprem-
ljajo močni verzi neznanega avtorja, ki zveni-
jo kot lekcije v življenju vsakega posamezni-
ka, ki nas globoko oblikujejo.
»Sreča te naredi prijetnega. Izkušnja te na-
redi močnega. Žalost iz tebe naredi človeka. 
Neuspeh te naredi ponižnega. Le upanje te 
potisne k napredku in uspehu.«

Tudi mi si želimo uresničitve teh besed pod-
županje, gospe Nade Pepelnak in upajmo, da 
nas vse potisne k napredku in uspehu.

Tekst in foto: Mojca Smolič

»Sreča te naredi prijetnega. Izkušnja te naredi močnega« pravi 
podžupanja Nada Peplnak
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V Uradnem listu RS, št. 111/2013 z dne 
27.12.2013 je bil objavljen Zakon o spre-
membah in dopolnitvah Zakona o vinu 
(Zvin-B), ki je začel veljati 11.1.2014. V 
skladu z obstoječo zakonodajo se morajo vsi, 
ki se ukvarjajo s predelavo grozdja in vina in 
obdelujejo vsaj 0,05 ha vinogradov, vpisati 
v Register pridelovalcev grozdja in vina, ki 
ga vodijo upravne enote, delež pridelovalcev, 
ki grozdja in vina niso prijavili v register, pa 
je precejšnji. Z namenom povečanja deleža 
prijave pridelka vina in omejevanja nelojalne 
konkurence (v promet gre kar nekaj neevi-
dentiranega pridelka brez predpisanih listin 
in ustrezne označitve) registrirani pridelavi 
vina daje zakon vinarski inšpekciji poleg ob-
stoječih pristojnosti tudi pristojnost nadzora 
nad prometom z vinom v gostinskih obra-
tih, omejuje točenje neustekleničenega vina, 

poenostavlja postopek kaznovanja, zvišuje 
kazni za prekrške in določa način izračuna 
pridelka določenega letnika za celotno ob-
močje Republike Slovenije.
Z namenom učinkovitejšega nadzora zakon 
daje pristojnost nadzora nad sporočanjem 
podatkov v register pridelovalcev grozdja 
in vina ter odrejanja ukrepov tem delu tudi 
upravnim enotam, s čimer se bo na tem po-
dročju lahko obseg nadzora povečal.
Novela zakona med drugim določa tudi pre-
poved točenja neustekleničenega vina v go-
stinskih lokalih, ki predstavlja največji delež 
prometa z vinom. Skladno s Pravilnikom o 
označevanju in embalaži vina je ustekleniče-
no vino tisto, ki je v ustrezni zaprti embalaži, 
opremljeni z ustrezno oznako (etiketi s po-
datki o kakovosti, poreklu, pridelovalcu …). 
Za ustrezno embalažo se šteje vsaka posoda, 
ustrezna za hrambo živil, pri čemer veljajo za 

vina s poreklom naslednje omejitve:
• za vsa vina s poreklom se lahko uporabijo 

steklene posode, volumna do vključno 10 
litrov;

• za kakovostno vino ZGP in deželno vino 
PGO se lahko uporabljajo tudi posode iz 
nerjavečega jekla, volumna do vključno 60 
litrov;

• za deželno vino PGO pa tudi druge po-
sode, ustrezne za hrambo živil, volumna 
do 10 litrov.

Iz tega sledi, da bodo lahko v gostinskih ob-
ratih še naprej točili vino iz katerekoli zgo-
raj navedene embalaže direktno v kozarec, 
v vrče, ki jih odnesejo na mizo, ali pa preko 
šankomata. 
Zakon predvideva tudi dvig kazni za večje in 
manjše prekrške ter inšpekciji omogoča izre-
kanje kazni v razponu. 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vinu (Zvin-B)

Prižgimo lučke
Trebnje, 7. marca – Glasbena šola Trebnje je 
pod vodstvom ravnateljice Tatjane Mihelčič 
Gregorčič pripravila izjemen glasbeni dogo-
dek, na katerem so izvajali pesmi koroške pe-
snice in skladateljice Lenčke Kupper. Gostja 
večera pa je bila svetovno znana solopevka 
Bernarda Fink, ki je nastopala v največjih 
opernih hišah po vsem svetu, posnela je že 
več kot 50 zgoščenk in je prejemnica števil-
nih nagrad.
Lenčkine pesmi so izvajali mlajši in starejši 
otroški pevski zbor GŠ Trebnje, ki ju vodi 
Tatjana Mihelčič Gregorčič; učenci petja, 
katerih mentorica je Barbara Lotrič; Ko-
morni orkester GŠ Trebnje, dirigent Boštjan 

Dimnik; Ženski pevski zbor KTD Dobrnič 
pod vodstvom Mateje Glivar in lutkovna 
skupina Mokre tačke s škrati Mokronožci, 
katerih idejni oče je Stane Peček.
Tatjana Mihelčič Gregorčič, ki je celoten 
glasbeni večer tudi povezovala, se je zahvalila 
Lenčki Kupper, ki živi na avstrijskem Koro-
škem, za številne pesmi v slovenskem jeziku. 
Vsakdo je odgovoren za mir in prijaznost na 
tem svetu. Toda v pesmicah Lenčke Kupper 
je še več, je svežina in radost, je veselje in 
hrepenenje po vsem lepem. To smo občutili 
tudi obiskovalci tega izjemnega glasbenega 
dogodka, ki smo se na koncu z združenimi 
nastopajočimi pevci zlili v pesem Nikoli sla-
be volje.

Ivanka Višček
Foto: Matej Ostanek

V Trebnjem 
praznovali dan 
žena

Krajevna skupnost Trebnje že kar nekaj 
let zaporedoma pripravi ob dnevu žena 
prireditev, s katero počasti krajanke. 
V praznično-kulturni šopek so vtkali in 
s pentljo povezali besedo, igro in pesem. 
Pri tem so sodelovali učenci OŠ Trebnje 
z mentorico Stanko Zaletelj in Moj-
co Bahun, za sceno je poskrbela Arijana 
Novak, učiteljica OŠ Trebnje, na opreklju 
je melodije izvajala Valerija Rančigaj ob 
spremljavi kitaristke Lare Valenčič, Moš-
ki pevski zbor Kulturnega društva Vido-
vo Šentvid pri Stični pod vodstvom prof. 
Urbana Tozona pa je prepeval ljudske, 
ljubezenske, pivske in dalmatinske pesmi. 
Voščilo ob prazniku je izrekel predsednik 
KS Trebnje mag. David Klarič. 

Mojca Femec
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Biserna poroka 
Marije in Ludvika 
Ozimka
Redkim parom je dana tako dolga skupna 
pot in prav zato je njun praznik tako čaroben 
in lep, četudi sta ga dočakala s palico in po-
časnim korakom.
Marija in Ludvik Ozimek z Vrhtrebnjega sta 
se spoznala že v rani mladosti, saj so Repče 
in Vrhtrebnje, kjer sta odraščala, zelo blizu. 
Na skupno pot sta stopila na zadnjo februar-
sko soboto, takrat tik pred pustom, davnega 
leta 1954 – pred šestdesetimi leti. Tisti časi 
so bili težki, vendar sta s trdim delom, neiz-
merno voljo, pogumom in z odrekanjem iz 
majhne kmetije, na kateri je bilo potrebno 

večino dela opraviti ročno, skozi leta ustva-
rila moderno kmetijo. Ludvik Ozimek je 
bil napreden kmet. Traktor je bil na kmeti-
ji Ozimkovih med prvimi, pravzaprav je bil 
drugi, ki se je pripeljal na Vrhtrebnje. A tudi 
mama je imela srečo, saj se je pralni stroj v 
njenem gospodinjstvu kaj kmalu zavrtel. 
Na skupni poti sta vzgojila 5 prekrasnih ot-

rok. Omogočila sta jim lepo, zdravo otroštvo, 
naučila sta jih delavnosti in odgovornosti, 
kar so bili zdravi temelji za njihovo uspeš-
no nadaljnje življenje, za kar so jima zelo 
hvaležni. Po 60 letih skupne življenjske poti 
se veselita lepega števila vnukov, skupaj jih 
je 10, seveda z navdušenjem štejeta tudi že 
pravnuke, do sedaj jih je 5.
Ata Ludvik še vedno rad poprime za kakšno 
manjše opravilo ter obvezno vsaj malo po-
komentira dogajanje na kmetiji. V veliko 
veselje mu je zlasti delo okoli zajčnikov in 
svinjakov, enako velja tudi za vinograd in 
opravila, povezana z njim. Mama Marija, ki 
zaradi bolezni žal ne more več delati, pa zelo 
aktivno spremlja, kaj se dogaja doma. 
Za naprej pa izrekam iskreno željo, naj jim 
predvsem dobro služi zdravje in da bi skupaj 
preživela še veliko lepih trenutkov.    

Gregor Kaplan

V sredo, 26. februarja, so popoldan v Domu starejših občanov 
Trebnje popestrili kurenti, ki so prišli odganjat zimo in zlo prav iz 
Ptuja. Vse stanovalce je najbolj navdušila mala spremljevalka, ki je 
veselo poplesavala po dvorišču. 

Mateja Vidmar

Na pustni torek pa je bilo v domu zopet veselo. Stanovalce Doma 
starejših občanov so obiskale številne  pustne šeme. V maškare 
so se obleki zaposleni in sami stanovalci, hodnike pa so preplavi-
li tudi našemljeni učenci OŠ Trebnje in otroci iz bližnjega vrtca 
Mavrica.  

Mateja Vidmar

Otroci iz vrtca na obisku v 
frizerskem salonu
Bilo je valentinovo in otroci iz oddelka Zajčki, Enote Ostržek, so se 
že navsezgodaj s strokovnima delavkama Agato in Mojco lotili dela. 
Zamesili so kvašeno testo in počakali, da je vzhajalo. Med opazova-
njem so se v glavah otrok porajala različna vprašanja, na katera so 
dobili odgovor od strokovnih delavk. Naenkrat je bila posoda polna, 
zato so testo stresli na prt in pričeli z oblikovanjem srčkov in ptičkov. 
Šele takrat je Agata povedala, da bodo izdelali srček in ga za darilo 
odnesli frizerki v salon.  
Odšli so v frizerski salon h ga. Majdi Novak in jo prijetno presenetili 
s sveže pečenim srčkom. Ga. Majda in njena pomočnica Bojana sta 
se potrudili in otrokom predstavili poklic frizerke. Otroci so se nato z 
veseljem posedli na frizerske stole. Lepo urejeni in polni lepih občut-
kov so se poslovili in vrnili v vrtec.

Skupina Zajčki s strokovnima delavkama se za povabilo iskreno zah-
valjuje. 

Agata Černe 
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Maškare PŠ Šentlovrenc so naznanile, da je zime konec.

Maškare v Dolenji Nemški 
vasi
Na pustni torek so našo šolo obiskali prav posebni gostje. Na-
mesto učencev, smo prišle v razrede čarovnice, klovni, princese, 
vojaki, gusarji, vitezi, pikapolonice, Indijanke, hudički, Batma-
ni, muce ... Maškare cele šole smo se v spremstvu sprehodile 
po Dolenji Nemški vasi. Ljudje so nas pogostili z bomboni in 
piškoti, prijazna natakarica Martina pa nam je razdelila sok. 
Maškare smo bile vesele, da smo izvabile nasmeh na obraze 
vsem, ki so nas videli.
Preživeli smo norčav pustni dan in upamo, da smo uspešno 
pregnali zimo in priklicali zeleno pomlad.

Nevenka Grebenc 
Foto: Franc Rakar

Nov delovni čas Centra 
ponovne uporabe v Trebnjem
Iščete predmete z nostalgijo in izdelke, ki ne obremenjujejo okolja? 
Imate odvečne kose rabljene opreme, ki so še povsem ohranjeni in 
bi jih lahko še kdo uporabljal, vendar ne veste kam z njimi?
Obiščite Center ponovne uporabe na Golievem trgu, ki je odprt v 
ponedeljek, torek, četrtek in petek med 8.00 in 15.00 ter v sredo 
med 8.00 in 16.00.
Z našo dejavnostjo želimo zmanjšati količino odpadkov in še upo-
rabne predmete predati v nadaljnjo uporabo, pa tudi odpirati nova 
delovna mesta. Pri tem sodelujemo s Komunalo Trebnje, ki vas 
vabi, da ob odvozu kosovnih odpadkov že na izvoru ločite še upo-
rabne predmete od neuporabnih in s tem pripomorete k zmanjše-
vanju nastajanja odpadkov – še uporabni bodo tako k nam prispeli 
nepoškodovani. 
Več informacij dobite na tel. št. 031-434-038 in spletnih straneh 
www.centerponovneuporabe.si ter www.komunala-trebnje.si. 

Vesna Hrovat, CPU

Skrb za zdravje pri 
najmlajših
Strokovne delavke Vrtca Mavrica Trebnje z 
zaposlenimi v Zdravstvenem domu Trebnje 
aktivno sodelujemo že nekaj let. Redno nas v 
oddelkih obiskuje medicinska sestra ga. Ber-
narda Sever, na povabilo pa obiščemo tudi 
njeno ordinacijo. Namen sodelovanja je pri 
otrocih odpraviti strah pred oblačili zdrav-
niškega osebja, seznaniti otroke s pravilno 
nego zob in ustno higieno, poučiti otroke o 
pravilnem umivanju in negi rok, prehranje-
valni piramidi in zdravem načinu življenja.
Ga. Bernarda otrokom vedno na zanimiv na-
čin s pomočjo »Zobozavra« predstavi, kako 
morajo skrbeti za zobe, da bodo ostali zdravi. 
Otroci iz oddelka Zajčki so si ogledali tudi 
ordinacijo in se v njej igrali simbolno igro 
zdravnik-pacient-reševalec. Otroci, stari od 

dveh do treh let, so v igri neizmerno uživali 
in tako večinoma odpravili strah pred »belo 
haljo«.
Poleg tega pa smo seznanili starše otrok z 
različnimi zgibankami in strokovnimi članki 
o skrbi za zdravje otrok. 

Za sodelovanje se iskreno zahvaljujemo stro-
kovnim delavcem ZD Trebnje, še posebej ga. 
Bernardi Sever. 

Agata in Mojca z otroki  
iz oddelka Zajčki
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www.avto-vovk.si

DNEVI ODPRTIH VRAT V AC VOVK OD 29. MARCA DO 4. APRILA 2014.

PriPeljite vaš renault v avtO Center vOvK d.o.o.  Zanj BOMO POSKrBeli KOt Za 
SvetOvneGa PrvaKa v FOrMuli 1.

TO JE ODLIČNOST. TO JE RENAULT. 

DO 35 % POPUSTA NA VZDRŽEVANJE VAšEgA RENAULTA

šE VEč NAgRAD V SPLETNEm kOTičkU Moj Renault*

BREZPLAčEN PREgLED 33 kONTROLNih TOčk

ZADENITE NOVI RENAULT MEGANE GENERATION

Več informacij in pogoji nagradne igre na www.renault.si

KDO ZNA BOLJE KOT RENAULT VZDRŽEVATI VAŠ RENAULT
*Včlanite se v spletni klub MOJ RENAULT in sodelujte v žrebanju za 9 kompletov po 4 pnevmatike znamke Continental. 

PoDjetnIŠKa ulICa 7, 8210 tReBnje, tel: 07 34 81 722, info@avto-vovk.si
ODPRTO OD PONEDELJkA DO PETkA OD 08.00 DO 18.00, SOBOTA OD 08.00 DO 12.00

PORABA PRi mEšANEm CikLU 3,5 – 5,5 l/100km. EmiSiJE CO² 90 – 127 g/km.

Praznovanje dneva žena v DSO
Prijetno druženje so s pesmijo, plesom in otroško radoživostjo prip-
ravili učenci OŠ Trebnje in Vrtca Mavrica Trebnje. Ob tej priložnosti 
so si starostniki in obiskovalci lahko ogledali tudi del razstave iz tre-

banjske osnovne šole Igre, igrače, igranje in tako podoživljali svoje 
najlepše obdobje.

Ivanka Višček
Foto: Mateja Vidmar
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SVIT v zdravstveni regiji Novo 
mesto v letu 2013
Svit je državni presejalni program, ki je namenjen zgodnjemu odkri-
vanju raka debelega črevesa in danke. V program je vključena ciljna 
populacija v starosti od 50 do 69 let, moški in ženske. Podatki Regi-
stra raka namreč kažejo, da se rak debelega črevesa in danke začne iz-
raziteje pojavljati ravno v starosti od 50. leta dalje. Program SVIT ko-
ordinira in izvaja v sodelovanju s partnerji, kamor sodijo tudi regijski 
zavodi za zdravstveno varstvo, Inštitut za varovanje zdravja RS. Zas-
tavljen je kot učinkovito sredstvo za zmanjševanje umrljivosti zaradi 
raka debelega črevesa in danke, seveda ob pogoju, da se vanj vključi 
vsaj 70 % vabljene populacije. Odzivnost v Sloveniji se z leti neko-
liko spreminja, opaziti pa je razlike med regijami, kar prikazujemo 
v nadaljevanju. Še vedno poudarjamo, da se je potrebno vključevati 
v program, ne glede na to, da ste v njem že sodelovali, pa je bil izvid 
negativen. Razvoj raka debelega črevesa in danke je namreč počasen 
proces, ki traja ponavadi več let. Zato je potrebna redna kontrola. 
Torej, če je bil test na prikrito krvavitev v blatu negativen, potem bo 
oseba v program ponovno povabljena čez dve leti in pomembno je, 
da se v program SVIT vključi. Le tako bomo lahko zmanjšali breme 
raka debelega črevesa in danke.
Zato spodbujajmo vse, sodelujte v programu Svit, to je program, ki 
rešuje življenja.

IZVAJANJE PROGRAmA SVIT V SLOVENIJI 

V letu 2013 je bilo v program povabljenih 248.004 oseb. Izjavo o 
sodelovanju je vrnilo 148.427 oseb (60,09%). Podrobnejšo analizo 
odzivnosti po zdravstvenih regijah kaže preglednica 1.

Preglednica 1. Odzivnost vabljenih v Program Svit, Slovenija in zdravstve-
ne regije

Zdravstvena regija Odzivnost (%)
Celje 59,47
Koper 56,01
Kranj 62,15
Ljubljana 62,54
Maribor 56,82
Murska Sobota 55,87
Nova Gorica 62,85
Novo mesto 61,87
Ravne na Koroškem Slovenija 60,19
Slovenija 60,09

IZVAJANJE PROGRAmA SVIT V ZDRAVSTVENI 
REGIJI NOVO mESTO

V letu 2013 je bilo v program povabljenih 16.505 oseb. Izjavo o sode-
lovanju je vrnilo 10.188 (61,87%) oseb. Odzivnost vabljenih po obči-
nah zdravstvene regije Novo mesto prikazuje preglednica 2.  

Preglednica 2. Odzivnost vabljenih v zdravstveni regiji Novo mesto po obči-
nah po posameznih obdobjih

SKUPAJ
Odzivnost

2010 2011 2012 2013

Mirna Peč 62,94% 62,66 % 64,00% 72,78%

Semič 70,28% 66,13 % 70,44% 69,56%

Mirna 55,16% 58,92 % 55,03% 68,79%

Straža 52,85% 54,77 % 54,44% 66,74%

Šmarješke Toplice 62,65% 59,00 % 63,08% 66,30%

Žužemberk / 72,16 % 64,92% 65,33%

Šentrupert 59,41% 66,38 % 76,46% 65,28%

Črnomelj 58,55% 60,00 % 61,32% 64,80%

Dolenjske Toplice 64,06% 60,93 % 66,27% 64,48%

Novo mesto 72,97% 66,19 % 76,04% 62,53%

Trebnje 64,99% 66,30 % 71,33% 61,40%

Mokronog-Trebelno 59,66% 56,72 % 67,05% 61,15%

Škocjan 63,86% 61,20 % 68,46% 60,22%

Šentjernej 52,68% 53,01 % 58,49% 59,60%

Metlika 57,83% 59,60 % 63,55% 58,81%

Krško 60,24% 60,33 % 65,28% 56,87%

Kostanjevica na Krki 54,45% 58,51 % 59,51% 51,48%

NOVO MESTO 60,51% 60,02 % 63,46% 61,87%

Iz preglednice je razvidno, da je odzivnost najnižja  v občini Kosta-
njevica na Krki (v letu 2013 je dosegla najnižjo raven, odkar beležimo 
podatke), še vedno pa je pod regijskim povprečjem v občinah Krško, 
Metlika, Šentjernej, Škocjan, Mokronog-Trebelno in Trebnje. 

Napisala: Doroteja Kuhar, dr.med., specialistka javnega zdravja
Vir:Nacionalni inštitut za javno zdravje, Oddelek SVIT
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Nadaljevalni 
mažoretni seminar
Že kar tradicionalno trebanjska izposta-
va JSKD organizira seminar za mažorete v 
sodelovanju z Mažoretno in twirling zvezo 

Slovenije in Trebanjskimi mažoretami. 
Seminar je potekal v soboto, 22. 4. 2014, v 
Dolenji Nemški vasi, v tamkajšnji športni 
dvorani.
Z aerobiko in s plesnimi tehnikami je mažo-
rete ogrela domača mentorica Urška Barle, 
mažoretni del, ki mu je bil odmerjen večji del 
programa enodnevnega seminarja, pa je vo-

dila Maja Žigman iz Zagreba s korepetitor-
ko Viktorijo. Nadaljevalnega seminarja so se 
udeležile mentorice, trenerke in tudi mažo-
rete. Sodelovalo je 37 udeleženk iz različnih 
mažoretnih skupin: Dobova, Koper, Krško, 
Novo mesto, Radeče, Sevnica in Trebnje. 

JSKD, OI Trebnje

Pa začnimo
Pa začnimo je manjša skupina začetnikov – orgličarjev, ki so obisko-
vali tečaj igranja na ustno harmoniko pod mentorstvom Marjana Ur-
banije v organizaciji trebanjske izpostave JSKD. Skupino sestavljajo 
Peter Flis, Uroš Valenčič in Marko Pevec iz trebanjske občine, Duška 
Lah Peček iz Mokronoga, Aleksander Šinko iz Ljubljane in Dušan 
Šuštaršič iz Novega mesta.
Na 15. mednarodnem festivalu »(ah), TE ORGLICE«, ki je potekal 
22. 2. 2014 v Mokronogu, je skupina v manjšem številu (Peter, Uroš, 
Duška, Dušan) izvedla krstni nastop. Dve skladbi so skupaj z men-
torjem odigrali popoldne na reviji orgličarjev solistov in skupin pred 
ocenjevalno komisijo in osvojili bronasto priznanje, izbrani pa so bili 
tudi za nastop na večernem koncertu istega dne. 

JSKD, OI Trebnje

DOBRA MERA ZA 

POŠTENO CENO!
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V začetku lanskega leta smo, zaradi neneh-
nih vremenskih nevšečnosti, največ aktivno-
sti vložili v zimsko službo, da smo zagotovili 
prevozne in očiščene ceste. Na dan zemlje, 
20. 4.2013, smo organizirali uspešno čistilno 
akcijo. Spomladi smo nadaljevali z deli, ki 
smo jih morali zaradi hude zime v letu 2012 
prekiniti.
 Preplastili smo odcep ceste od križišča z 
Vapčo vasjo do kmetije Igorja Smoliča iz 
Stranj 1, ki je prispeval del lastnih sredstev, 
za kar se mu zahvaljujem. Prav tako je bil po-
ložen zaporni asfalt na odseku ceste Lokve 
– Šahovec v dolžini 320 m in urejene  mulde.
Kot vsako leto smo člani sveta in člani nad-
zornega odbora KS Dobrnič sodelovali kot 
ekipa na Kmečkih igrah v organizaciji KTD 
Dobrnič. 
V vasi Dobrava smo s pomočjo finančnih 
sredstev krajanov in njihovega dela ter v so-
delovanju z družbo GVO postavili 9 kande-
labrov in 11 luči. 
Dograjen je bil priključek – odjemno mesto 
že postavljene javne razsvetljave v Koritih. 
Za vzdrževanje cest v naši Krajevni skupnos-
ti smo v lanskem letu namenili 52 kamionov 
peska. Na določenih odsekih cest smo naro-
čili košnje brežin ter obrezovanje drevja, veje 
so pospravili uporabniki sami. 

Opravljena so bila zemeljska dela na odsekih 
poti v Železnem proti njivam, v Šahovcu pri 
Marjanu Novaku proti rezervoarju vode na 
hribu in pri Porletovih na njive. Sredstva za 
zemeljska dela z utrjevanjem so zagotovili 
uporabniki poti sami, za kar se jim najlepše 
zahvaljujem, fino planiranje, asfalt in mulde 
pa zagotovi KS Dobrnič. 
Narejenih je bilo več plomb v asfaltu na ra-
znih odsekih poti; od Šahovca proti Sveti-
njam, na trgu Dobrniča in na cesti Dobrava 
– Lisec ter po Liscu, kjer pa so bila dela zara-
di zime prestavljena na pomlad 2014. 
Razširitev ovinka iz Železnega v Lisec je 
tudi prestavljena na spomlad. 
Skupno je bilo vloženih preko 65.000,00 € v 
vzdrževanje in modernizacijo cest. 
Uredili smo še parkirišče pri Kmetijski za-
drugi in prostor pred Kulturnim domom v 
Dobrniču.
V načrtu imamo še ureditev desne poti na 
pokopališču do kalnerja in kontejnerja za od-
padke, prenoviti lijak z vodo in postaviti še 
dodatni lijak z vodo pri cerkvi. 
Tudi v preteklem letu smo pomagali dru-
štvom pri realizaciji svojih programov. Pri-
spevali smo za izdajo zbornika ob 10. oble-
tnici KTD Dobrnič in pohoda po poti Mara 
Rupena, za izdajo zbornika ob 10. obletnici 

Vinogradniškega društva Lisec – Dobrnič,  
za organizacijo kmečkega praznika, ki so ga 
že drugo leto organizirale članice društva 
podeželskih žena Tavžentroža.
 Sofinancirali smo proslavo ob 70. obletnici 
1. kongresa SPŽZ in srečanje z obdaritvijo 
članov KORK Dobrnič. 
Obiskali smo 8 starejših krajank ob prazno-
vanju okroglega jubileja (80. in 90. let) in jim 
izročili skromnejša darila. 
Pomagali smo tudi pri nakupu projektorja za 
PŠ Dobrnič, ki si ga občasno tudi izposodimo.
 Nabavili smo 15 komadov gasilskih »C« cevi  
in jih razdelili po vaseh in s tem pomaga-
li krajanom pri zagotavljanju večje požarne 
varnosti. 
Na koncu bi se rad zahvalil vsem krajankam, 
krajanom, svetnikom, članom nadzornega 
odbora, članom odbora za informiranje in 
prireditve, društvom, organizacijam, občin-
skim svetnikom, občinski upravi, g, županu 
Alojziju Kastelicu, ga. podžupanji Nadi Pe-
pelnak, g. podžupanu Silvestru Prparju ter 
ostalim, ki so kakor koli pomagali  pri izved-
bi začrtanih ciljev. 
Hvala še enkrat vsem skupaj in vsakemu po-
sebej!

Milan Kastelic,
predsednik sveta KS Dobrnič

Obnovljena »učilna 
zidana«
Šentlovrenc je šolsko stavbo dobil v Levsti-
kovem času. V tistem času so šolskemu 
poslopju rekli učilna. Tako šolo poimenuje 
tudi Levstik v svoji lepi vzgojni pesmi Ptičja 
tožba. Obstajajo zanesljivi dokumenti, da je 
bila šola v Šentlovrencu sezidana leta 1868. 
Leta 1930 je dobila prizidek in postala šti-
rirazrednica. Zunanja podoba se je ohranila 
vse do današnjih dni in služi svo-
jemu namenu tudi danes. Kmalu 
bo praznovala 150-letnico svojega 
obstoja in je daleč naokoli najsta-
rejša šolska zgradba.
Šola je bila po vojni večkrat ob-
novljena. Centralno ogrevanje 
je dobila po hudi zimi leta 1985. 
Temeljito je bila prenovljena leta 
1992 (zamenjava oken, kritine, hi-
droizolacija temeljev in fasada). Že 
po nekaj letih se je ponovno po-
javila vlaga v zunanjih zidovih in 
izmerili so previsoko koncentracijo 
radona.
Občina Trebnje je ob pomoči dr-
žave v zadnjih letih posodobila 

šoli v Dolenji Nemški vasi in Dobrniču. V 
lanskem letu pa je prišla na vrsto še šola v 
Šentlovrencu. S pomočjo sredstev EU in 
sredstev občinskega proračuna je Občina 
Trebnje »učilno zidano« energetsko povsem 
prenovila. S kulturno prireditvijo, ki je po-
tekala 14. februarja in so jo pripravili učenci 
ter tamkajšnji pevski zbor, je bila obnovljena 
šola tudi uradno predana v uporabo. Vzdušje 
na prireditvi je bilo prijetno. Večkrat je bilo 
poudarjeno dobro sodelovanje med občino, 
KS Šentlovrenc in vodstvom OŠ Trebnje v 
času prenove šole.

V svojem življenju sem bil s šolo v Šentlo-
vrencu povezan na več načinov. V tej šoli sem 
jeseni leta 1946 naredil prve šolske korake. 
PŠ Šentlovrenc je od leta 1958 organizacij-
ska enota OŠ Trebnje. Kot ravnatelj te šole 
se spominjam, kako vztrajno smo skupaj s 
predstavniki KS Šentlovrenc in vodstvom 
PŠ Šentlovrenc branili to šolo pred ukinit-
vijo, saj je bil pritisk velik zlasti po izgradnji 
nove šole v Trebnjem. Težnja predstavnikov 
občine (občinske izobraževalne skupnosti 
–OIS) po ukinitvi šole je bila utemeljena s 

premajhnim številom učencev za sa-
mostojne oddelke, bližino šol v Treb-
njem in Velikem Gabru in možnostjo 
šolskega prevoza. O vzgojno-izobra-
ževalnih prednostih malih šol in kul-
turni vlogi šole v kraju pa se ni veliko 
razmišljalo.  
Tako je šola v Šentlovrencu obstala 
in prav je tako. Šolska in kulturna 
dediščina kraja je s tem ohranjena. 
Ali se bodo za njenimi stenami še 
dolgo razlegali prešerni otroški gla-
sovi, pa je odvisno od šolske politi-
ke ter od mreže šol v prihodnosti. 
Upam pa, da se bo pri tem upošteval 
tudi glas krajanov.

Štefan Kamin 

Poročilo o opravljenih delih v letu 2013 v KS Dobrnič
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LOČEVANJE 
ODPADKOV 
Spoštovane uporabnice in uporabniki 
komunalnih storitev,

pred kratkim je bil v občinah Trebnje, 
Mokronog-Trebelno, Mirna in Šentrupert 
sprejet nov Odlok o ravnanju s komunalnimi 
odpadki (v nadaljevanju: Odlok), s katerim 
smo način izvajanja javne službe ravnanja s 
komunalnimi odpadki celovito uredili. 

Posebej želimo izpostaviti spremenjen 
način zbiranja komunalne odpadne 
embalaže – rumene vreče so ukinjene 
oziroma zamenjane z namenskimi zabojniki. 
Uporabniki, ki nimajo zabojnika za embalažo, 
ga morajo skladno z odlokom zagotoviti v 
4 mesecih po uveljavitvi odloka.

Zabojnike lahko kupite tudi pri nas, na sedežu 
družbe Goliev trg 9, Trebnje, in sicer so z 
odlokom usklajeni zabojniki z ustrezno 
nalepko na voljo po naslednjih cenah:
- 80 l zabojnik stane 26 EUR z DDV
- 120 l zabojnik stane 24 EUR z DDV
- 240 l zabojnik stane 34 EUR z DDV
Če boste zabojnike kupovali drugje, bodite 
pozorni, da bodo ti usklajeni z določili 13. 
člena Odloka.

Odpadke se odlaga izključno v zabojnike 
ali tipizirane vrečke
Celovita ureditev ravnanja s komunalnimi 
odpadki pomeni tudi to, da želimo naše 
okolje narediti lepše in prijaznejše. Razsuti 
odpadki se ne bodo več odlagali in zbirali 
ob zabojnikih.
 
Prosimo vas, da se držite določil odloka 
in drugih sodobnih standardov ter 
nobenih odpadkov niti na skupnih 
odjemnih mestih niti doma ne odlagate 
poleg zabojnikov. Izjema so le kosovni 
odpadki, ki jih po predhodnem 
dogovoru z izvajalcem javne službe 
lahko odložite na odjemno mesto poleg 
zabojnika. Če se izjemoma pojavijo 
večje količine odpadkov, jih je dovoljeno 
odlagati tudi poleg zabojnikov, vendar 
le v namenske tipizirane vrečke, ki jih 
lahko kupite pri izvajalcu javne službe. 

Med obratovanjem zbirnega centra pa 
lahko vse vrste gospodinjskih odpadkov 
sami pripeljete in jih brezplačno oddate 
v zbirnem centru Globoko.

Ločevanje odpadkov
Sistem zbiranja mešanih komunalnih 
odpadkov in mešane embalaže od vrat do 
vrat predstavlja najvišji standard odvoza 
odpadkov. Pri tem je pomembno, da 
je vsak postavljeni zabojnik namenjen 
izključno zbiranju določene vrste 
odpadkov. Samo ločeno zbiranje odpadkov 
je namreč okolju prijazno, saj tako koristni 
odpadki končajo v predelovalni industriji 
in ne na odlagališču. Z vračanjem koristnih 
odpadkov v predelavo ohranjamo naravne 
vire in energijo. Z nepravilnim ločevanjem 
povzročamo tako nepotrebne stroške kot 
tudi negativne vplive na okolje in zdravje 

ljudi. Zato je tudi v skladu z odlokom 
prepovedano med sabo mešati različne 
vrste odpadkov in je za take primere 
predpisana tudi globa, ki jo izreče pristojni 
občinski inšpekcijski organ.

Ponovno vse uporabnike prosimo, da 
dosledno upoštevate navodila pri ločevanju 
odpadkov. Zelo podrobna navodila, kaj 
se odlaga v posamezne zabojnike, lahko 
najdete na sami nalepki, ki jo kupite skupaj 
z zabojnikom oziroma jo za obstoječe 
zabojnike prejmete brezplačno na sedežu 
našega podjetja.

Kot izvajalec javne službe smo dolžni 
ugotavljati nepravilnosti pri ločevanju 
odpadkov in kršitelje prijavljati pristojni 
inšpekcijski službi, ki lahko odredi odpravo 
nepravilnosti oziroma predpiše globo.

Posebej želimo izpostaviti, da namen odloka 
in naš namen nikakor ni sankcioniranje 
uporabnikov, temveč urejen sistem 
ravnanja s komunalnimi odpadki, kar za 
uporabnika pomeni zgolj to, da mora 
odpadke ustrezno ločevati in jih odlagati 
v namenske zabojnike.

Pomembnejše dogodke in obvestila 
tako s področja ravnanja s komunalnimi 
odpadki kot tudi s področij oskrbe s pitno 
vodo, odvajanja in čiščenja komunalne 
odpadne in padavinske vode, vzdrževanja 
cest, pogrebno-pokopališke dejavnosti in 
drugih pa objavljamo tudi na naši spletni 
strani www.komunala.trebnje.si, zato vas 
vabimo, da jo obiščete.

Vaša Komunala Trebnje

KomunalaTrebnje_oglas_locevanje_GO188 x261mm_03-2014.indd   1 6.3.2014   14:39:36



15št. 92 / marec 2014

dOgOdkI

V okviru Prostovoljnega gasilskega društva 
Trebnje delujejo različne komisije, kot je 
predpisano s statutom, ki skrbijo tudi za 
medgeneracijsko povezovanje. Hkrati ob ra-
zvoju in napredku v sedanjosti člani ne po-
zabljamo niti na našo zgodovino. 
Začetki dela z mladimi segajo že v 50. leta 
prejšnjega stoletja, ko se je na pobudo starej-
ših članov zbralo 22 mladih, ki so se kmalu 
začeli udeleževati gasilskih tekmovanj. Mla-
dinska komisija je razvila prapor gasilske 
mladine leta 1979. Po poldrugem desetletju 
slabšega udejstvovanja se je sredi 90. let zo-
pet začelo z mladimi intenzivno delati. Od 

tedaj se udeležujejo tekmovanj, vsako leto 
zanje organiziramo taborjenje, kupili smo 
šotore in delovne obleke. Poleg vaj za tekmo-
vanje organiziramo različne izobraževalne in 
zabavne vsebine: ogled gasilskega muzeja v 
Metliki, obisk Hiše eksperimentov, kopanje 
v Atlantisu, pohode ipd. Sodelujemo tudi s 
sosednjimi društvi pri pridobivanju dodatnih 
znanj (preventivne značke, veščine). Rezulta-
ti dobrega dela se kažejo v dobri usposoblje-
nosti operativnih članov našega društva. 
Pred letom 1950 so članice pomagale pred-
vsem na veselicah ter čistilnih akcijah. Leta 
1954 so se zbrale v desetino za tekmovanje, 
naslednjič pa šele ob 100-letnici društva. V 
obdobju osamosvojitve so se udeleževale tek-
movanj Civilne zaščite in Rdečega križa, še 
sedaj pa sodelujejo na srečanjih in pri aktiv-
nostih GZ Trebnje. Priskočijo na pomoč pri 
vseh akcijah ter se vse več izobražujejo. 
Komisija za veterane je bila ustanovljena leta 
1992, znotraj komisije pa je izredno dejav-
na veteranska desetina, ki se že od začetka 
redno udeležuje občinskih, regijskih in dr-

žavnih tekmovanj, na katerih dosega odlične 
rezultate. Do ustanovitve so bili veterani zelo 
aktivni tako pri gradnji novega gasilskega 
doma kot na operativnem področju. Še sedaj 
vedno priskočijo na pomoč, kadar je to pot-
rebno, in prenašajo svoje znanje in izkušnje 
na mlajše rodove.
V letošnjem jubilejnem letu se bo zopet 
pokazala naša povezanost, saj bomo morali 
dobro sodelovati pri pripravi praznovanja ob 
130-letnici društva.

Elizabeta Vovko Ozimek, PGD Trebnje

Predstavitev 
raziskave
V četrtek, 13. februarja 2014, so študenti Fi-
lozofske fakultete z Oddelka za geografijo 
pod vodstvom prof. dr. Jerneja Zupančiča na 
Občini Trebnje predstavili rezultate raziskave, 
ki so jo opravili v novembru 2013 na širšem 
območju, na katerem živi romska skupnost.
Raziskava, ki temelji na terenskem posnetku 
(anketi) in dosegljivem gradivu, je posebej iz-
postavila vprašanje zaznavanja sprememb, do 
katerih je prišlo v preteklih letih, saj je Obči-
na Trebnje na tem območju realizirala vrsto 

projektov prek javnih razpisov (opremljanje z 
javno komunalno infrastrukturo). Mnenja o 
napredku so pridobili od vaščanov, pripadni-
kov romske skupnosti, njihovih sosedov v 
bližnjih vaseh in predstavnikov institucij na 
lokalni ravni. 

Rezultati raziskave so pokazali napredek v 
razvoju infrastrukture in potrebo po pospe-
šenem napredku romske skupnosti, za kar pa 
je potrebno veliko več truda kot za izgradnjo 
infrastrukture. Na podlagi raziskave se kaže 
potreba po vključenosti prebivalcev romskega 
naselja vseh starostnih obdobij v ustrezne pro-
jekte (od predšolske vzgoje do izobraževanja v 
tretjem življenjskem obdobju). 
Vodja raziskave je na podlagi lastnih izkušenj, 
ki jih je pridobil z delom v drugih romskih 
naseljih (Prekmurje), ocenil, da bo nadaljnji 
razvoj skupnosti prek izvajanja družbenih de-
javnosti trajal najmanj desetletje. Takrat naj bi 
bili že vidni rezultati tudi s tega področja. 

Tekst in slika: Vida Hočevar

Abeceda vrednot – 
rastem v sebi in s 
teboj
Abeceda vrednot je povezala osnovne šole v 
Trebnjem, Velikem Gabru in Šentrupertu s 
Centrom za izobraževanje in kulturo Treb-
nje in z Javnim skladom za kulturne dejav-
nosti Območna izpostava Trebnje. Idejni 
pobudnik, ki je naše delo spremljal, pa je bil 
dr. Janez Gabrijelčič.
Na trebanjski šoli smo se v projekt Abece-
da odličnosti, mojstrstva in etike vključili z 
različnimi aktivnostmi na centralni šoli in na 
vseh treh podružnicah. Pri razrednih urah, 
slovenščini, zgodovini, zemljepisu, domo-

vinski in državljanski kulturi in etiki, izbir-
nih predmetih in interesnih dejavnostih je 
sedemnajst mentoric z učenci (cel oddelek/
skupina, dvojice, posamezniki) izdelalo abe-
cedo vrednot. O njih smo nato razmišljali, 
iskali pozitivne primere iz prakse, pisali lite-
rarna besedila, likovno ustvarjali. Nastale so 

čudovite risbe, pesmi, daljša literarna bese-
dila pa tudi zapisi misli, ki so nastali v sku-
pinah in so nas na svojstven način povezali. 
Nato smo izdelali miselne vzorce, opravili 
izbor literarnih prispevkov in najodličnejše 
izdali v skupni publikaciji osnovnih šol Treb-
nje, Šentrupert in Veliki Gaber. 
Projekt smo zaključili s skupno kulturno pri-
reditvijo, ki je bila 21. februarja na CIK-u, 
na kateri so s kratkim kulturnim programom 
sodelovale vse tri šole. OŠ Trebnje je uspešno 
zastopala skupina učencev Stanke Zaletelj in 
Ariane Novak. Glasbeno-plesne točke tret-
ješolcev je pod mentorstvom Mojce Bahun 
prisrčno povezovala učenka Maja Metelko.
Ob tej priložnosti je bila v avli CIK Trebnje 
otvoritev razstave miselnih vzorcev, na kate-
ro ste še vedno lepo vabljeni. 

Ivanka Višček

Sodelovanje in medgeneracijsko povezovanje v PGD Trebnje
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Galerijska 
paleta

Ženske so osrednja tema razstave Spol: Ž 
v Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje. 
Dela umetnic iz Argentine, Avstralije, Bel-
gije, Brazilije, Danske, Egipta, Finske, Fran-
cije, Hrvaške, Italije, Kanade, Mavricijusa, 
Nemčije, Poljske, Slovaške, Slovenije, Srbije 
in Velike Britanije so zapolnila stene dvora-
ne za začasne razstave in nase opozorila na 
stalni razstavi. Ste si predstavitev že ogledali 

in prešteli, koliko umetnic je vključenih v 
stalno razstavo?
Če še niste uspeli, vas 20. marca 2014, ob 18. 
uri, vabimo na vodstvo po razstavi. Umetni-
ce bo predstavila avtorica razstave, kustosinja 
Andrejka Vabič Nose.
10. aprila 2014, ob 18. uri, vas vabimo na 
predstavitev diplomskega dela Maje Pangos 
z naslovom Lik ženske umetnice: Artemisia 
Gentileschi in Frida Kahlo.
Razstava bo na ogled do nedelje, 11. maja 
2014.

Andrejka Vabič Nose,  
Galerija likovnih samorastnikov Trebnje 

Mihael Glavan o 
Ivanu Zorcu
V ponedeljek, 10. 2. 2014, je Mihael Glavan 
v Knjižnici Pavla Golie Trebnje predstavil 
knjigo Neznani Ivan Zorec, v kateri opisuje 
življenje in delo Ivana Zorca, rojenega v Ma-
lem Gabru leta 1880. Zorec je najbolj poznan 
po štirih knjigah z naslovom Beli menihi, ki 
govorijo o zgodovini stiškega samostana. Je 

tudi avtor Domačije na Temenici in številnih 
drugih del. Na predstavitvi je Mihael Glavan 

spregovoril tudi o njegovi družini, njihovem 
boju za preživetje, dotaknil se je bolezenskih 
težav, s katerimi se je Zorec soočal že v sre-
dnjih letih življenja. 
V Velikem Gabru je bila v februarju 2011 
odprta Knjižnica Ivana Zorca, v kateri so 
rojaku posvečeni posebna vitrina in dva pa-
noja. Večer je popestril MePZ Večerna zarja 
iz Velikega Gabra.

Petra Podkrižnik, 
Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Letos so se članice zbrale že na 40. rednem 
letnem občnem zboru. Predsednica društva  
ga. Marjana Kužnik je predstavila načrte za 
leto 2014. Poudarila je, da bo tudi letos dru-
štvo namenilo veliko pozornosti sodelovanju 
med krajevnimi odbori, in sicer bo organi-
ziralo tečaje, delavnice, strokovne ekskurzije  
itd.  Poudarila je, da si je društvo letos zadalo 
še posebno veliko nalog, saj praznuje 40 let 
delovanja. Ob tem jubileju bo organiziralo 
praznovanje in izdalo bilten. Vse prisotne 

so pozdravili  vabljeni gostje: župan Obči-
ne Trebnje g. Alojzij Kastelic, župan Občine 
Mokronog-Trebelno g. Anton Maver, pred-
sednik KS Dobrnič g. Milan Kastelic ter 
predstavnica Javnega sklada RS za kulturne 
dejavnosti – Območne izpostave Trebnje ga. 
Mojca Femec. Izrekli so veliko spodbudnih 
besed za nadaljnje delovanje ter obenem vo-
ščili vsem prisotnim ob prazniku žena.

Anica Maraž

TIC Trebnje 
bogatejši za dve 
kolesi 
Turisti so opazili, da jim lahko v Trebnjem 
in okolici ponudimo veliko. Opazili so raz-
gibano naravo, galerijo, kraški svet, 15. pol-
dnevnik, Temenico ... Vse te danosti pa v 
turizmu niso izkoriščene tako, kot bi lahko 
bile.  
27. februarja je DSD Trebnje TIC-u Treb-
nje poklonila dve kolesi (moško in žensko 
kolo) s pripadajočo opremo (ključavnico in 

tlačilko za zrak), ki bosta brezplačno dani v 
uporabo turistom in našim občanom. Vse-
kakor pa sta na voljo tudi osebju občine, da 
opravke v neposredni bližini opravi kar z 
njima. 
Na ta način DSD Trebnje vrača občanom 
del sredstev, ki jih prejme za delovanje iz 
občinskega proračuna. Vsekakor je idej in 
predlogov za izboljšanje stanja veliko. V 
stranki smo namreč prepričani, da lahko s 
skupnimi močmi izboljšamo stanje, saj so 
turizem ljudje, ideje in zgodbe. In prav zato 
računamo na dobro sodelovanje z Občino 
Trebnje tudi v prihodnje.

Gregor Kaplan, DSD Trebnje

Občni zbor Društva podeželskih žena Tavžentroža Trebnje
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Ultramaratonca 
Dušana Mravljeta 
odlikujeta vztrajnost 
in vzdržljivost
Da je to res, so se prepričali na ponedeljko-
vem »tekaškem« večeru v Osrednji knjiž- 
nici Trebnje, kjer je ultramaratonec Du-
šan Mravlje predstavil svojo zadnjo knjigo: 
TEK – MOJA NOROST. Osredotočil se je 
na svoja največja dosežka, na 1060 km dolg 
tek iz Sydneyja do Melbourna in 4800 km 
dolg etapni tek iz zahodne na vzhodno obalo 
ZDA. Čeprav se v prihodnosti ne namerava 
več udeleževati tekmovanj, še vedno redno 
teče. Zdaj teče popolnoma sproščeno, brez 
ciljev, za svoj užitek. V več kot tri desetletja 
dolgi karieri je pretekel več kot 300 000 ki-
lometrov. Z več kot 60 zmagami na ultrama-

ratonih je eden izmed najuspešnejših tekačev 
na svetu. Doslednost in točnost, predvsem pa 
trdo delo in vsakodnevni treningi so prinesli 
rezultate, na katere smo Slovenci lahko po-
nosni. »Pri tako napornih tekmovanjih je 

pomembna dobra telesna in psihična prip-
ravljenost, ki lahko pripelje do vrhunskih 
rezultatov,« poudarja Mravlje.

Irena Palčar, KPG Trebnje

Pripravljeni na sezono golfa 
2014

Člani kluba smo bili letos v zimski sezoni zelo aktivni. Tečaji za ot-
roke potekajo po vseh osnovnih šolah naše občine. Spomladi bodo ti 
učenci nadaljevali vadbo na igriščih za golf. Člani imamo vsak me-
sec organizirano vadbo v Racman golf centru v Ljubljani. Golf klub 
Trebnje je letos spremenil domicilno igrišče. Domicilno igrišče je 
sedaj na Otočcu, kar za člane in otroke prinaša določene ugodnosti. 
Klub bo organiziral 6 turnirjev, večina izmed njih bo medklubskih. 
V juniju bo potekal že 6. turnir občine Trebnje. Organiziral pa bo 
tudi tečaj za odrasle. Cena tečaja je enaka kot v preteklih letih, in 
sicer 99 evrov. Potekal bo pod vodstvom Racman golf šole, ki jo vodi 
Matjaž Car. Delovanje kluba in igranje golfa bodo obiskovalci lahko 
spoznali na dan odprtih vrat, v času prireditve Iz trebanjskega koša pa 
bo potekalo tradicionalno tekmovanje. Za organizirane skupine je po 
dogovoru možen prikaz osnov igranja golfa. Letos bo vadba potekala 
tudi ob deževnem vremenu, saj je igrišče za vadbo pokrito. Člani klu-
ba si bomo še naprej prizadevali, da bi s posameznimi promocijami 
pridobili nove člane. 
Ob zaključku sezone bomo organizirali zaključni turnir tako za ot-
roke kot člane.

Izredno uspešna generacija 
letnika 1999
Ekipa starejših dečkov A, ki jo sestavljajo igralci letnika 1999 in mlaj-
ši, letos zopet beleži fantastične rezultate. V prvem delu polfinala so 
odigrali osem tekem in prav na vseh zmagali brez težav ter zasedli 1. 
mesto v svoji skupini. Tako lahko v letošnji sezoni upravičeno priča-
kujemo uvrstitev na finalni turnir štirih najboljših ekip v Sloveniji, 
kar bi bilo že četrto leto zapored. Trikrat so že bili državni prvaki, 
kako pa bo v letošnji sezoni, pa bomo še videli.
Za RK Trimo Trebnje igrajo že skoraj štiri leta, vse od šestega razreda 
naprej, ko začnejo rokometaši igrati na klubski ravni. V tem času so 
skupaj dosegli 79 zmag, 2 remija in 2 poraza, kar je naravnost osupljiv 
podatek. Še kot zanimivost naj omenim, da jih v obdobju od 25. 1. 
2010 do 17. 11. 2013 niso premagali niti enkrat, torej so skoraj tri leta 
popolni gospodarji v slovenskem prostoru. David Lipoglavšek, RK Trimo Trebnje 
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Zamenjava na vrhu 
družbe Trimo
Nadzorni svet družbe Trimo je na svoji seji 
24. 2. 2014 sprejel sklep o odpoklicu predse-
dnice uprave – generalne direktorice Tatjane 
Fink in imenoval za obdobje dveh mesecev 

od imenovanja za predsednika uprave – glav-
nega direktorja dr. Bogdana Topiča. Nadzor-
ni svet se je zahvalil predsednici uprave za 
velik prispevek v preteklih dvajsetih letih.
»Na tem mestu sem delovala skoraj 22 let. V 
teh letih smo ustvarili mednarodno prepo-
znaven Trimo. Dolga leta smo bili zelo us-
pešni, kriza pa tudi nam ni prizanesla. Kljub 
zelo zahtevnim pogojem smo uspeli firmo 

vzdrževati v poslovni kondiciji in bili ves čas 
dovolj motivirani, da bomo prebrodili težave. 
Sama osebno sem vložila v to vso energijo in 
znanje, z željo, da bankam čim prej vrnemo 
kredite in Trimo ponovno vrnemo v polno 
formo. Novemu vodstvu z dr. Topičem na 
čelu želim veliko uspehov pri iskanju naj-
boljših rešitev za Trimo«, je povedala Tatjana 
Fink.

Za rokometaši Trima je redni del sezone. Potem, ko smo tudi letos 
pomladili ekipo ter je iz kluba odšlo nekaj nosilcev igre in trener smo 
vseeno uspeli obdržati stik z najboljšimi. Uvrstili smo se na 5. mesto, 
kar nam je prineslo tako želeno uvrstitev med najboljših šest. Tako se 
bomo v končnici pomerili v ligi za prvaka, v Trebnje pa bodo zopet 
prišle naše najboljše ekipe. Po malo slabšem začetku sezone smo se 

nato le uigrali in nanizali nekaj lepih zmag, igralci pa so ob trdem 
delo lepo napredovali. Klemen Ferlin je prišel do reprezentančnega 
dresa, Anže Ratajec je ob odlični igri v obrambi postal še najboljši 
strelec ekipe, Jure Sušin, Marko Radelj, Blaž Rojc, Tevž Grandovec 
in Jaka Ferkulj pa so preostali nosilci ekipe. V končnici bomo tako 
zaigrali neobremenjeno, 5. mesto nam ne more uiti (imamo 7 točk 
prednosti pred šesto uvrščeno Sevnico). Cilj pa bo tudi igranje z mlaj-
šimi, da uspemo pridobiti še kakšnega igralca za veliko sceno, kar 
nujno potrebujemo za uspešno kosanje z najboljšimi.
V prvem vikendu marca pa smo nastopili tudi na finalnem turnirju 
pokala Slovenije, kar je zopet zelo velik uspeh. Žal se nam ni uspe-
lo uvrstiti v finale pokala, potem ko smo imeli lepo priložnost, a je 
nismo uspeli izkoristiti. Potem, ko smo v prvenstvu dvakrat uspeli 
premagati SVIŠ, nam to v pokalu ni uspelo. Pokazalo se je, da je po-
kalno prvenstvo zelo specifično, kjer se vedno dogajajo presenečenja. 
Tako smo v pokalu končali na četrtem mestu, kar bi pred sezono z 
odprtimi rokami sprejeli. 
Tudi mlajše selekcije kluba dosegajo izvrstne rezultate in vsaj dve 
ekipi se bosta potegovali za naslov državnih prvakov, ostale ekipe pa 
tvorijo ožji vrh slovenskega rokometa.

RK Trimo Trebnje

Rokometaši Trima Trebnje bomo igrali v končnici za prvaka

Športno 
udejstvovanje NK 
Trebnje
V preteklih mesecih se je NK Trebnje ude-
ležil več mednarodnih turnirjev v nogometu, 
ki se jih je udeležilo prek 500 otrok iz več 
kot 40 klubov iz Slovenije in držav nekdanje 
Jugoslavije. Na lastne oči smo lahko videli, 
da šport ne pozna meja in da je najboljši 
glasnik medsebojnega druženja in prijatelj-
stva. V NK Trebnje se bomo tudi v prihodnje 
trudili za tovrstni način delovanja. Čakajo 
nas še nogometne priprave v Umagu, saj se 
spomladanski del tekmovanja v MNZ Lju-
bljana nevzdržno približuje. Medtem pa še 
vedno potrpežljivo čakamo na dan, ko bodo 
lahko vse selekcije zaigrale na lastnem nogo-
metnem igrišču ali stadionu v Trebnjem, in 
upamo, da ta dan ni daleč. Športni pozdrav!

Tekst: Leon LOBE, NK Trebnje
Foto: Maksim MIKLIČ
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Preprečevanje vlomov in tatvin 
iz vozil in objektov
Policisti Policijske postaje Trebnje smo v preteklih letih in tudi že 
letos obravnavali večje število vlomov v osebna vozila in tatvin iz 
odklenjenih objektov. Ta kazniva dejanja so se dogajala predvsem 
na vinorodnih območjih in na mestih, kjer ljudje opravljajo gospo-
darska dela, zato občanom svetujemo:
• Upoštevajte samozaščitne ukrepe.
• Torbic, kovčkov in drugih predmetov ne puščajte na policah, se-

dežih ali na drugih vidnih mestih. Ti predmeti so vaba za tatove; 
varneje bodo shranjeni v prtljažniku. Zlatnina, denar, kreditne 
kartice, čeki in dokumenti ne sodijo v predale vozila.

• Predmeti v vrečki ali torbici, ki sicer niso dragoceni, so lahko 
vaba za storilce, saj ti ne vedo, kaj je v vrečki ali torbici. Povzro-
čena materialna škoda bo v tem primeru večja, kot je vrednost 
odnešenih predmetov.

• Prtljago naložite v vozilo tik pred potovanjem. Na puščajte je na 
strehi avtomobila. 

• Ko zapuščate vozilo, zaprite vsa okna in vrata ter obvezno zakle-
nite vozilo, prtljažnik in pokrov posode za gorivo.

• Vključite alarmno napravo, če jo imate.
• Nikoli ne puščajte ključa v kontaktni ključavnici, tudi če zapu-

stite vozilo le za hip.

Enaka previdnost velja, če želite preprečiti vlome v stanovanja, vi-
kende in zidanice. Policisti svetujemo:
• Večjih vsot gotovine in dragocenosti ne hranite doma.
• Zapirajte in zaklepajte vhodna vrata. Ne odpirajte jih neznan-

cem. Pred vhodnimi vrati imejte ustrezno razsvetljavo. Zelo 
priporočljiva je senzorska luč. Vrata opremite s ključavnico z 
varovalom ali varnostno verigo in kukalom. Namestite domofon 
ali videofon.

Kaj storiti, če ste oškodovani z vlomom ali tatvino?

Nemudoma pokličite policijo. Do njenega prihoda ničesar ne premi-
kajte in ne pospravljajte, da ne boste uničili koristnih sledi, ki bi lahko 
pomagale pri odkritju storilca. Pri izsleditvi storilca nam lahko na-
jbolj pomagate s tem, da si dobro zapomnite ali takoj zapišete pred-
vsem: v primeru zalotitve osebni opis sumljivih oseb (spol, starost, 
velikost, obleka, posebne značilnosti obraza, hoje, govora in drugo) 
ter registrsko številko, barvo, znamko in tip vozila; v pomoč nam bo 
tudi natančen opis ukradenih predmetov. 
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Obisk pri Slavki Vidrih 
Slavka Vidrih je v petek, 31. 1. 2014, praznovala svoj 90. rojstni dan. 
Vse svoje življenje je preživela v Stranjah pri Dobrniču. Skupaj  z 
mamo sta morali trdo delati. Bila je enajsti otrok. Njen spomin je 
izjemen. Povedala je, da je bila ona zadnja, ki je uporabljala vodo iz 
bližnjega izvira Žibrščice. Mož, s katerim sta se zelo dobro razumela, 
je na žalost že pred 30-leti umrl.
V hiši je ostala sama. Vesela je nečakinje Majde in ostalih, ki jo veli-
kokrat obiščejo. Vsak dan ji pomaga tudi negovalka iz DSO Trebnje. 
Glavna opora pa ji je sin Miran s svojo družino.
Ob njenem častitljivem jubileju so jo obiskali in ji čestitali predstav-
niki krajevnega združenja ZB za vrednote NOV iz Dobrniča. Slavka 
Vidrih je ena izmed treh še živečih delegatk 1. kongresa SPŽZ iz KS 
Dobrnič, ki se je oktobra 1943 odvijal v Dobrniču. Drugi dve dele-
gatki sta še Kristina Kotnik in Slavkina sestra Justina Porle. Spominja 
se, da so delegatke, ki so v Dobrnič prišle iz cele Slovenije, ljudje zelo 
lepo sprejeli, jih prenočili in jim pomagali, da so pravočasno prišle do 
dvorane. Sosed – Pajerjev oče, jih je kar na vozu peljal v Dobrnič, da 
si niso zmočile obuval, ker so bile v tistem času poplave. Ob visokem 
jubileju ji je v imenu Sveta KS Dobrnič voščil in ji izročil darilo pred-
sednik Sveta KS Milan Kastelic. Čestitki smo se pridružile še Melita 

Jarc in Lojzka Prpar. Francka Kužnik pa ji je voščila in izročila darilo 
v imenu KORK Dobrnič.
Spoštovana gospa Slavka! Ostanite vedri in nasmejani še naprej. Že-
limo vam veliko zdravja in voščimo še na mnoga leta.

Lojzka Prpar

V sredo, 19. februarja, je v Galaksiji Trebnje na novinarski konferen-
ci Jože Povšič, ki je bil direktor Komunale Trebnje od leta 2002 do 
leta 2006, predstavil zadnjih šest pravnomočnih sodb različnih sodišč. 
Tožbe, ki so jih zoper njega vložile neodgovorne osebe, so dobile do-
končni sodni epilog in vse so bile ovržene.
Pravnomočna je tudi sodba vrhovnega sodišča, na osnovi katere je 
moral nekdanji direktor Pavel Jarc vrniti Komunali Trebnje okoli 60 
tisoč evrov (previsoko izplačane plače, stroški postopkov, zakonite 
zamudne obresti).
»Vseh kazenskih ovadb, tožb, pritožb, odškodninskih zahtevkov je 
bilo v minulem desetletju na različnih sodiščih skupaj prek 30,« je 
povedal g. Povšič. 
Povšič ima poleg pozitivnih poročil in pohval revizorjev ter Ra-
čunskega sodišča RS sedaj še pravnomočne sodne dokaze, da je v 
svojem 5-letnem mandatu kot direktor Komunale Trebnje delal »s 
skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika« (citat iz sodb). 
V podjetju je odpravil izgubo, zadnji dve leti njegovega mandata je 
celo poslovalo z dobičkom, povečal je sredstva in premoženje javnega 
podjetja iz cca 4 mio. EUR na skoraj 15 mio. EUR. Pri poslovanju 
in postopkih pri odpuščanju članov prejšnje uprave ni storil ničesar 
nezakonitega naklepno ali iz hude malomarnosti.
Edina napaka, ki jo je storil, je bila javna objava osebnih podatkov 
člana uprave, ki ni bil javni funkcionar oz. nameščenec lastnikov jav-
nega podjetja. 

Povšič ni v javnem podjetju Komunala Trebnje storil niti za 1 EUR 
koruptivnih dejanj, za svoje delo pa je bil s strani Računskega sodi-
šča RS, pooblaščenih revizorjev in prejšnjega Nadzornega sveta Ko-
munale Trebnje pisno pohvaljen in nagrajen z denarno nagrado za 
uspešno delo!
Ob tej priložnosti je Jože Povšič javno podal javni poziv (ne)odgovor-
nim osebam: bivšemu direktorju Komunale Trebnje Štefanu Veleči-
ču, članom bivšega nadzornega sveta, Francu Jevnikarju, Cirilu Pev-
cu in Silvestru Prparju, ter sedanjemu trebanjskemu županu Alojzu 
Kastelicu, da Komunali Trebnje povrnejo vse stroške neutemeljenih 
sodnih postopkov proti njemu zaradi lažnih obtožb, zavajanja članov 
skupščine Komunale Trebnje, zavajanja ostalih članov nadzornega 
sveta ter predstavnikov lastnikov in javnosti. 
Pozval je tudi župane vseh štirih občin, ustanoviteljic Komunale 
Trebnje, naj svoje občinske uprave in občinske svete v prejšnjem in 
sedanjem mandatu seznanijo, da je bil pravnomočno oproščen vseh 
obtožb in da je v svojem mandatu delal skrbno, vestno in pošteno.

Tekst in foto: Mojca Smolič

Pravnomočno in dokončno ovržene obtožbe zoper nekdanjega 
direktorja javnega podjetja Komunala Trebnje Jožeta Povšiča
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Zahvala staršem, 
svetnikom in 
svetniškim skupinam
Zahvaljujem se vsem staršem, ki so se z 
udeležbo na 25. redni seji (12. 2. 2014) 
Občinskega sveta Občine Trebnje odzva-
li na moj poziv, saj sem prepričan, da bi 
bile možnosti za odprtje oddelka bistveno 
manjše, če ne bi bili prisotni.
Zahvaljujem se tudi svetniku Gregorju 
Kaplanu za vložitev predloga za dodat-
no točko dnevnega reda seje OS, svetni-
ci Špeli Smuk za nasvete in predloge 
ter vsem ostalim svetniškim skupinam 
za podporo pri uvrstitvi točke in tudi za 
podporo pri odprtju dodatnega oddelka.
Veseli me, da je s skupnimi močmi in 
sodelovanjem uspelo priti do odprtja 30. 
oddelka v Vrtcu Mavrica Trebnje. Škoda 
le, da so morali starši toliko časa čakati, 
ker se je zaradi nerazumevanja in nepo-
znavanja delovanja Vrtca Mavrica Treb-
nje s strani odgovornega toliko časa odpr-
tje po nepotrebnem zavlačevalo.

Danijel Ocepek, 
podpredsednik Sveta staršev 

Vrtca Mavrica Trebnje

Pomlad bo na tvoj vrt prišla 
in čakala, da prideš ti. 
Sedla bo na rožna tla in jokala, ker te ni.

ZAHVALA

V 97. letu starosti nas je za vedno zapustila 
naša draga teta

EMILJA JERIČ
po domače 
Brlogova Milka,
iz Gorenje vasi 6 pri 
Dobrniču.

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, 
vaščanom, prijateljem in znancem za izrečena 
sožalja, darovano cvetje, sveče in svete maše. 

Zahvaljujemo se vsem, ki ste se ji poklonili in 
jo pospremili na zadnji poti.

Posebej se zahvaljujemo patronažni sestri 
Majdi Gačnik, gospodu župniku, pevcem in 
pogrebni službi Marije Novak iz Rebri pri 

Žužemberku.
Še enkrat se zahvaljujemo vsem, ki ste nam 
na kakršen koli način stali ob strani v težkih 

trenutkih.
Ohranili jo bomo v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njeni.

ZAHVALA

Z bolečino v srcu sporočamo, da je umrl naš 
dragi stric, brat, bratranec, svak, boter, dober 

sosed in prijatelj

IGNACIJ 
STRAJNAR
iz Dečje vasi 20.

S hvaležnostjo v srcu se bomo spominjali 
skupnih trenutkov in doživetij, ko nam je 

bil luč in sol ter je s svojo dobro voljo lepšal 
naš vsakdan, čeprav je bil 53 let priklenjen 
na voziček. Iskreno se zahvaljujemo vsem 

sorodnikom, sosedom in prijateljem, ki ste 
nam stali ob strani. 

Hvala vsem za lepe besede, podarjene sveče, 
sv. maše in cvetje. Zahvaljujemo se tudi 

g. Slavku za opravljen obred in pevcem za 
odpete žalostinke ter vsem, ki ste ga v tako 
velikem številu pospremili na njegovi zadnji 

poti. Hvala tudi vsem tistim, ki ste nam 
kakor koli pomagali, pa vas nismo posebej 

imenovali. Hvala vsem, ki ga boste ohranili v 
lepem spominu in postali ob njegovem grobu.

Žalujoči: vsi njegovi.

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

ZAHVALA

V 69. letu starosti nas je za vedno zapustil 
naš dragi mož, oče, tast, dedi, brat in stric 

STANKO 
REŽEN 
iz Gradišča 6, 
Trebnje.

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo 
sorodnikom, prijateljem, znancem, vaščanom, 

sodelavcem in vsem ostalim za pomoč v 
težkih trenutkih, za izrečena sožalja, darovano 
cvetje, sveče in sv. maše. Hvala tudi vsem, ki 

ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. 
Posebej se zahvaljujemo pogrebni službi 
Novak ter duhovniku Milošu Koširju za 

lepo opravljen obred. Zahvaljujemo se tudi 
kolektivu Trima Trebnje, DU Trima Trebnje 
ter govornikoma za lepe besede ob slovesu. 

Žalujoči: vsi njegovi.

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

ZAHVALA

V 76. letu starosti nas je za vedno zapustil naš 
dragi mož, oče, dedek, pradedek in tast

JOŽE STARIČ 
Slakova 24, Trebnje.

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo 
vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za 
izrečena pisna in ustna sožalja, za darovano 
cvetje in sveče. Posebno zahvalo izrekamo 
sosedom za nesebično pomoč in podporo  

v težkih trenutkih spoznanja,  
da ga ni več med nami.

Zahvaljujemo se g. Kotarju in g. Čibeju za 
lepa govora, pogrebni službi Novak in  

g. kaplanu za lepo opravljen obred.

Žalujoči: vsi njegovi

Ni res, da je odšla – nikoli ne bo!
Ujeta v naša srca, z najlepšimi spomini,
bo vsak naš korak spremljala v tišini ...

V torek, 18. 2. 2014, nas je v 77. letu starosti 
za vedno zapustila naša draga mama 

TILKA MuLH 
iz Gor. Kamenja 
7 pri Dobrniču.

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

vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečene sožalne besede ter za 

podarjeno cvetje, sveče in svete maše.
Zahvaljujemo se g. župniku Florjanu, 

patronažni sestri Mateji Zajc, 
Vinogradniškemu društvu Lisec, PGD 

Občine, podjetjem Litostroj Power 
Ljubljana,TPV Velika Loka, Farma Stična in 
Cik Cak, pogrebni službi Marije Novak in 

pevcem za zapete žalostinke. Hvala vsem, ki  
ste jo spoštovali, imeli radi in jo boste ohranili 

v lepem spominu.
Žalujoči: vsi njeni.
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Obnova šolskega igrišča

Na predlog DROT-a, ki se mu je pridružila DSD, smo ob podpo-
ri nekaterih svetnikov v letošnjem proračunu zagotovili sredstva 
za obnovo šolskega športnega igrišča v Trebnjem. Tako je pred-
videna ureditev košarkarskega in nogometnega igrišča, nato pa še 
atletske steze. Vse več ljudi se zaveda pomena zdravega življenja 
in gibanja, zato bo obnova igrišča nedvomno prispevala h kakovo-
stnejšemu izvajanju mnogih športnih aktivnosti. Prav tako je zelo 
pomembno, da v teh težkih gospodarskih razmerah zagotovimo 
osnovno športno infrastrukturo v tistih zvrsteh športa, katerih iz-
vajanje ni predrago. Obnovljeno igrišče bo tako izboljšalo pogoje 
za telesno vadbo tako osnovnošolcem v dopoldanskem času kot 
ostalim občanom v popoldanskem času.

30. oddelek vrtca 
odprt

Preventiva je boljša kot kura-
tiva – v naši občini to, žal, ne 
drži. Probleme rešujemo šele 

takrat, ko ti prizadenejo občane. Ni mi bilo težko vložiti predloga 
za dodatno točko dnevnega reda seje OS in s tem zagotoviti 30. 
oddelek vrtca. Zahvaljujem se Danijelu Ocepku (njegov otrok je 
ostal na čakalni listi) in vsem staršem, ki so prišli na sejo, hvala 
tudi DROT-u in vsem svetnikom v OS, ki so razumeli resnost 
problema.
Težko pa razumem, da bi nekateri najmlajše otroke dali kar med 
vstopnike, da odgovorni na občini kljub informacijam niso storili 
ničesar in da pristojna komisija ni bila obveščena o stanju. Nika-
kor pa ne morem razumeti, da za odprtje oddelka niso ničesar sto-
rili »odlični« predstavniki sveta vrtca. Tudi otroci so občani naše 
občine – mar ne!

Gregor Kaplan

Predlog za poimenovanje nove 
ulice

Na spletni strani Občine Trebnje je bil v mesecu januarju objav-
ljen poziv k predložitvi predlogov za poimenovanje nove ulice oz. 
bivše hitre ceste od trebanjskega gradu do krožišča pri viaduktu. 
ObO SD Trebnje se je odzval ter predlagal poimenovanje Cesta 
mladinskih delovnih brigad. Velik del bivše avtoceste bratstva in 
enotnosti so zgradile mladinske delovne brigade. V naši občini 
so bili za izgradnjo dela avtoceste, ki je predmet javnega poziva, 
odgovorni trije delovni tabori. ObO SD Trebnje meni, da bi bilo 
pošteno, da se ta del ceste poimenuje po mladinskih delovnih bri-
gadah, saj so zgradile cesto, ki je dolga leta povezovala Trebnje z 
Ljubljano in drugimi deli Slovenije.

V mesecu marcu beležimo dva praznika, dan žena in materinski 
dan, zato vsem materam, ženam, hčeram, sestram in prijateljicam 

voščimo ob njihovem prazniku!

Občinski odbor SDS Trebnje

Stranka za trajnostni razvoj je skupaj z Demokratično stranko 
dela in Iniciativo za demokratični socializem ustanovila Združe-
no levico. Gremo na volitve v Evropski parlament in potem nap-
rej, na lokalne in državne. 
Ste na referendumu za samostojno Slovenijo glasovali za takšno 
družbo, kot jo imamo danes? Čigavi so danes iz delavskih žu-
ljev zrasli TRIMO, Adria Mobil in Iskra Semič? Ne od delavcev, 
ampak od kapitala, bank, ki jim je za usodo ljudi prav malo mar, 
in od domačih pohlepnežev. Delavce bodo prodajali kot potrošni 
material skupaj s tovarnami in jim z izsiljevanjem nižali plače.
Se strinjate s takšno prihodnostjo? Ali menite, da je potrebno 
temu narediti  konec? Če da, potem recite: »Vstanite v suženjstvo 
zakleti!« 

Gorazd Marinček

V SLS imamo resne pomisle-
ke nad nedavnimi navedbami 
predsednice Vlade RS, da je 
prekinitev recesije v Sloveni-
ji rezultat dela sedanje vlade. 
Takšne izjave so nekorektne in 
kažejo na popoln odmik vlada-

joče politike od realnega stanja ali pa na zlorabo določenih po-
zitivnih premikov za lastno promocijo. V SLS opozarjamo tudi, 
da nam gospodarska rast ne bo dosti pomagala, če bo obenem še 
naprej naraščala brezposelnost. Prav tako vlada ni odpravila pri-
manjkljaja, ne obvladuje javnega dolga, zamuja s projektom slabe 
banke in z razdolžitvijo slovenskih podjetij. V SLS opozarjamo, 
da vodenje odgovorne ekonomske politike ni zgolj obljubljanje in 
govorjenje o velikopoteznih načrtih. Uspehi in rezultati pridejo 
samo na podlagi trdega dela na posameznih področjih.

OO SLS Trebnje

OBČINSKI  
ODBOR TREBNJE
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IZ DRŽAVNEGA ZBORA

Družbeno škodljiv davek na nepremičnine mora Ustavno sodišče 
RS zavrniti, saj je poguben tako za kmetijstvo kot za gospodarske 
družbe. Še posebej pa bo prizadel socialno šibke družine, ki so si 
z odrekanjem gradile hiše več let, sedaj pa bodo morale plačati 
»davek na marljivost«. Naslednji prikriti udarec te vlade prihaja s 
katastrskim dohodkom, ki je osnova za izračun dohodnine.  
Po Sloveniji se do 19. marca zbirajo podpisi za razpis referendu-
ma proti zaprtju arhivov Udbe. Slovenci moramo enkrat za vselej 
razčistiti vsaj s polpreteklo zgodovino, kot so to storile sosednje 
demokratične države. Narod, ki ne razčisti s svojo preteklostjo, 
nima svetle prihodnosti.

Zvonko Lah, poslanec SDS v DZ

 

vabi k vpisu predšolskih otrok
 za šolsko leto 2014/2015.

Vpis bo potekal od 1. 4. do 10. 4. 2014.

Vlogo za sprejem otroka v vrtec najdete 
na spletni strani vrtca ali jo dobite pri vodji vrtca. 

Ne pozabite dopolniti vloge 
z vsemi potrebnimi dokazili.

Vlogo lahko oddate po pošti ali prinesete osebno v vrtec ali 
tajništvo OŠ Veliki Gaber.

2. 4. 2014 se nam lahko pridružite na 
dnevu odprtih vrat

v obeh enotah našega vrtca od 9.00 do 11.00.

Kulturni dom Trebnje
25. 3. 2014 ob 18.30

Materinski dan
PROGRAM BODO SESTAVILI:

SVEČANI GOVORNIK
dr. Roman Globokar

Ž.G. SKUPINA PLAMEN BO ODIGRALA:
Začni dan z nasmehom na obrazu

(Boža Božena Lesjak)

Najstniki in materinski dan
(Kristina Gabrijel)

Noe, čebelice in lubenice na jablani 
(Gregor Čušin)

NASTOPALI BODO OTROCI  
IZ ODDELKA DELFINI

 Vrtca Mavrica Trebnje
(Z Marto, Bojano in Tjašo)

Kriminaliteta
Delo v vinogradih, sadovnjakih 
in na poljih ter vlomi v vozila

S prvimi dnevi toplega vremena so občani 
intenzivno pričeli z raznimi gospodarskimi 
deli. Gre predvsem za dela v vinogradih, sa-
dovnjakih in na poljih. Glede na to, da smo 
v preteklih letih beležili večje število kaznivih 
dejanj (vlomov v vozila in tatvin iz vozil ter 
tudi vlomov v zidanice oz. stanovanjske hiše) 
ravno v tem času, občane opozarjamo pred-
vsem na naslednja samozaščitna ravnanja:

• Iz vozila vedno izvlecite kontaktne klju-
če, zaprite vsa okna in vrata ter zaklenite 
vozilo. Pri tem pa ne pozabite na prtljaž- 
nik.

• V vozilu ne puščajte vrednejših predmetov. 
Predvsem ne puščajte denarnic, kreditnih 

kartic, torbic, kovčkov, jaken in podobno, 
kajti ti predmeti privabljajo tatove.

Ko opravljate razna dela, ne puščajte objektov 
odklenjenih, niti v primeru, da objekt zapuš-
čate za krajši čas. Veliko tatvin smo beležili 
ravno v takšnih primerih.
Ob tem še posebej opozarjamo na primerno 
varovanje bančnih kartic. V nobenem primeru 
ne hranite skupaj bančne kartice in pin kode 
(nekateri občani imajo številko napisano kar 
na kartici). V primeru tatvine storilci običajno 
opravijo dvig denarja na bančnih avtomatih, 
še preden žrtev uspe preklicati bančno kartico.

Vodja policijskega okoliša  
Dejan KAVŠEK, PP Trebnje
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V Sloveniji: 48x AVTOSERVIS in 17x TRGOVINA Z AVTODELI, več informacij lahko 
najdete na www.bartog.si

BARTOG Trebnje, Obrtniška ulica 18, 8210 Trebnje
t: 07 346 24 31 | f: 07 346 24 34 | dusan.sadar@bartog.si | www.bartog.si
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VABILO / OgLASI

Trebanjski mladinski svet (TREMS) vabi v 
soboto, 15. 3. 2014, ob 17. uri na predava-
nje in delavnico o razpisih v prostore CIK-a 
Trebnje. Vodil ju bo Nino Zajc. Na predava-
nju vam bomo predstavili različne možnosti 
pridobivanja sredstev za organizacijo in iz-

vedbo projektov ali programov. Na delavnici  
bomo na konkretnih primerih obrazložili 
celoten postopek od izpolnjevanja vloge do 
oddajanja zahtevkov za pridobivanje finanč-
nih sredstev in obravnavali aktualni občinski 
odlok o mladini. 

Prav tako sporočamo, da se TREMS ne bo 
potegoval za sredstva na aktualnih razpisih v 
korist vseh ostalih društev, ki jim bo finančna 
pomoč omogočila izpeljavo projektov v letu 
2014.  Obenem pa upamo na večjo poveza-
nost ter bolj aktivno sodelovanje vseh klubov, 
društev ter ostalih organizacij pri organizaci-
ji in poživitvi dogajanja v občini Trebnje ter 
okolici.

TREMS

Predavanje in delavnica Trebanjskega 
mladinskega sveta (TREMS)
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VABILA / OgLASI

OBMOČNO ZDRUŽENJE
TREBNJE
TREBNJE, Gubčeva cesta 16

O B V E S T I L O
Rdeči križ Slovenije – Območno združenje  Trebnje bo v mesecu aprilu organiziralo krvodajalsko akcijo. 

Kri lahko darujete:
v ponedeljek, 7. aprila in v torek 8. aprila 2014

od 7.00 – 14.00 ure
v restavraciji »GALAKSIJA«  v TREBNJEM.

Vsem, ki se boste udeležili krvodajalske akcije že vnaprej iskrena hvala.
RKS-OZ TREBNJE

VABILO 
Vse krajane krajevne skupnosti Štefan vabimo na veliko 

spomladansko čistilno akcijo, ki bo v 

soboto, 5. aprila 2014.

Zbor udeležencev bo ob 8. uri  
na parkirišču Gostilne Mišič.  

S seboj prinesite obilo dobre volje. Priporočamo vam  
primerno pohodno obutev in obleko ter  

zaščitne rokavice.
Malica za vse udeležence bo po končani čistilni akciji  

predvidoma ob 11. uri.

TŠKD Štefan

VABILO 
Turistično, športno in kulturno društvo Štefan  

v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Štefan  
vabi vse žene in matere krajevne skupnosti Štefan 

na kulturni dogodek ob dnevu žena in materinskem 
dnevu, ki bo 

v nedeljo, 23. 3. 2014, ob 15. uri  
v Gostilni Mišič v Štefanu pri Trebnjem.

Za kulturni program, pogostitev in obdaritev  
udeleženk ter veselo razpoloženje bodo poskrbeli 

domači krajani ter člani in članice društva. 

Veselimo se vašega obiska.

TŠKD Štefan
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KRIŽANKA

Pravilna gesla križanke napišite na dopisnice in jih pošljite do četrt-
ka, 10. aprila na: GLASILO OBČANOV, GOLIEV TRG 5, 8210 TREBNJE
Ali na elektronsko pošto: glasilo@trebnje.si

Nagrade:
1. Naročnina na revijo Računalniške novice 
2. 32GB USB ključ 
3. Knjiga STEVE JOBS Skrivnosti inovacij 
4. Knjiga FOTOGRAFOV POGLED 
5. Knjiga POKER 

Geslo prejšnje križanke je bilo: V YURENO PO ZNANJE

Nagrajenci prejšnje križanke:
1. BON V ZNESKU 50 EUR ZA TEČAJ V JEZIKOVNI ŠOLI YURENA: 

CVETKA BOŽIČ, ŠMAVER 15 B, DOBRNIČ
2. Knjiga: MARTA MENCIN, CANKARJEVA 35, TREBNJE
3. CD; ALOJZ KOTNIK, JEZERO 28, TREBNJE in OLGA MEŽAN,  

ŠMAVER 2, DOBRNIČ

Nagrajenci bodo obvestila in nagrade prejeli po pošti. 
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www.grawe.siGRAWEfon: 080 22 40

GRAWE

AVTO

RAČUNALNIŠKE NOVICE 
bralcem Glasilo občanov OBČINE TREBNJE
ponujajo POSEBNO PONUDBO!

12 številk revije Računalniške novice 
za samo 9,70 €!

Naročite lahko na 
narocnine@nevtron.si 
ali 01 620 88 03, 
kjer navedete geslo TREBNJE*.

Posebna ponudba velja samo do   
30. 04. 2014!

*Posebna ponudba velja 
  samo za nove naročnike.



NAPOVEdNIk

Napovednik dogodkov v občini Trebnje v marcu in aprilu 2014
Datum Ura Prireditev Lokacija
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
15.3. 2014 17.00 Predavanje in delavnica Trebanjskega mladinskega sveta 

(TREMS)
Prostori Cik-a Trebnje

17. 3. 2014 17.00 Ura pravljic Knjižnica Pavla Golie Trebnje
20. 3. 2014 18.00 Vodstvo po razstavi Spol: Ž Galerija likovnih samorastnikov Trebnje
20.3. 2014 19.00 Samostojna razstava Nuše Smolič Baragova galerija
21. 3. 2014 19.00 Muzikal: Mamma mia športna dvorana OŠ Trebnje
22. 3. 2014 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje
22.3. 2014 19.00 Avdicija;mladinska sekcija KUD Ivan Cankar Velik Loka Kulturni dom Dobrnič
22. 3. 2014 18.00 Letni koncert ŽePZ KUD dr. Petra Držaja Kulturni dom Veliki Gaber
24. 3. 2014 17.00 Vesela joga za otroke Gasilski dom Trebnje
24. 3. 2014 18.00 Joga obraza Gasilski dom Trebnje
25.3. 2014 19.00 Materinski dan Kulturni dom Trebnje
27. 3. 2014 16.00 Zimska mladinska liga v golfu športna dvorana OŠ Veliki Gaber
28.3. 2014 18.00 Predstavitev Bele knjige slovenske  osamosvojitve Kulturni dom Trebnje
29. 3. 2014 7.00–19.00 4. dobrodelno 12-urno kolesarjenje po občini Trebnje Park Trebnje
29. 3. 2014 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje
31. 3. 2014 17.00 Ura pravljic Knjižnica Pavla Golie Trebnje
31. 3. 2014 19.00 Literarni večer z Ivanko Mestnik: Grenki kruh Knjižnica Pavla Golie Trebnje
5. 4. 2014 8.00–12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Park Trebnje
6. 4. 2014 9.00–12.00 Dobrodelni tek za obnovo športnega igrišča v Trebnjem šolsko igrišče pri CIK-u Trebnje
7. 4. in 8. 4. 2014 7.00–14.00 Krvodajalska akcija Galaksija Trebnje
7. 4. 2014 12.00–15.00 Zaposlitveni kotiček Knjižnica Pavla Golie Trebnje
8.4. 2014 14.00 Proslava od Dnevu Romov Kulturni dom Trebnje
10. 4. 2014 18.00 Maja Pangos: Lik ženske umetnice: Artemisia Gentileschi 

in Frida Kahlo
Galerija likovnih samorastnikov Trebnje

10. 4. 2014 18.00 Golievi dnevi Knjižnica Pavla Golie 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). 


