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Uredništvo Glasila občanov občine Trebnje, Goli-
ev trg 4, 8210 Trebnje
Ustanovitelj in izdajatelj: Občina Trebnje, Goliev 
trg 5, 8210 Trebnje
Odgovorna urednica: Zdenka Candellari
Uredniški svet: Mateja Grebenc Kepa, Zdenka 
Candellari, Danica Sila, Vida Hočevar, Mateja 
Kozlevčar, Darinka Krevs, Leon Lobe, Marija Me-
žnaršič, Franc Brane Praznik, Petra Smolič, An-
dreja Perc
Lektorica: Silva Kastelic
Grafična realizacija: Simona Pate Popelar
Tisk: Jože Dolinšek, s.p.
Naklada: 4.400 izvodov, ki se razdelijo brezplačno 
vsem gospodinjstvom in podjetjem v občini Trebnje. 

Uredništvo si pridržuje pravico do objave, ne-
objave, delne objave ali krajšanja nenaročenih 
prispevkov v skladu s prostorskimi možnostmi 
in uredniško politiko. Prosimo, da posamezni 
prispevki ne obsegajo več kot 1000 znakov s 
presledki in fotografijo v formatu JPG ali po-
dobno. Fotografij neprimerne kakovosti za tisk 
ne bomo objavili, prav tako ne bomo objavili fo-
tografij, pripetih v programu Word zaradi slabe 
resolucije. Prispevki političnih strank in neodvi-
snih list ne smejo presegati 750 znakov s pres-
ledki. Prispevkov, ki ne bodo podpisani s polni-
mi imeni avtorjev, ne bomo objavili. Prosimo, 
da ob prispevku vedno navedete tudi avtorja 
fotografije. Uredništvo si pridržuje pravico, da 
neprimerne in žaljive vsebine ne objavi. 
V Glasilu občanov se brezplačno objavi osmr-
tnica ali zahvala ob smrti pokojnih občank ali 
občanov občine Trebnje v obsegu 800 znakov s 
presledki. Spominskih objav ob obletnicah smrti 
se ne objavlja. Poslanih slik za objavo ne vrača-

mo. V Glasilu občanov se proti plačilu v skladu 
s sprejetim cenikom objavljajo tudi oglasi, ki so 
pripravljeni za tisk, torej oblikovani in v primer-
nih formatih: PDF v kakovosti za tisk in CMYK-for-
matu. Če kakovost ni ustrezna, se objavo oglasa 
zavrne. Naročnik oglasa je dolžan spoštovati av-
torske pravice glede uporabe fotografij in bese-
dila v oglasnih sporočilih. Oglasi niso lektorirani. 

Prispevke lahko pošljete po elektronski pošti na 
naslov: glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com ali 
jih v elektronski obliki (CD, DVD, USB) oddate v 
poštni nabiralnik uredništva na naslovu: Glasilo 
občanov, Goliev trg 4, 8210 Trebnje (prvi vhod 
desno za občinsko stavbo). 
Rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko 
je 3. 12. 2018, predviden izid pa 12. 12. 2018. 
Prispevki, ki jih bomo v uredništvo prejeli po tem 
datumu, bodo uvrščeni v naslednjo številko, če 
bodo še aktualni. št. 14 3/ november 20182
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naslov: glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com ali jih 
v elektronski obliki (CD, DVD, USB) oddate v poštni 
nabiralnik uredništva na naslovu: Glasilo občanov, 
Goliev trg 4, 8210 Trebnje (prvi vhod desno za ob-
činsko stavbo).
Rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko je 
8. 10. 2018, predviden izid pa 17. 10. 2018. Prispev-
ki, ki jih bomo v uredništvo prejeli po tem datumu, 
bodo uvrščeni v naslednjo številko, če bodo še ak-
tualni.

Spoštovane občanke 
in spoštovani občani!

Spoštovane občanke in 
občani,
počasi se pomikamo iz jeseni proti zimi in ta čas nas po svoje 
opozarja na našo minljivost. Novembra se spominjamo bližnjih 
in njihove prehojene življenjske poti – s hvaležnostjo za lepe tre-
nutke, ki smo jih preživeli skupaj, in z upanjem, da se nekoč sni-
demo med zvezdami. Ob tej priložnosti vas prosim, da uporab-
ljate električne sveče ali sveče na tekoči vosek, saj smo nakopičili 
na tone in tone odpadnih sveč, ki jih ne moremo predelati in s 
katerimi še bolj obremenjujemo naše že tako preobremenjeno 
okolje.
V novembru pa imamo kristjani tudi zahvalno nedeljo, letos je 
to 4. novembra,  in tedaj je prav, da se spomnimo tudi vseh, ki 
so med letom postorili kaj dobrega za svoje bližnje, za lokalno in 
širšo skupnost in ne nazadnje zase. Naj ne mine dan, da ne nare-
dimo kaj dobrega za soljudi. Na zahvalni dan, ki bi lahko bil tudi 
praznični dan v občini, je prav, da se spomnimo tudi vseh vas, ki 
ste prostovoljci v društvih, gasilci, javni delavci v šolstvu, vrtcih, 
zdravstvu, policiji, sociali in ne nazadnje tudi občinski upravi. Do-
volite mi, da se zahvalim vsem, ki ste srčni, ustvarjalni, dobri in 
pripravljeni v vsakem trenutku pomagati vsem, ki so na kakršen-
koli način potrebni pomoči.
Pred nami pa so tudi volitve in ko na družbenih omrežjih pre-
biram komentarje v stilu »Kaj se pa rineš, a nimaš kaj drugega 
počet?«, sem žalosten. Vsi mi smo skupnost in v tej skupnosti 
moramo vsak opraviti svoj delež za skupno dobro, zato volitve 
niso nekakšen »nebodigatreba«, ampak so resna in odgovorna 
naloga za vse nas.
Nekateri kritizirajo, drugi se sprenevedajo, mnogim pa na primer 
ni všeč niti, da smo v iztekajočem se mandatu skoraj vse skupine 
v Občinskem svetu konstruktivno sodelovale, kar se je zgodilo 
prvič po dolgih desetletjih. In ravno ta sloga v občinskem svetu 
je v veliki meri doprinesla k uspešnemu iztekajočemu se man-
datu. Ne glede na izide volitev si za razvoj občine Trebnje takšne 
sloge in sodelovanja želim tudi vnaprej, saj se je potrebno odkri-

to pogovarjati o problemih in iskati rešitve ter hkrati ne dovoliti 
ne skrajni levici ne skrajni desnici ali nevladnikom, da izkoriščajo 
situacijo in pametujejo brez prevzemanja odgovornosti. 
Zato lepo povabljeni na volitve in pametno izbiro vam želi.

Alojzij Kastelic, župan
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Člani Kluba borilnih veščin »Fearless Figh-
ters, ki pod vodstvom trenerja Alena Štrito-
fa trenirajo v prostorih telovadnice TopGym 
v Trebnjem, se redno udeležujejo profesio-
nalnih in amaterskih borb in turnirjev v kic-
kboxingu in tajskem boksu ali Muay Thai-ju 
po celi Evropi. Tako so se v nedeljo, 28. 10. 
2018, udeležili drugega kroga amaterske 
lige v tajskem boksu  »Amatérskej SMTA ligy 
v Muay Thai 2018/2019« na Slovaškem, na 
katerem je domača borka Luana Ovnik do-
segla svojo 6. zaporedno zmago, domača 
borka Mia Jarc pa po dvanajsti h zmagah na 
žalost doživela tudi svoj prvi poraz. 
Čeprav za člane kluba in trenerja ter vse 
športnike, ki želijo v svojem športu doseči 
izjemne rezultate, rek „Važno je sodelova-
ti , ne zmagati .“ ne velja in je zmaga konec 
koncev najpomembnejša, pa se je kljub 
temu potrebno naučiti  in znati  sprejeti  tudi 
poraz in ga znati  spremeniti  v moti vacijo za 
prihajajoče treninge in borbe, ki športnika 
tudi okrepijo in izpilijo.
Občina Trebnje z omenjenim klubom sode-
luje v evropskem projektu FATE ali Fighti ng 
for equal access to sports and exercise, ki 
ga sofi nancira Evropska unija s programom 
Erasmus+ Sport in katerega namen je med 
drugim tudi promocija kickboxinga kot pro-
fesionalnega športa.
Prepričani smo, da bodo borci kluba »Fe-
arless Fighters« tudi v prihodnje dosegali 
odlične rezultate, do takrat pa česti tke Lu-
ani Ovnik za zmago in podpora Mii Jarc do 
naslednje.
Let‘s go, champs!

Občinska uprava Občine Trebnje
Oddelek za splošne zadeve

Partnerji v projektu FATE, ki ga koordinira 
Občina Trebnje in ga sofi nancira Evropska 
unija iz programa Erasmus+, se pripravlja-
mo na zadnji mednarodni kickboxing tur-
nir, ki bo potekal 11. novembra v Trstu, v 
Italiji.
Tokrat bomo sredstva za dodatne progra-
me v športu zbirali za italijansko združenje 
oseb z avti zmom Anff as Onlus iz Trsta. 
Dogodek, ki ga gosti  klub Diamond Boxing 
Academy v dvorani Atleti  Azzurri, nam bo 
postregel s 5 profesionalnimi in 10 ama-
terskimi borbami.
Poleg tega, da se trenerji z borci priprav-

ljajo na turnir, pa se projektni partnerji 
pripravljamo tudi na snemanje zaključnega 
promocijskega vadbenega videa, ki bo slu-
žil vsem ljudem kot pripomoček za usvaja-
nje osnovnih vaj za izboljšanje počutja in 
forme. Pri snemanju bodo sodelovali tako 
člani partnerskega kluba kot tudi oskrbo-
vanci insti tucij za osebe s posebnimi po-

trebami, s katerimi sodelujemo v projektu.  
Z videom bomo predstavili kicboxing kot 
način vsakodnevne vadbe, ki vas bo lahko 
z rednim izvajanjem privedla do boljše for-
me in počutja. 
Več o projektu FATE na: htt ps://www.face-
book.com/FATEeurope/. 

Mateja Zupančič 

Priprave na zadnji mednarodni turnir 
v kickboxingu v Trstu

»Fearless Fighters« z eno zmago in 
enim porazom na Slovaškem
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V jesenskih dneh se naši gozdovi in pohodne poti ob njih spreme-
nijo v paleto rdeče rjavih odtenkov in kar vabijo medse. Prvi dan 
oktobra se nam je  v osrednji knjižnici pridružil Uroš Primc in nas 
povabil k raziskovanju 20 km dolge Baragove krožne pohodne 
poti. Predstavil nam je njene najpomembnejše točke (Trebnje, 
Vrhtrebnje, Šahovec, Dobrnič, Mala vas) in znamenitosti ter ge-
ozaklade ob njih. Obiskovalcem smo razdelili zloženko Pohodna 
pot po Baragovi življenjski poti v občini Trebnje, ki jo je leta 2016 
izdalo Kulturno društvo Trebnje.
15. oktobra pa smo v Osrednji knjižnici Trebnje otvorili razstavo 
njegove literarne dediščine v slovenskem in indijanskem jeziku 
iz Muzeja krščanstva na Slovenskem iz Stične in Semeniške knji-

žnice. Razstavljene knjige in 
zgodovinski okvir Baragovega 
delovanja nam je predstavil 
priznani cerkveni zgodovinar 
in vodja Nadškofijskega arhiva 
v Ljubljani dr. France M. Doli-
nar. Po otvoritvi razstave smo 
si ogledali film o F. I. Baragi 
Eno je potrebno, ki so ga po-
sneli animatorji iz Trebnjega in 
okolice. 
Dogodka je sofinancirala Ob-
čina Trebnje. Razstava je na 
ogled do 16. 11. 2018.

Patricija Tratar
Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Obeležitev 150. obletnice smrti rojaka Friderika Ireneja Barage

Potopis Uroša Močnika 
V prvih stoletjih krščanstva so trije kraji pridobili poseben po-
men, poti do njih pa so postale najbolj pomembne in množične 
romarske poti, poti za dosego samorazumevanja, očiščenja gre-
hov, samospoznanja in prosvetljenja. Jaruzalem, Rim in Santiago 
de Compostela so bili zato sveti kraji, mesta posebnega pomena, 
energije in statusa v očeh tedanjih ljudi. Pot v Santiago de Com-

postela je že davno dobila svoje ime in jo še danes imenujemo 
– Camino. 
Popotovanje je predvsem stanje zavesti, čeprav popotnika vodi v 
povsem realne kraje. 
S temi stavki bi lahko najbolje opisali potopis V 14 dneh do konca 
sveta. Avtor s kolesom potuje po francoski poti Camina od vasi 
Saint-Jean-Pied-de-Port v francoskih Pirenejih do mesta Santia-

go de Compostela in naprej do 
Atlantika, do kraja Fisterra, ki je 
bil nekoč poznan kot konec sve-
ta. Za njim ni bilo ničesar več.
Avtor knjige je po Caminu kole-
saril. Bila je že pozna jesen leta 
2007 in tudi časa ni imel veliko. 
Prednosti kolesarjenja so ga tako 
navdušile, da je temu posvetil 
tudi sklepno poglavje v knjigi. 
Glede na časovne ovire, ki jih 
imajo vsi delovno aktivni, in zara-
di česar je skoraj nemogoče pri-
dobiti 35 dni dopusta, kolikor tra-
ja pešačenje, pa je dvotedensko 
kolesarjenje po Caminu lahko 
tudi prijeten družinski dopust.

Simona Mestnik
Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Camino – v 14 dneh do konca sveta
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Portreti in avtoportreti so skozi zgodovi-
no nastajali kot mistična reprezentacija 
resnične osebe, kot stremljenje k pre-
stižu, kot orodje spomina, iz potrebe po 
samopromociji. Umetniki so po potrebi 
kombinirali realizem in idealizacijo. In 
selfiji? 
Tokratna razstava v Galeriji likovnih sa-
morastnikov Trebnje z naslovom Zrcalje-
nja – maska ali bistvo? (Avto)portretne 
upodobitve samorastnikov predstavlja 
dosegljive avtoportrete, fotografske por-
trete in izbor poslanih selfijev. Gradivo za-
jema iz bogate zakladnice samorastniške 
ustvarjalnosti in spodbuja k razmisleku o 
dokumentarni vrednosti gradiva kot pri-
povedi o podobi avtorja oz. portretiranca, 
še posebej pa o načinih oblikovanja oz. 
konstruiranja identitete, njenega spremi-
njanja in doživljanja s strani drugih. Ob 
vzporednem opazovanju avtoportretnih 
upodobitev in fotografskih portretov istih 
oseb lahko prepoznavamo različne odseve 
portretirančevega bistva in identitete. 
Na razstavi, ki jo je odprl trebanjski župan 

Alojzij Kastelic, je 33 del 25 avtorjev, več 
kot tretjina jih je v zasebni lasti. Dogodek 
sta obogatila Komorna skupina Glasbene 
šole Trebnje in Jan Čibej. Tokrat pa raz-
stava nagovarja obiskovalce, da postane-
jo del nje. Do 10. februarja 2019 lahko s 
selfiji napolnijo posebno steno, ki bo ver-
jetno največ vtisov deležna na Ta veseli 

dan kulture (3. december), ko bo na dan 
odprtih vrat med drugim ob 9.00 in 10.30 
delavnica Naredim tipen avtoportret, ob 
14. uri Iskanje lastnega odseva, predava-
nje o portretih in avtoportretih, ob 18. uri 
pa pogovor s Perico Jerkovićem, komikom 
in avtorjem monokomedije Zgodovina sel-
fi butla. 

Zrcaljenja – maska ali bistvo? 

Odprtje razstave Zrcaljenja – maska ali bistvo? (Avto)portretne upodobitve samorastnikov

V okviru projekta V Velikem Gabru pove-
zujemo smo izvedli delavnico kuhanja in 
šivanja. Cilj projekta je medgeneracijsko 
druženje.
Delavnico kuhanja je vodila Marjetka Zalo-

žnik – Zdrava kuhinja malčkov, svetovalka 
za zdravo prehrano. Objavlja članke v raz-
ličnih revijah in spletnih portalih, ustvar-
ja nove recepte. V knjižnici smo pripravili 
zdrave sladice, in sicer domači čokolešnik, 

kokosovo razvajanje, presne energijske 
kroglice in zdravo limonado. Babice so pri-
peljale svoje vnučke in skupaj smo pričeli 
pripravljati zdrave dobrote. Na koncu so 
mali kuharji prejeli priznanja in nagrade 
ter koristne recepte za domov. Za nagra-
de so poskrbeli številni donatorji: HIPP, 
BIMED, MALINCA, ASSORBELA, LIMON-
CA, DELICIA, DOLGOUHEC, TORTISSIMA, 
BABYPARK, TORRAS. 
V začetku novembra smo šivali s šiviljo 
Marijo Mimi Udovč, ki šiviljske tečaje vodi 
že petdeset let. Šivanje je lahko imeniten 
hobi, ki je povrhu vsega še koristen in žepu 
prijazen, saj lahko naredimo novo oblačilo 
iz starih. Na delavnici smo se naučili vde-
vanja in vozlanja, paranja šivov, narediti 
gumbnico ter krpati oblačila. 
Cilj projekta je bil vsekakor dosežen. Veliko 
smo se naučili, si izmenjali nekaj izkušenj 
in znanj ter se družili med seboj. Vabimo 
vas, da se dobimo na zaključni priredi-
tvi, ki bo v sredo, 28. novembra 2018, ob 
18.00 v knjižnici v Velikem Gabru. Suzana 
Duhovnik, ena izmed avtoric knjige Šivam.
si, nam bo predstavila omenjeno knjigo 
Šivam.si.

Simona Pavc
Knjižnica Pavla Golie Trebnje

V knjižnici Veliki Gaber povezujemo 
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V nedeljo, 21. 10., je potekal zadnji le-
tošnji brezplačen izlet po občini Trebnje. 
Njihov namen je, da se občani seznanimo 
z našo raznoliko kulturno in zgodovinsko 
dediščino ter turistično ponudbo. 
Raziskali smo še en kotiček naše prek-
rasne občine. Turistična vodnica Jožefa 
Štrempfelj nas je popeljala po poteh Ivana 
Zorca (pisatelj, prevajalec, kronist dolenj-
ske zemlje). Iz Trebnjega smo se zapeljali 
v Veliki Gaber. Tam smo najprej obiskali 
»Starodobnike Korevec«. Silva in Janez 
Korevec sta nam pokazala svojo izredno 

zbirko starodobnih vozil, spominsko sobo 
starodobnikov in poskrbela za okusno po-
gostitev. Pot smo nadaljevali do knjižnice 
Ivana Zorca, kjer smo si ogledali zbirko 
»Rastoča knjiga«. V  dvorani so nas priča-
kale učenke iz OŠ Veliki Gaber, ki so pod 
vodstvom učiteljice Justine Zupančič prip-
ravile kratek program s simboličnimi darili 
za udeležence izleta. Tudi predsednik KS 
Veliki Gaber Borut Sever nam je izrekel 
dobrodošlico. Nato smo se odpravili proti 
Zaplazu. Tam nas je pričakal mežnar Lado 
Stopar, nas popeljal v zgodovino cerkve, 

Marijinega studenca in v svet čebel. Izlet 
smo zaključili v vinski kleti Kresal. Gosti-
teljica Tatjana Kresal nam je pripravila 
izvrstno degustacijo štirih sort vina in nas 
bogato pogostila z domačo divjačinsko 
salamo in ostalimi domačimi dobrotami. 
Zaključek izleta je s svojim obiskom počas-
til tudi idejni oče Rastoče knjige dr. Janez 
Gabrijelčič.
Za nami je čudovit izlet, vsi smo se vese-
li in polni lepih vtisov o naši občini vrnili 
domov.

Fotografije in tekst: TIC Trebnje

Po poteh Ivana Zorca –  tretji vodeni izlet po občini Trebnje

V torek, 16. oktobra, smo v občini gostili 
slovensko konservatorsko društvo in Za-
vod za varstvo kulture dediščine. Zjutraj so 
se gostje iz cele Slovenije ustavili na Jurje-
vi domačiji, ki sta jim jo skrbno predstavila 
Dušan Štepec in Dušan Strgar z Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine in skrbnik do-
mačije Uroš Primc.
Obisk smo popestrili z degustacijo lokalnih 
dobrot, v okviru katere so se predstavili 
Ana Zupančič – nosilka dopolnilne dejav-

nosti na kmetiji, Terezija Žnidaršič – no-
silka dopolnilne dejavnosti na kmetiji, 
Gostilna Meglič, Kmetija Marn, Sadjarska 
kmetija Uhan, Ekološka kmetija Kukenber-
ger in pražarna in čajnica Nanni. Kulina-
rična raznolikost naše občine in ureditev 
Jurjeve domačije sta jih navdušili.
Strokovni izlet so nadaljevali v župnijski 
cerkvi v Trebnjem, obnovljeni sušilnici 
sadja na Razborah in romarskem središču 
Zaplaz, zaključili pa v gostilni Ravnikar na 

Čatežu.
Želimo si še več podobnih srečanj in da bi 
to pripeljalo v našo občino tudi več turi-
stov.
Če bi podoben izlet po občini za večjo 
skupino želeli izvesti tudi vi, nas pokličite 
na telefon 07 34 81 128, Klavdija (TIC) in 
z veseljem vam bomo pomagali pri orga-
nizaciji.

Oddelek za družbene dejavnosti in 
gospodarstvo

Slovenski konservatorji na strokovnem izletu po občini Trebnje
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Pred 21. leti je Zveza kulturnih društev Trebnje (ZKD) zasnovala 
otroški abonma, ki so ga ob 15. jubileju poimenovali Levček, po 
trebanjskem znamenju iz rimskih časov, in ga bodo skupaj z Ob-
močno izpostavo Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (JSKD) 
Trebnje tradicionalno izvajali tudi v novi sezoni, ki ji ostaja finanč-
no zvesta tudi Občina Trebnje.
Prva predstava Petjin kolesarki izlet v izvedbi Zavoda Enostavno 
Prijatelji se je odvijala drugi oktobrski četrtek, ko so se otroci na 
zabaven način poučili o varnosti v cestnem prometu. Ob začetku 
nove abonmajske sezone je najmlajše obiskal tudi Levček, ki se 
je v lanskem jubilejnem letu odel v nov kostum po likovni po-
dobi Maje Kastelic. Novembra pa so obiskovalci lahko uživali v 
predstavi Diči, Diča!, kolažu otroške poezije Otona Župančiča v 
sodobni in sveži glasbeni preobleki v izvedbi LG Fru-Fru.
Nova sezona sicer tako kot doslej prinaša šest predstav, lutkov-
nih, igranih in plesno obarvanih, ki že tradicionalno potekajo vsak 
drugi četrtek v mesecu ob 17. uri v Kulturnem domu Trebnje.  Do 
vključno marca 2019 si bodo abonenti in tudi tisti, ki jim abonma 
ne ustreza, saj lahko vstopnico kupijo pol ure pred predstavo na 
blagajni doma, lahko ogledali še štiri predstave: decembra vedno 
aktualne Butalce F. Miličinskega v izvedbi Zavoda Kult, v januarju 
bo Lea Menard s soigralko predstavila lutkovno igrano predstavo 
z elementi plesa in glasbe Trobla in ključ, v februarju se bo pri-
šel v trebanjsko dvorano ogret Žabec pozimi, nova predstava LG 

Fru-Fru, sezono pa bodo zaključili z dinamično, svežo in ekološko 
obarvano igrano predstavo Maje Gal Štromar Planet od plastike 
zadet.

ZKD Trebnje in JSKD OI Trebnje  
Foto: JSKD OI Trebnje

V Trebnjem 21. sezona otroškega abonmaja Levček

Že več kot desetletje se na območju de-
lovanja Javnega sklada RS za kulturne 
dejavnosti, Območna izpostava Trebnje, 
srečujemo v skrbi za lepo pripovedova-
nje in ohranjanje našega ljudskega izroči-
la. Tako vsako leto v Temeniški in Mirnski 

dolini gostimo delavnico Umetnost pri-
povedovanja pravljic z mentorico Ljobo 
Jenče, pevko in pripovedovalko, letošnja 
osrednja nit pa je bila pravljica o perescu 
Zlatega ptička.
Naši predniki so namreč po naravnem 

daru in občutku za sočloveka in jezik razvili 
drobne pesmice, igrice, oponašalke in tudi 
zgodbice, ki so gradile posameznika od 
znotraj in od zunaj. Ponosni smo lahko na 
korenine slovenskega izročila, zato ga pre-
dajmo naprej – vsem generacijam. Konec 
oktobra smo tako na Mirni pripravili delav-
nico, na kateri smo gostili 12 udeleženk iz 
vse Slovenije, priložnost pa so izkoristile 
tudi štiri domačinke – dve z Osnovne šole 
Mirna in dve iz Knjižnice Pavla Golie Treb-
nje. 
Intenzivno dvodnevno izobraževanje, na 
katerem so udeleženke spoznavale vešči-
ne dobrega govora, imaginacije, pripove-
dovanja in mnogo drugega, smo obogatili 
z nastopom v Domu starejših občanov 
Trebnje, kjer so oskrbovanci prisluhnili 
različnim pravljicam, skupaj z udeleženka-
mi delavnice in mentorico Ljobo Jenče so 
tudi zapeli.
Letošnjo delavnico smo sicer posvetili 
spominu na redno udeleženko naših sre-
čanj – Pavlini Hrovat, občanki Občine Mir-
na, ki je celotno življenje posvetila drugim 
in jim predajala bogato izročilo slovenske 
zakladnice ljudskega izročila, kot prosto-
voljka pa je sodelovala tudi z oskrbovanci 
trebanjskega Doma starejših občanov, kjer 
je bdela nad bralnimi uricami.

 JSKD OI Trebnje

Vnovič so se srečale pripovedovalke
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V Trebnjem so tudi to jesen zasno-
vali ustvarjalne delavnice, poimeno-
vane Sobotno galerijsko dopoldne, 
ki jih vsako prvo soboto v mesecu 
gostijo v tukajšnji Galeriji likovnih 
samorastnikov. Novo sezono, ki bo 
trajala vse do aprila prihodnje leto, 
so začeli z delavnico gledališča ka-
mišibaj.
Mentorica sobotne delavnice Po-
lonca Bartolj je uvodoma predsta-
vila gledališče kamišibaj, japonsko 
obliko pripovedovanja zgodb ob sli-
kah na malem lesenem odru. Ude-
leženci, tako predšolski kot šolski 
otroci, so nato ustvarjali svoje risbe 
in se tudi sami preizkusili v japonski 
obliki pripovedovanja zgodb, hkrati 
pa so prisluhnili izvrstnim predsta-
vam mentorice.
Novembrska ustvarjalna delavnica 
pa je bila jesensko obarvana. Na 
delavnici, ki jo je vodila Nina Kolar, so otroci ustvarjali jesensko 
sliko iz naravnih materialov in nekaterih odsluženih materialov. 
Tako so z jesenskim listjem, kostanji, želodi, kamenčki, peskom in 
drobnimi vejicami uprizorili živali, naravo in ostale jesenske moti-
ve, svojo sliko pa na koncu okrasili z akrilnimi barvami ter ji dodali 
koščke volne, prejice in odslužene gumbke.
Sobotne galerijske dopoldneve, ki jih pripravlja trebanjska 
izpostava Javnega sklada za kulturne dejavnosti (JSKD) v so-
delovanju z Zvezo kulturnih društev Trebnje, Galerijo likovnih 
samorastnikov Trebnje in CIK-om Trebnje, bodo nadaljevali 
prvo decembrsko soboto, ko bodo udeleženci pod mentor-
stvom Alenka Stražišar Lamovšek izdelovali čisto pravi mini 
projektor.

 JSKD OI Trebnje

Začeli so z gledališčem kamišibaj 
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V petek, 19. 10. 2018, smo imeli tehniški dan – dan varnosti. Za-
čeli smo s pogovorom, kako poskrbimo za svojo varnost. Ogledali 
smo si videoposnetke gasilske postaje, reševalne postaje in pri-
kaz reševanja ob prometni nesreči. Ponovili smo telefonske šte-
vilke reševalcev (112) in policije (113). Po malici so nas obiskali 
prostovoljni gasilci PGD Šentlovrenc. Razdelili smo se v 4 skupine. 
Ogledali smo si gasilski kamion, kombi, s prahom smo gasili po-
žar, ogledali smo si torbo prve pomoči in delovanje defibrilator-
ja. Poveljnik gasilske enote Anže Razdrh nam je prikazal pravilen 
postopek masaže srca pri oživljanju oseb. Za konec so nam gasilci 
prikazali še, kaj se zgodi, če vroče olje, ki na štedilniku zagori, 
gasimo z vodo. Opozoril nas je na to, da tega ne smemo poče-
ti. Zapomnili si bomo, da je dovolj, da preko posode poveznemo 
cunjo in izklopimo štedilnik.  

Martina Nemec in Uroš Primc

Gasilci

V četrtek, 18. 10. 2018, so k nam prišli v sklopu mednarodne-
ga  projekta v Jati z drugačnimi in šolskega projekta Pogum na PŠ 
Šentlovrenc varovanci iz VDC Trebnje z dvema spremljevalcema. 
V kombiniranem oddelku 1. in 2. razreda so preživeli tri šolske 
ure. Skupaj smo imeli glasbo, šport in slovenščino. Pozdravili smo 
jih s pesmimi, ki smo se jih naučili v letošnjem šolskem letu, sku-
paj pa smo zapeli pesmi, ki jih poznamo vsi. Pri športni vzgoji so 
se nam pridružili še učenci 3., 4. in 5. razreda. Dekleta so odšla 
na plesno delavnico, fantje pa so se zunaj preizkusili v štafetnih 
igrah. Naše druženje smo zaključili s slovenščino, pri kateri smo 
vadili grafomotoriko. Presenečeni smo bili nad tem, kako dobro 
jim gre. Ob zaključku smo jim podarili še spominek s skupinsko 
fotografijo v okvirju. Za obisk se jim prisrčno zahvaljujemo. 

Martina Nemec in Uroš Primc

VDC na PŠ Šentlovrenc

Komaj so se odprla šolska vrata, že so učenci tretjega triletja OŠ 
Veliki Gaber zavihteli peresnike in začeli ustvarjati ljubezenska 
pisma za 7. vseslovenski – državni natečaj Najboljše ljubezensko 
pismo med mladimi: Ljubezen do samega sebe. Natečaj razpisuje 
Kulturno društvo Josipine Turnograjske Preddvor, za uspešno iz-
peljavo vedno poskrbi ddr. Mira Delavec, neutrudna raziskovalka 
življenja naše prve pesnice Josipine in njenega izvoljenca Lovra 
Tomana, ki sta si pisala dolga ljubezenska pisma.

Na natečaju je sodelovalo kar 168 učencev osnovnih šol, med nji-
mi 15 učencev naše šole in vsi so prejeli priznanja. Posebno nag-
rado je prejela devetošolka Ana Kek, ki je zasedla odlično sedmo 
mesto med mladimi pisci. 
Vsem učencem čestitamo in želimo veliko ustvarjalnih idej za 
»prava« pisma. Anino pismo si lahko ogledate na fotografiji.

Mentorica Olga Podpadec  

V Velikem Gabru še pišemo prava pisma 

V enotah Ostržek in Mojca v letošnjem šolskem letu izvajamo skup-
no obogatitveno dejavnost z naslovom Narava – naša druga igralni-
ca. Ob tem želimo otrokom omogočiti čim več zanimivega raziskova-
nja v naravi. Tudi na ravni celotnega Vrtca Mavrica Trebnje izvajamo 
prednostno področje raziskovalno naravoslovje, kjer spodbujamo 
različne pristope pri spoznavanju in raziskovanju narave ter ustvar-
janju inovativnih učnih okolij. 
Pri že omenjeni obogatitveni dejavnosti spodbujamo otroke k po-
večanju gibanja na prostem; medoddelčnemu povezovanju in sode-
lovanju ter spodbujanju otrokovega aktivnega pristopa k reševanju 
naravoslovnih izzivov. Pričeli smo s skupnim pohodom ter iskanjem 

za skritim zakladom v gozdu. Ko smo odkrili naravoslovno škatlo z 
raziskovalnimi pripomočki, so nas naloge popeljale k naslednjemu 
odkrivanju narave: poiskali in prenesli smo pajkovo mrežo, opazovali 
ter primerjali gozdne žuželke v opazovalnih posodah in jih nato vrnili 
v naravno okolje, tipali in prerisali različno hrapava drevesna debla, 
poslušali zakladnico naravnih zvokov, objemali drevesa za umiritev in 
sprostitev, iskali ter primerjali gozdne plodove … Kljub temu, da je bil 
razpon naših junakov od 2 do 4 let, smo na koncu ugotovili, da smo 
vsi zelo uživali in dobro sodelovali. V nadaljevanju nas čakajo med 
drugim še: Preživetje v naravi, Iskanje gozdnih sledi ter Talni živ žav. 

vzgojiteljica Marta

Narava – naša druga igralnica
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Kot vsako leto smo tudi letos na naši šoli pripravili različne zbi-
ralne akcije v sklopu EKOŠOLE. Zbirali smo papir, elektronske in 
električne aparate, baterije, zamaške …
Letos nam je uspelo zbrati 35693 kg papirja. Zmagal je organi-
zator zbiralne akcije 9. b, ki je zbral 7426 kg. Rezultate si lahko 
ogledate na spletni strani naše šole.
Zahvaljujemo se vsem, ki ste papir pripeljali. Hkrati pa vas že vabi-
mo na naslednjo akcijo, ki bo konec aprila (termini bodo objavlje-
ni na naši spletni strani). Takrat bomo zbirali poleg vsega zgoraj 
napisanega tudi plastenke PET (voda, osvežilne pijače), kamor ne 
sodijo »bele plastenke« od mlečnih izdelkov (mleko, jogurt), saj 
sodelujemo v akciji Stara plastenka za novo življenje in bodo le-te 
namenjene Ginekološko-porodniškemu oddelku SB Novo mesto 
za MONITOR ZA NADZIRANJE VITALNIH FUNKCIJ NOVOROJENČKA 
(od novembra do aprila). 

Smiljan Pristavnik

Zbiralne akcije na OŠ Trebnje

V Šentlovrencu so tamkajšnji gasilci PGD znova pripravili dan od-
prtih vrat (kot tudi drugod po naših društvih), in sicer dopoldan za 
najmlajše iz podružnične osnovne šole, popoldan pa za vse kraja-
ne. Šolarji so dopoldan posebej uživali, ko so jim gasilci dovolili, 
da so gasili z gasilnimi aparati v posebnih posodah goreče olje. 
Popoldan je bil dan odprtih vrat še bolj zanimiv, saj so imeli v 
Šentlovrencu predstavitev domači gasilci, ki so predstavili vso 
opremo in vozila, prikazali so gašenje gorečega olja in kaj se zgodi 
ob nepravilnem gašenju le-tega, delo z gasilniki, delo z defibrila-
torjem in prikazali so osnove prve pomoči.
Posebno privlačen pa je bil prikaz delovanja posebne enote, ko je 
treba reševati ljudi iz zveriženih avtomobilov v prometnih in dru-
gih nesrečah. To je pokazala posebna enota trebanjskih gasilcev. 
Na starem, odsluženem avtomobilu so pokazali vse postopke, 
kako zveriženo pločevino razrezati ter kako pomagati ponesre-
čencem v takšnem vozilu. Predstavitev je bila odlično uigrana in 
seveda zato posebej zanimiva.

Brane Praznik

Zgodaj je treba začeti

Na letošnjem Kostanjevem pohodu, katerega pot vodi od Kazine 
v Praprečah (Šentlovrenc) skozi Veliki Videm, Razbore, s postan-
kom nadaljuje mimo lovske koče LD Velika Loka, po Sevnem do 
Primskovega (Gradišča na vrhu hriba) ter nazaj s spustom do doli-
ne Bratnišce in nato po grebenu nad dolino Temenice, kjer je vča-
sih tekla rimska cesta Emona – Siscia, je bilo nekoliko manj ljudi 
kot običajno, saj je celo jutro padal dež. Toda tisti, ki so se odločili 
in prišli na pohod, jim ni žal. Kasneje je namreč sem ter tja izza 
oblakov pokukalo celo sonce. Pot je primerna za vse starostne 
skupine, saj je zložna in tudi ne predolga, gostitelji iz Kazine pa 
poskrbijo tudi za pijačo in prehrano. Pohodniki med potjo izvedo 
za številne znamenitosti in zgodovinske posebnosti – od fresk in 
drugih posebnosti v cerkvah v okolici do tega, kje je tekla rimska 
cesta, ter kje so ostaline Rimljanov iz teh krajev; kje so podzemne 
jame – kje je bilo ledenodobno prebivališče pračloveka in še kaj. 
Seveda je bil zaključek pohoda na Kazini, kjer je bilo za vse dovolj 
kostanja in tudi drugih dobrot.

Brane Praznik

Kostanjev pohod iz Šentlovrenca do Primskovega



ŠPORT / DRUŠTVA

11št. 143/ november 2018

V prvem vikendu oktobra, med 6. in 9. 10. 2018, smo se trije 
predstavniki trebanjske občine odpravili v Tallin, Estonijo, kjer 
smo sodelovali na že tretjem internacionalnem dogodku evrop-
skega projekta S.P.A.C.E.- Street participation for active citizen-
ship in Europe (ulična participacija za aktivno državljanstvo v 
Evropi). Tu sodelujemo kot ena izmed devetih evropskih držav 
ob sodelovanju Italije, Francije, Hrvaške, Srbije, Estonije, Grčije, 
Avstrije in Romunije. 
V Tallinu smo predstavili izvedbo ter rezultate lokalnih uličnih de-
bat, ki smo jih izvedli posamezno vsak v svoji državi v času od 
zadnjega internacionalnega dogodka, ki je potekal junija v Itali-
ji. Naj spomnimo – Občina Trebnje je svoj dogodek izvedla 14. 
septembra v Športnem parku Trebnje, z mimoidočimi pa smo 
debatirali o vprašanju ‚‘Kako pomembna je zate Evropa?‘‘. Mne-
nja so bila zelo različna, odgovori so se dotikali tako Evrope kot 
kontinenta in tudi Evropske unije. Nekateri so bili pozitivni in so 
videli prednosti, ki jih prinaša prosti trg, gospodarstvo, potovanja 
znotraj in izven Evrope, lažje iskanje služb, kulturna raznolikost, 
vrednote ter ostale finančne ugodnosti ter prednosti življenja v 
Evropi. Spet drugi pa so Evropi nekoliko manj naklonjeni zaradi 
korupcije ter kulturnih razlik. Pri predstavitvi lokalnih dogodkov v 
Tallinu smo si udeleženci tako izmenjali mnenja, naše izkušnje in 
primere uspešnih praks pri organizaciji takšnega dogodka. Združi-
li smo tudi odgovore naših sogovornikov ter najvidnejše uporabili 
pri organizaciji ulične debate v mestu Tallin. 

Vsi udeleženci projekta smo se v domače države vrnili z novim 
znanjem ter elanom za izpeljavo projektov v prihodnje. Tako se 
nam obetata še dve ulični debati ter udeležba na dveh interna-
cionalnih dogodkih v Franciji in Srbiji, celoten projekt pa bomo 
jeseni naslednje leto zaključili prav v Sloveniji. 
Vsi, ki želite sodelovati pri uličnih debatah, zaključnem dogodku 
in vmes obiskati tudi katero izmed evropskih mest, vabljeni, da se 
nam pridružite. Pišite nam na ziga.zaplotnik@trebnje.si.

Natalija Bevc

Do začetka novembra so mlajše selekcije RK Trimo Trebnje že 
pošteno zakorakale v boj za najvišja mesta v letošnji sezoni. Mla-
dinska ekipa, ki je v letošnji sezoni skoraj v celoti pridružena član-
ski ekipi, je zabeležila tri poraze. A prihajajo nove tekme, ki bodo 
prispevale k večji uigranosti ekipe, novih članov in s tem tudi k 
novim zmagam. Kadetska ekipa dobro tekmuje v skupini Center 
II, kjer se borijo za prvo mesto v skupini (štiri zmage in en poraz) 
in s tem tudi za uvrstitev med najboljše v Slovenije. 
Starejši dečki A tekmujejo v skupini Center II in se borijo za mes-
ta, ki prinašajo polfinale.  Trenutno smo z dvema zmagama in 
porazoma na 3. mestu, ki še vodi v polfinale. Mlajši dečki A in B, 

ki so tudi najštevilnejši, trenira jih skupaj 34, so tudi začeli svoja 
tekmovanja. Mlajši dečki A so v dveh tekmah polovično uspešni, 
medtem ko se mlajši dečki še prilagajajo s prehoda iz mini roko-
meta in po dveh tekmah še čakajo na prvo zmago. 
Tekmovanja v mlajših selekcijah so vedno zanimiva in prehodi iz 
ene generacije v drugo včasih predstavljajo precejšen zalogaj za 
igralce. Zato smo prepričani, da se bo z usmerjenim in strokov-
nim delom trenerjev v prihodnjih mesecih pokazal napredek na 
vseh področjih in bodo s tem prišle tudi nove zmage in razvoj 
novih mladih talentov.

RK Trimo Trebnje

Mladi upi RK Trimo Trebnje pogumno na začetku sezone

Lions klub pomagal družini Repše
Lions klub Trebnje bo v prihodnjem letu obeležil 20-letnico dobro-
delnega delovanja na območju štirih občin dolin rek Temenice in 
Mirne. V začetku letošnjega leta so se člani s pomočjo donatorjev   
odzvali na pomoč družini Repše, ki se je znašla v težki finanč-
ni situaciji. Boštjanu in njegovi ženi Zvonki se je pred desetimi 
leti rodil sin z Downovim sindromom, fantek ima poleg tega še 
hude epileptične napade, je nepokreten, na invalidskem vozičku, 
ne govori, v zadnjem času so mu diagnosticirali še nekaj drugih 
bolezni. Zakonca Repše sta kupila kombi, pri plačilu zavarovanja 
in nakupu hidravlične rampe pa je pomagal LK Trebnje. Druži-
na Repše je člane Lions kluba Trebnje po nekajmesečni uporabi 
potrebnih pripomočkov povabila na obisk, da bi jim tako izkazala 
iskreno hvaležnost za pomoč v težki finančni situaciji, v kateri so 
se znašli spomladi.

Petra Krnc Laznik
Foto: Tatjana Fink

Projekt S.P.A.C.E. je tri prebivalce občine odpeljal v Tallin
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Vsako slovo je priložnost, da se ozremo nazaj in se zavemo, kam 
smo s svojimi delovanjem prišli, kaj smo se naučili. 
Z motokrosom sem se akti vno začel ukvarjati  leta 2005, saj sem že 
kot majhen deček z občudovanjem gledal tekmovalce, ki jih ni bilo 
strah ne blata ne prahu. Zdeli so se mi skoncentrirani na dirko, kot 
da drugi svet ne obstaja.
Že ob prvih nastopih sem videl, da motokros ni enostaven šport 
in da zahteva veliko fi zične pripravljenosti  in hkrati  odličen motor. 
13 let so bile moje misli delno tudi pri mojem športu, saj sem se 
nenehno trudil popravljati  tehniko vožnje. Treniral sem fi zično v 
fi tnesu, veliko tekel in se vozil s kolesom. Večino treningov pa sem 
naredil na motokros stezah po Sloveniji in zunaj nje.
Moj največji uspeh je osvojitev naslova državnega prvaka 2011. 
Vendar se mi zdi, da sem poleg rezultatskih uspehov z motokro-
som tudi osebnostno zrasel, pridobil poziti vne lastnosti , ki mi bodo 
pomagale na poti  skozi življenje. Zato bi se ob slovesu, do katerega 
je prišlo zaradi nenehnih težav s koleni, predvsem rad zahvalil svoji 
družini: očetu,  mami  ter bratu. Hvala vam, ker ste mi omogočili, 
da sem velikokrat stal na stopničkah. Predvsem pa hvala za vaš sij 

v očeh ob mojih uspehih. 
Veliko sem se o tem športu naučil ob gledanju posnetkov pravih, 
velikih tekmovalcev. Veliko me je o tehniki in skrivnosti h motokro-
sa naučil Jaka Može, tudi sam dolgoletni voznik in privrženec tega 
športa. Hvala, Jaka. Da je moje telo zdržalo vse te napore, je vsa 
leta skrbel kondicijski trener in fi zioterapevt Marko Tomič. Hvala. 
Beseda HVALA velja tudi Beti  in njeni družini. Miki in Jaka, vem, 
da sta bila velikokrat mokra ob pranju moje Honde. Skušal sem se 
vama oddolžiti  z borbo na stezi, vse mi je povedal vajin nasmeh. 
Hvala. 
Prav tako bi se rad zahvalil mojemu mehaniku Borutu Jakliču, ki je 
veliko ur porabil za to, da je tehnika čim manjkrat zatajila. Hvala.
V zadnjih dveh leti h sem po tekmah hodil z velikim ljubiteljem mo-
tokrosa Alojzijem Fortunom in njegovo družino. Vzpodbujali so me 
na vsakem koraku, mi nudili podporo in glasno navijali ob stezi. 
Lojz, hvala ti  za vse trenutke, ki sva jih preživela skupaj, ko sva se 
vozila na treninge in tekme in kramljala o motokrosu in življenju. 
Aha pa, da ne pozabim, hvala za vse makarone, ki si mi jih skuhal.
Rad bi se zahvalil tudi vsem vam, ki sem jih v tem trenutku pozabil 
omeniti . Hvala, ker ste mi kakorkoli pomagali in sti skali pesti  zame.
Vsako slovo pomeni tudi korak v neznano. Kar takoj sem se loti l 
novega športa, kolesarstva, da praznina ne bo tako velika.
Vse težke trenutke in napore sem že pozabil, v mislim mi bodo os-
tali le lepi spomini  in pravi prijatelji. Na moj prašni šport pa me 
bodo seveda spominjali tudi čudoviti  pokali, ki bodo za vedno kra-
sili našo garažo.

Miran Kovačič,  Foto: arhiv Kovačič 

V nedeljo, 14. 10. 2018, je v spremstvu FS Večerna Zarja  po dol-
gih leti h spet prestopil prag cerkve Sv. Urha  g. župnik Ciril Ora-
žem. Najprej so ga pozdravile njegove orgle in pevke cerkvenega 
pevskega zbora. Pred oltarjem ga je pričakal  g. Franc Anžlovar. V 
pozdravnem nagovoru mu je česti tal  ob praznovanju 60-letnice 
mašništva. Prosil ga je, da kot bisernomašnik opravi sv. mašo. V 
pridigi, ki je potekala v popolni ti šini, je orisal svojo trnovo pot, 
ki jo je prehodil pod okriljem sv. Urha. V Gabru je deloval celih 
19 let . Pri  službovanju je pusti l izjemen pečat.  Ustanovil je faro. 
Nabavil nove orgle, čudovite lestence, spremenil podobo oltarja 
in še mnogo drugega. Vrhunec njegovega delovanja v fari pa so 
čudovita Kregarjeva okna. To je bilo zadnje delo tega umetnika, 
ki daje poseben čar ob jutranjih mašah pri vzhajajočem soncu. 
Nekateri so mu očitali, da je dal podreti  prižnico. Pozneje so spoz-
nali, da kdor dela, tudi greši.  V zahvalo so se mu oddolžili s tem, 
da je dobil svoje mesto v »Rastoči knjigi Velikega Gabra«. Kljub 
visoki starosti  mu želimo še mnogo zdravih let. Bog vas živi.

Foto: g. Primož Predalič
Štefka Gliha

VESELI DECEMBER 2018
Občina Trebnje tudi letos fi nancira projekt »Veseli december 

2018«, v sklopu katerega bo v mesecu decembru organizirano 
obdarovanje otrok in prireditev s prihodom dobrega moža.

Vse starše otrok, rojenih v obdobju od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2017,
obveščamo, 

da bomo na spletni 
strani Občine objavili vse 

podrobnosti o dogodkih in  
obdarovanjih, ki jih bomo 

organizirali.

 Občinska uprava Občine Trebnje

Ciril Oražem – bisernomašnik

Game over # 4 Miran Kovačič
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Za vrati, ki z glavne ceste v Dolenji vasi 
pri Čatežu kar kličejo k obisku, so še ena 
vrata. Za temi vrati je majhna kuhinja. V 
majhni kuhinji je mizica. In za mizico dva 
stola ter zaboj za drva. Na stolu sedi ved-
no nasmejana Zofka. »Je Sofija doma?« 
zakličem iz veže. »Doma, doma! Le pridi, 
se bova kaj pomenila.« In že se smejeva. 
Ime je dobila po mami, ki jo je oče kot ujetnik Avstroogrske 
vojske pripeljal izza Kaspijskega morja in po njej je podedovala 
gostoljubno, dobrosrčno, prijazno rusko dušo.
Že kot petletno deklico jo je pritegnilo gledališče. Na Zaplazu 
je z igro Slehernik gostovala ljubljanska Drama. Potrebovali so 
Jezuščka in mala Zofija je bila več kot primerna za to vlogo. Od 
tedaj naprej ni bilo prireditve, da na njej ne bi v taki ali drugačni 
vlogi nastopila tudi ona. Še danes si skorajda vsak dan recitira del 
kake zgodbe ali pesmi, ki ji je ostala v spominu. 
Iz šole je nosila same petice in strašno si je želela, da bi tudi ona 
postala učiteljica. V otroški igri ji je bila vedno dodeljena čast, 
da poučuje. In pravi, da je bila zelo stroga učiteljica. A žal je bila 
revščina številne družine prevelika, zato se ji želja ni nikoli uresni-
čila. Velikokrat se spomni, kako je bilo lepo, ko je bila mlada, kako 
so bili na vasi prijatelji. Šestnajst deklet je bilo na vasi. Vedno so 
se rade družile, se smejale in tudi osvajale fante. Luštno je bilo. 
Danes takega druženja ni več. 
Spominja se svojega prvega plesa. Stara je bila trinajst, mogoče 
štirinajst let. V njihovi hiši so partizani pripravili ples. Neka parti-
zanka je pekla palačinke in jo po nerodnosti polila z oljem. Zelo jo 
je peklo. Njeno bolečino je opazil komandir, jo potolažil, potem 
pa kar odnesel v hišo in z njo zaplesal, kot da bi znala plesati že 
vrsto let. Ples jo je zasvojil za vedno. In, če bi ji ne nagajala kole-
na, bi plesala še danes. 
Pa kako so plesali, ko so ličkali. Se spomni, da so nekoč, ko so 
ličkali na Kovačevem podu, imeli kar tri harmonikaše. Jedli so 
kostanj in orehe, pili vino in celo noč preplesali. Ja, luštno je bilo.
Ko so na Čatežu odkrili spominsko ploščo narodnemu heroju, je 
bila v prosvetnem domu veselica in ples s srčki, na katerih so bile 
izvezene besede: Ljubim te, Rad te imam, Všeč si mi ... Ko je pri-
šel plesalec po plesalko, ji je pripel srček. Največ srčkov so fantje 
pripeli Zofki, zato je postala kraljica srčkov in za nagrado prejela 

liter vina. Družno sva ugotovila, da je bila Zofka prva mis Čateža 
in se do solz nasmejala. 
Pred poroko so dekleta imela »kranceljne«; neke vrste dekliščino. 
Sedele so za pogrnjenimi mizami, se pogovarjale, kaj dobrega po-
jedle in popile. Veselje je pa bilo. Tudi kakšna harmonika je zape-
la. Zofija tudi piše svoja doživetja in spomine. Zapisuje vse, kar se 
spomni, od samega otroštva dalje.  Največ piše o kulturi. Tudi o 
vojnih grozotah, ki jih podoživlja še dandanes. Najbolj ji je ostalo 
v spominu, kako so odpeljali njenega očeta, očeta sedmih otrok 
in ga ubili kot talca. 
»Hvala Bogu imam dober spomin. Za nazaj se spomnim veliko, 
tudi traparije. Vsemogoče stvari se spomnim. Nabralo se je veli-
ko zgodb, a o izdaji le-teh ne razmišljam.«
Rada tudi veliko bere. Pred nekaj dnevi se ji je pokvaril televizor 
in v parih dneh je prebrala kar pet knjig. Pravi, da bi brez knjige 
težko živela. Vid ji dobro služi, saj lahko pri dnevni svetlobi bere 
brez očal.
Človek se uči celo življenje. Načrti za prihodnost? »Kar tako nap-
rej, rada bom brala, malo nagajala, se pogovarjala z ljudmi, tudi 
kam šla, v kakšne toplice …«
Recept za dolgo življenje? »Dobra volja, to me gor drži. Tako malo 
kdaj sem jezna. Tudi če me kaj ujezi, sem čez tri minute že dobra. 
Si pravim: Zofija, glavo pokonci, nimaš kaj! Taka sem po naravi. 
Imam ruske gene! Harašo! (smeh) Včasih kdo pravi, da mu je 
dolgčas. Dolgčas mu je, ker je dolgočasen. Luštno si lahko narediš 
sam! Če si nekaj zaželim, to tudi naredim. Sam si moraš narediti 
luštno. To pa imam v sebi. Pa otroke imam zelo rada! Slabe stvari 
odpišeš, spominjaš se dobrih. In prav je tako. Starost je lepa in jo 
sprejemam tako, kot je.« 
Pri Zofki, kjer je vsak list knjige življenja popisan do potankosti, je 
vedno veselo in zabavno, polno zgodb, ki se kot pahljača razpro-
stirajo nad njenim bogatim življenjem. 
Zofka, saj ne morem verjeti, da jih imaš devetdeset! Pri tebi se 
počutim, kot da sem prišel zopet nekam domov. Hvala ti za vse 
tople sprejeme, za vse zgodbe, za veselje, za smeh!
Vse najboljše in naj ti zdravje služi še naprej.
Člani KORK Čatež in DU Velika Loka bomo Zofijo Globočnik ob 
njenem devetdesetem rojstnem dnevu, ki ga praznuje 17. no-
vembra, obiskali, se z njo poveselili in ji želeli še na mnoga, bo-
gata leta.

Za KORK Čatež in DU Velika Loka se je z Zofijo Globočnik 
pogovarjal Matej Mlakar.

To ni nogometni  rezultat, niti ne stanje v občinski blagajni. To je re-
zultat trdega dela SPVCP Občine Trebnje, KS s predsedniki na čelu, 
Policije, AMD, ZŠAM, g. dr. Šalde,  obeh  predstavnikov šol  in obeh 
redarstev, kar mogoče ne bo komu všeč.  K številki 0 je pripomogla 
tudi  starejša gospa, ki je s palčko  v ponedeljek, 22. 10., v zgodnjih 
popoldanskih urah hodila po napačni strani ceste na področju Zi-
danega mosta.  Toda na  sebi je ponosno nosila varnostni jopič.  Ko 
sem jo opozoril, je dejala: »Tako so me učili v šoli«. Fotografira-
nja ni privolila in spoštoval sem njeno zasebnost. Ker menim, da 
je premalo pohval, mi dovolite, da jo izrečem novemu šefu, ki se 
prav nič  šefovsko ne ponaša pri svojem delu. To je g. Zakrajšek, ki 
je s sodelavko ga. Podržajevo nepozaben člen verige SPV-ja.  Upam 
in prepričan sem, da bo tudi ga. Jerajeva, ki se je malo odpočila, 
dobro delala v bodoči sestavi SPV-ja. Naš fotoreporter je bil kot 
nek gasilec. Ko je izvedel za hujšo prometno nesrečo v občinskem 
prostoru, je takoj skočil na kraj dogodka. S takimi dokazi smo do-

segli kar nekaj nujnih posegov  na državnih  cestah. Na občinskih 
cestah so krajani KS Veliki Gaber čakali 10 let  na umestitev  ogle-
dala  pri nabožnem znamenju. Po izjavi pobudnika  je ogledalo v 
Biču  čakalo 7 let na postavitev. Tudi odstranitev zaščitne ograje pri 
odcepu za Dobrnič je po izjavah pobudnikov trajala 7 let. Občina 
Trebnje  spada v sam vrh prikazovalnikov hitrosti. Ti omogočajo, da 
pametni vozniki  ne polnijo proračunske blagajne. Uresničili smo 
95 % želja občank in občanov. V kolikor ne bo prišlo do prestavitve 
prehoda za pešce pred Osnovno šolo Veliki Gaber in znaka Med-
vedjek ter označbe avtobusne postaje  št. 2  ter uskladitev pro-
metne signalizacije  pri piceriji Pr-Hladet, pa le pocukajte za rokav 
pohvaljene. Povejte  jim, da  obljuba dela dolg. Obresti pa  tečejo. 
Voznice – vozniki, s ponosom nosite grb Občine Trebnje na svojih 
registrskih tablicah. Dokažite norcem po Sloveniji,  da prihajate iz 
prometno kulturne občine Trebnje. Obdržimo ničlo tudi v bodoče.
Hvala vsem!

Mirko Gliha
Predsednik SPVCP Občine Trebnje

Iz 3 na 0

»Je Sofija doma?«
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Predstavite svojo kmetijo (s čim se ukvar-
jate, kako ste začeli, koliko vas je vključe-
nih v delo …)
Naša kmetija se nahaja v vasi Jezero pri 
Trebnjem. Sprva smo se posvetili živinore-
ji oz. pridelavi mleka, na domu smo tudi 
prodajali kumarice za vlaganje in jagode. 
Obenem smo se ukvarjali tudi z vinograd-
ništvom. Zaradi veselja do peke prazničnih 
dobrot se je pojavila želja, da bi tovrstne 
izdelke ponudili na  tržnici. Preusmerili 
smo se v dopolnilno dejavnost peke kruha 
iz krušne peči, peciva, potic in v izdelavo 
testenin, ki jo izvajamo že deseto leto za-
pored.

Kako poteka vaš povprečen dan?
Naš povprečni delovni teden poteka od 
ponedeljka, ko imamo čiščenje, nabavo 
materialov za peko; moko nabavljamo iz-
ključno v mlinu Košak v Kronovem, kamor 
peljemo svoje žito.  Ob torkih izdelujemo 

testenine, ob sredah pečemo piškote, ob 
četrtkih pakiramo piškote, ob petkih izde-
lujemo potice in pripravimo vse potrebno 
za nočno peko kruha v krušni peči, ob so-
botah v zgodnjih jutranjih urah sledi peče-
nje kruha in ostalih pekovskih izdelkov ter 
na koncu prodaja na trebanjski tržnici.

Kateri je tisti produkt na vaši stojnici, ka-
terega bi prvega ponudili turistu in zakaj?
Menimo, da so naši produkti vsi dobri, od 
kruha do potic, saj so bili že ocenjeni in na-
grajeni z zlatimi priznanji, če pa že moram 
izpostaviti nekaj, pa so to gotovo tudi naši 
orehovi/pehtranovi/rozinovi štrukeljčki.

Vizija vaše kmetije? Kje vidite potencial?
Dolgoročne vizije ne načrtujemo – za-
enkrat delamo na tem, da so naši izdelki 
kakovostni in da bi še malo vztrajali, dok-
ler nam bo služilo zdravje. 

Kje vse najdemo vaše izdelke?
Naše izdelke lahko kupite vsako soboto 

na trebanjski tržnici ali na domu. Ob tej 
priložnosti bi se rada zahvalila vsem stran-
kam, ki obiskujejo našo stojnico in kupu-
jejo naše izdelke. HVALA in še naprej do-
brodošli.

Mateja Kozlevčar

Kmečka in rokodelska tržnica se predstavi 
Kmetija Zupančič
Pogovarjali smo se z Anico Zupančič
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LOKALNE VOLITVE - KANDIDATI ZA ŽUPANE 

Vaš trgovec v Trebnjem
AVTO CENTER VOVK d.o.o.
Podjetniška ulica 7, SI-8210 Trebnje

   www.avto-vovk.si

*Cena velja za model Renault Kadjar Life TCe 140 FAP in že vsebuje redni popust v višini 1.500 €. Ob nakupu vozila prek Renault Financiranja prejmete popust ob menjavi staro za novo 1000 €. Ob nakupu prek Renault financiranja 
in sklenitvi obveznega in osnovnega kasko zavarovanja za prvo leto prek Renault Financiranja prejmete dodatni popust v višini 1.500 €. ** Renault Financiranje ni pogoj za pridobitev paketa zimskih pnevmatik.  ***Ob nakupu 
modela Renault Kadjar prek Renault Financiranja kupec brezplačno prejme komplet Elan smuči, palice in vrečo za smuči. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. 
Poraba pri mešanem ciklu 4,3 – 6 l/100 km. Emisije CO2 113 – 136 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6Dt. Emisija NOx: 0,02 – 0,0294 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00016 – 0,00291 g/km. Število delcev (x1011):  
0,01 – 1,29. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega 
zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

Renault KADJAR
Izberi drugačno pot.

 že od

16.790 €*

Paket zimskih 
pnevmatik**

Komplet Elan smuči*** C
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Renault priporoča renault.si
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Mag. Gregor Kaplan, Trebnje, Dolenjska ulica 2

Kot župan občine Trebnje bom kot prednostno nalogo namenil 
prostorskim pogojem za otroke: gradnji druge osnovne šole v 
Trebnjem in zagotovitvi varstva vsem otrokom, katerih starši 
to potrebujejo!
Moja posebna naloga bo povečanje črpanja sredstev EU, naj-
manj za 5-krat. Gospodarstvo, zadružništvo in turizem so pa-
noge, v katerih obstajajo še velike možnosti. Pri tem se bom 
naslonil na tradicijo, naravne danosti in seveda na naše de-
lovne ljudi. S primerno umestitvijo kulturnih spomenikov ter 
s promocijo naših pomembnih soobčanov bomo krepili tako 
turizem kot kulturo. Na področju kulture pa smo dolžni ustvar-
jati nove, boljše prostorske pogoje za novo ustvarjanje in za 
dejavnost že uveljavljenih ustanov. Izziv bo tudi medgenera-
cijski dialog, ki bo deležen posebne pozornosti.
Želim, da bi primerno izkoristili 15. poldnevnik in planinski 
dom na Vrhtrebnjem, Temenico, arheološke ostaline … kakor 
tudi druge turistične in prostorske danosti.

Sem magister politologije javne uprave in sem zaposlen na 
Ministrstvu za zunanje zadeve. Končal sem dodiplomski študij 
na FDV v Ljubljani, in sicer študij politologije, smer obram-
boslovja.
Dejaven sem v različnih društvih in društvenem življenju Treb-
njega ter širše okolice. Kot občinski svetnik delam mandat in 
pol ter dobro poznam problematiko celotne občine, krajevnih 
skupnosti, ustanov ter različnih dejavnosti. Kot občinski svet-

PRILOŽNOST ZA SPREMEMBE

Podrobnosti o programu lahko najdete na spletnih straneh in FB-profi lih, 

kjer me lahko spremljate ter povprašate še za kakšno dodatno pojasnilo, in sicer:

https://www.facebook.com/KaplanGregor/ ter 

http://gregorkaplan.si/

ter tudi na straneh ZL-DSD Trebnje

 http://dsdtrebnje.si/?fbclid=IwAR3TBpseXMrNkBlHWMountZzp7aiwKWQu7A5BKj-

SQfzvPMdJNzBLh1W5zkA
in na FB 

https://www.facebook.com/demokraticnastranka.delatrebnje/

nik sem se med drugim redno zavzemal za dobro OŠ in ustrezne vrtce. Že več kot 20 let na različne načine sodelujem, spremljam in raziskujem ter 
objavljam odprta vprašanja, ki so povezana z izgnanstvom v nemška taborišča. Na to temo sem napisal tudi dve knjigi. Za raziskovanje sem prejel 
nagrado OZN za Slovenijo, ki mi jo je izročil takratni predsednik Republike Slovenije dr. Janez Drnovšek.
                                         Gregor Kaplan
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Spoštovane občanke in občani 
Jože Avguštinčič – kandidat Slovenske 

demokratske stranke za župana 
občine Trebnje.

Trebnje potrebuje mladega, 
ambicioznega, neobremenjenega 

župana s posluhom za potrebe 
občanov.

Sem Jože Avguštinčič, star 35 let, po poklicu diplomirani inženir le-
sarstva, kot konstruktor zaposlen v podjetju Stilles Sevnica. Stanu-
jem v vasi  Lokve pri Dobrniču 1. Moja družina se je pred kratkim 
povečala za novega družinskega člana. Rekreativno se ukvarjam z 
različnimi športi. 
Za kandidaturo sem se odločil, ker lahko s svojim znanjem prispe-
vam, da bomo v občini Trebnje zaživeli kakovostno sodobno življe-
nje. Ob izvolitvi sem pripravljen vložiti vse svoje znanje in dosedanje izkušnje za blaginjo občank in 
občanov. Dela dosedanjega župana ne nameravam kritizirati. Vem, da se z voljo in odločnostjo da nare-
diti še več. Svoje moči bom usmeril v sprejemanje predlogov iz krajevnih skupnosti in tudi posameznih 
občanov. Odprt bom za vse in vsakogar.
Za vas sem dosegljiv na številki 031 586 735 ali na socialnem omrežju Facebook.  

VOLITE SVOJEGA ŽUPANA – OBKROŽITE ŠTEVILKO 4

Že v naprej se zahvaljujem za Vaš glas, Jože Avguštinčič

4
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1. Volilno enota KS Šentlovrenc, Velika Loka, Veliki Gaber, Sela Šumberk, Čatež
Zap.št. Ime in priimek kandidata Stalno prebivališče

1 OSTANEK  FRANCI Dolenje Prapreče
2 BRILJ  BOGDANA Sela pri Šumberku
3 STRAJNAR  FILIP Velika Loka
4 FLERE  BRIGITA Marti nja vas
5 URBANČIČ  MARJAN Trebanjski vrh
6 ZORC  ŠPELA Zagorica pri Velikem Gabru

2. Volilno enota KS Nemška vas, Dobrnič, Sveti nja, Knežja vas.

Zap.št. Ime in priimek kandidata Stalno prebivališče
1 AVGUŠTINČIČ JOŽE Lokve pri Dobrniču
2 DOKL TATJANA Sveti nja, Dobrnič
3 KONCILJA BOŠTJAN Dobrnič
4 BARLE ANITA Dolenje Selce
5 EMERŠIČ MARKO Lisec

3. Volilno enota KS Trebnje, Štefan, Račje selo

Zap. št. Ime in priimek kandidata Stalno prebivališče
1 KEPA  FRANCI Trebnje
2 STRMEC  KASTIGAR  ERIKA Trebnje
3 SINUR IGOR Trebnje
4 ČERNE JOŽEFA Trebnje
5 MARN PETER Dol pri Trebnjem
6 GREBENC KEPA MATEJA Trebnje
7 MULH FRANC Štefan
8 BOBNAR ANA Vina Gorica, Trebnje
9 ŠTUPAR DOMEN Vina Gorica, Trebnje

Volite SDS 
pod številko     

8

Volite SDS 
pod številko     

2

Volite SDS 
pod številko     

7

ZA TREBNJE
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Pred nami so lokalne volitve. NSi - krščanski demokrati v Trebnjem smo prepričani, da smo tudi v 
iztekajočem mandatu delovali v dobrobit vseh prebivalcev občine, si prizadevali za realizacijo dobrih 
programov in se trudili uresničiti tisto, kar so občanke in občani od nas pričakovali. Tudi v prihodnje se 
bomo trudili, da bodo naši občinski svetniki, poslanec Blaž Pavlin, svetniki KS in drugi izvoljeni iz vrst NSi, 
kar se da najbolj odgovorno opravljali zaupane jim naloge. 
Vsaka dana obljuba je za nas zaveza.

Za letošnje lokalne volitve smo za kandidate v občinske svete in svete krajevnih skupnosti predlagali 
ljudi, ki bodo odgovorno sprejemali odločitve za vsestranski razvoj občine, racionalno porabo 
občinskega, državnega in evropskega denarja, spodbujali večjo povezanost občank in občanov ter krepili 
medgeneracijsko sodelovanje. Trudili se bodo približati vsem občanom, saj se politične odločitve tudi v 
vsakdanjem življenju dotikajo vsakega izmed nas. 

V NSi želimo, da postane občina Trebnje varen dom v vseh pogledih in za vse generacije, 
zato se bomo zavzemali za:

 > olajšavo za mlade družine – nižja cena vrtca za tiste starše, ki rešujejo osnovno stanovanjsko vprašanje
 > ureditev brezplačnega prevoza za starejše in sofinanciranje  

toplega obroka. S tem bi omogočili starejšim, da bi čim dlje živeli v domačem okolju.
 > rešitev prostorske stiske osnovnih šol in vrtcev.

Spoštovane občanke in občani, vabimo vas, da na lokalnih volitvah, 
18. novembra 2018, oddate svoj  glas za Novo Slovenijo.

Pošteni in razvojno usmerjeni odločevalci v občinskem svetu, 
svetniki NSi, zagotavljamo pravičen in varen razvoj občine.

Kandidati  za člane Občinskega sveta občine Trebnje:
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1. Volilno enota KS Šentlovrenc, Velika Loka, Veliki Gaber, Sela Šumberk, Čatež
Zap.št. Ime in priimek kandidata Stalno prebivališče

1 OSTANEK  FRANCI Dolenje Prapreče
2 BRILJ  BOGDANA Sela pri Šumberku
3 STRAJNAR  FILIP Velika Loka
4 FLERE  BRIGITA Marti nja vas
5 URBANČIČ  MARJAN Trebanjski vrh
6 ZORC  ŠPELA Zagorica pri Velikem Gabru

2. Volilno enota KS Nemška vas, Dobrnič, Sveti nja, Knežja vas.

Zap.št. Ime in priimek kandidata Stalno prebivališče
1 AVGUŠTINČIČ JOŽE Lokve pri Dobrniču
2 DOKL TATJANA Sveti nja, Dobrnič
3 KONCILJA BOŠTJAN Dobrnič
4 BARLE ANITA Dolenje Selce
5 EMERŠIČ MARKO Lisec

3. Volilno enota KS Trebnje, Štefan, Račje selo

Zap. št. Ime in priimek kandidata Stalno prebivališče
1 KEPA  FRANCI Trebnje
2 STRMEC  KASTIGAR  ERIKA Trebnje
3 SINUR IGOR Trebnje
4 ČERNE JOŽEFA Trebnje
5 MARN PETER Dol pri Trebnjem
6 GREBENC KEPA MATEJA Trebnje
7 MULH FRANC Štefan
8 BOBNAR ANA Vina Gorica, Trebnje
9 ŠTUPAR DOMEN Vina Gorica, Trebnje

VOLILNA ENOTA 2

Alojzij Kastelic, župan

Martina Ratajc, Lukovek

1.

2.

Silvo Zupančič, Svetinja

Ana Kastigar, Dobrnič

3.

4

Franci Starič, Rihpovec5.

Drage volilke in volilci!
Hvala vam za dosedanjo veliko podporo. Tudi za naprej imamo veliko idej in ciljev, ki jih bomo uresničili. Županova lista bo zagotavljala 
enakomeren in območno skladen razvoj po vsej občini. 

Smo najboljša lista in izbira - za vaš glas se vam že vnaprej najlepše zahvaljujemo. VOLILNA ENOTA 3

Miran Candellari, Trebnje

Milena Marija Ratajc, Trebnje

1.

2.

Miran Jurak, Trebnje

Nada Pepelnak, Trebnje

3.

4.

Jože Grozde, Trebnje

Marija Prosenik, Trebnje

5.

6.

Jože Okoren, Trebnje7.

VOLILNA ENOTA 1

Andrej Jevnikar, Šentlovrenc

Tanja Jamnik Grm, Stehanja Vas

1.

2.

Branko Rus, Mrzla Luža

Mojca Smolič, Veliki Gaber

3.

4.

Ignac Trunkelj, Orlaka

Marjeta Tomšič, Čatež

5.

6.

Naročnik: Alojzij Kastelic in Županova lista

Preberite in odločite
Občanke in občani! Imate nevsakdanjo priložnost, da oblikujete utrip občine. Naslednja 
bo čez 4 leta. Ne naredite si nepopravljive škode. Stranka DeSUS vam ne ponuja velike izbi-
re. Zakaj? Ker nam ni vseeno, kdo bo zastopal naše barve v OS. Na volitve stopamo z najkraj-
šo listo kandidatov. Ponujamo vam to, kar je dobro za vas. V preteklosti smo dokazali, da je 
naš svetnik opravil delo, ki nam je bilo dano z odliko. Delali smo 4 leta in uspeli. Na področju 
dela SPVCP smo uresničili »VSE« - da pravilno ste prebrali - kar ste zahtevali. Za to imamo 
dokaze. In kaj vam obljubljamo v naslednjem mandatu? Nič. Čakamo zahteve. Imamo samo 
pobudo, za katero si želimo, da bi beseda meso postala. Želimo sestaviti brezplačno mrežo 
mobilnosti starejših občank in občanov. To je  naša dolžnost. Dajte nam priložnost.  G. župan 
ima v žepu pripravljenih 5.000,00 €. Se pravi: seveda so. In kaj morate storiti vi. Zelo malo. 
Samo izpolniti svojo državljansko dolžnost. 
Kandidati so že dokazali sposobnost vsak na svojem področju, zato smo prepričani, da vaša 
odločitev ne bo težka. DeSUS bodo zastopali samo v 1. volilni enoti:
1. Mirko Gliha
2. Darinka Kastelic
3. Mirko Kržičnik 
                                                                                                              OO DeSUS Trebnje

Volite tistega, ki je za vas že 
kdaj kaj storil. To je naše geslo. 
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Združena levica - demokratična stranka dela je na svojo listo kandidatk in kandidatov za Občinski svet vključila tako člane stranke kot tudi nečlane in s tem pokrila 
celotno paleto družbenega dogajanja. Zlasti smo bili pozorni, da smo na našo listo vključili vse generacije. Naše kandidatke in kandidati za Občinski svet: 

Volilna enota I

Na glasovnici 7
   Volilna enota II

Na glasovnici 5
Volilna enota  III 

Na glasovnici 2
1. Franc-Brane  Praznik
2. Sonja   Jevnikar
3. Tadej  Rakar
4. Frančiška  Grošelj

1. Ksenija Starič
2. Jože Trunkelj
3. Karmen  Maver
4. Ivan  Starič
5. Tanja  Benedik

1. mag. Gregor Kaplan
2. Karmen Starič
3. Darko Pekolj
4. Barbara Leben
5. Danijel Ocepek
6. Ivica  Kastelic
7. Darko Kastelic
8. Danica  Franga
9. mag. Franc  Žnidaršič

Naše kandidatke in kandidati so tudi zagotovilo, da bo Občinski svet deloval transparentno ter odločal v prid vsem občankam in občanom 
občine, ter da bodo svetniki dajali prednost življenju občine ter občanom in ne zgolj interesom posameznikov ali ozkih skupin.

Podrobnosti o našem programu so na voljo na naši spletni strani   
http://dsdtrebnje.si/?fbclid=IwAR3TBpseXMrNkBlHWMountZzp7aiwKWQu7A5BKjSQfzvPMdJNzBLh1W5zkA

in na FB https://www.facebook.com/demokraticnastranka.delatrebnje/    ZL-DSD Trebnje

PRILOŽNOST ZA SPREMEMBE

Novi obrazi 
nova prihodnost!

MATEJ BARBO
Dol. Nemška vas

NEVENKA KREVS
Dolenji Podboršt

TOMAŽ HOSTNIK
Pekel

GAŠPER KEK
Občine

JOLANDA POVHE
Račje selo

NATALIJA GLOGOVŠEK
Trebnje

IGOR OZIMEK
Mrzla Luža

LEON LOBE
Studenec

TOMAŽ KONČINA
 Velika Loka

VERA ROZMAN
Dolenje Ponikve

ALEKSANDRA SIMONČIČ VENE
Trnje

MOJCA POVHE
Trebnje

SAŠO BARLE
Velika Loka

MATEJA POVHE
Račje selo

TANJA CESAR
Rodine

SAŠA GOGNJAVEC
Dolenje Ponikve

SUZANA VENCELJ
Mali Videm

BRIGITA REBOLJ
Mali Gaber

MATEJA KOZLEVČAR
Trebnje

DARJAN SLAK
Gor. Medvedje selo

ROMANA GNIDOVEC
Velika Loka

ALEN ŠTRITOF
Gorenje Kamenje

MIHA SEVER
Gorenje Ponikve

TOMAŽ PRAZNIK
Veliki Gaber

SIMON ERJAVEC
Velika Loka

MATJAŽ LONGAR
Trebnje

SAŠO GLIHA
Dolenje Ponikve

UROŠ RAKAR
Iglenik

 Jože Hribar
        Veliki Gaber
 Maša Erjavec
        Velika Loka
 Marija Zupančič
        Dol. Nemška vas
 Špela Smuk
        Trebnje

 Marko Šalehar
        Trebnje
 Greta Gašperin
        Trebnje
 Dean Verbič
       Štefan
 Franci Opara
        Trebnje

 Peter Agnič
        Trebnje
 Miha Cesar
        Rodine
 Bojan Kirm
       Rožni Vrh
 Dejan Smuk
        Trebnje

 Dr. Mira Zore
        Trebnje
 Aljaž Uhan
        Trebnje
 Boštjan Vovk
       Trebnje
 Alojz Gliha
        Vrhtrebnje

 Slavka Grm
        Velika Loka
 Sara Praznik
        Veliki Gaber
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Bolje za vse! 

 Na š program za razvoj občine Trebnje:
1) Gradnja kulturnega doma v Trebnjem.

2) Izgradnja obvoznice v Dobrniču, Velikem Gabru, rekonstrukcija cest proti  Repčam, Grmadi, Velikem Gabru, 
Gombišču, Čatežu, Sv. Marjeti  z izgradnjo pločnikov (na Čatežu, do vseh osnovnih šol ter rekonstrukcija dotraja-
nih cest v občini, gradnja javne razsvetljave predvsem na postajališčih za šolske prevoze. 

3) Zagotovitev zadostnih kapacitet za delovanje Osnovne šole Trebnje z dograditvijo Osnovne šole v Dolenji Nem-
ški vasi in priprava projektne dokumentacije za gradnjo nove šole v Trebnjem, zgraditi  prizidek pri Osnovni šoli 
Šentlovrenc, vrtec v Šentlovrencu, dograditi  Osnovno šolo Veliki Gaber in vrtec v Velikem Gabru. 

4) Rekonstrukcija regionalne ceste- bivša H1 z izgradnjo kolesarske ceste ter kolesarske ceste proti  Mirni ter v mes-
tu Trebnje.

5) Poskrbeti  za starejše na domovih, izgradnja oskrbovalnega doma v Trebnjem, pripraviti  dokumentacijo za novo 
enoto Doma starejših občanov v Dobrniču ter spodbujati  projekt starejši za starejše. 

6) Napeljati  vodovod v vinogradniškem območju Lisec, v vaseh poskrbeti  za zadostno število hidrantov ter rekon-
struirati  dotrajane vodovode.

7) Urediti  Mestni trg in ga narediti  privlačnega za krajane in turiste, urediti  dostop do centra Trebnjega in urediti  
avtobusno postajo.

8) Zavarovati  železniški prehod na Veliki Loki.

9) Zagotoviti  prepoznavnost mesta (lev …), ureditev krožnih križišč.

10) Izdelati  projektno dokumentacijo za glasbeno šolo. 

11) Urediti  sprehajalne poti  ob Temenici. 

12) Urediti  športno rekreacijske površine z igrali v vseh krajevnih skupnosti h.                               

                                                                                                                    Lokalni odbor Trebnje
                                                                                                                                  Predsednica
                                                                                                                                 Vida Šušterčič
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Prioritete v mandatu 2018–22 
1. Vrtec v Šentlovrencu, en oddelek na Čatežu
2. Nova osnovna šola 
3. Nadhod na Kidričevo c. za varen prehod šolarjev od šole do igrišča pri CIK-u
4. Dostop do čiste, tekoče pitne vode v naseljih Lisec in Dol
5. Dokončanje kanalizacije Velika Loka z okoliškimi vasmi
6. Kanalizacija Ponikve
7. Obnova meteornega in kanalizacijskega sistema v Trebnjem
8. Širitev ceste Trebnje–Grmada–Dobrnič
9. Dokončanje širitve ceste Bič–Veliki Gaber
10. Zgraditi  že načrtovane pločnike v vseh KS na bolj obremenjenih odsekih cest 
11. Širitev ceste v Studenec
12. Izgradnja zahodnega priključka avtoceste do Velike Loke 
13. Širitev ceste Trebnje–Repče–Gorenji Vrh
14. Obnova ceste v Sela pri Šumberku iz smeri Velike Dole
15. Dostop na H1 za vasi Podboršt, Jezero, Dolenja Dobrava
16. Popravilo mostu v Zidanem mostu       
17. Tržnica za prodajo kmeti jskih pridelkov kot dodatna dejavnost občinskega javnega podjetja
18. Priprava za gradnjo večjega športno rekreacijskega centra v Trebnjem
19. Poslovilna vežica v Selih pri Šumberku
20. Podpora manjšim podjetnikom in SP-jem ob novi zaposlitvi
21. Oprosti  se davek na nepozidana stavbna zemljišča, kjer je raba dejansko samo kmeti jska, enako za dvorišče okoli stavb
22. Znanjša se komunalni prispevek za hleve vsaj 50 % 
23. Zmanjšati  obračun za obdelavo komunalnih vod na kmeti jah
24. Povečati podporo za investi cije v kmeti jstvo

                                                                                    OO SLS Trebnje

Za podeželje, mesto in vse nas

1. Tjaša Benedičič 
2. Daniel Barle 
3. Silva Korevec
4. Božidar Jerčič
5. Alojzij Piškur

1. Nino Zajc
2. Silva Kastelic
3. Miha Zupančič
4. Marija Mežnaršič
5. Vinko Ribič
6. Jasna Lukič
7. Marjan Krmelj
8. Marinka Sila
9. Anica Velkavrh

1. Mitja Hren
2. Antonija Krmelj
3. Franc Bartolj
4. Silva Čujk
5. Jože Lipoglavšek

Nova 
osnovna šola

Pločnik na 
Čatežu

Pločnik na Ponikvah

Nova športna dvorana

Vrtec in pločnik v 
Velikem Gabru

Izgradnja vrtca 

v Šentlovrencu 
Avtobusna 
postajališča

Ustvarjanje podjetjem 

spodbudnega okolja

Večje črpanje 

sredstev iz EU

Izgradnja 
kulturnega 
centra 

Dokončanje 
športnega igrišča 
v Dobrniču

Prostori za mladinske in 
društvene dejavnosti

Prostori za knjižnico

Postori za 
glasbeno šolo

Volilna enota 1 Volilna enota 2 Volilna enota 3Volilna enota 1 Volilna enota 2 Volilna enota 3
5 6 8
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Občinska volilna komisija Trebnje na podlagi 2. odstavka 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) v povezavi z 61. členom Zakon o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
54/07 – odl. US in 23/17), objavlja      
      

SEZNAM KANDIDATOV za župana OBČINE TREBNJE na lokalnih volitvah, ki bodo v nedeljo, 
dne 18. NOVEMBRA 2018

V seznam so vpisani naslednji kandidati:       
      

Žrebana št. 
kandidata

Kandidat
Datum 
rojstva

Naslov
Strokovni ali 
znanstveni naslov

Delo Predlagatelj

1  Leon Lobe  25.09.1976 Studenec, Studenec 42 diplomirani teolog
svetovalec 
pedagog

DROT - ZA RAZVOJ

2
mag. Gregor 
Kaplan  

12.02.1974 Trebnje, Dolenjska ulica 2 magister znanosti svetovalec
ZL-DSD - ZDRUŽENA 
LEVICA-DEMOKRATIČNA 
STRANKA DELA

3  Alojzij Kastelic  30.08.1960
Dolenje Ponikve, Dolenje 
Ponikve 29

/ župan
Branko Meglič in skupina 
volivcev

4  Jože Avguštinčič  27.09.1983
Lokve pri Dobrniču, Lokve 
pri Dobrniču 1

dipl. ing. les. konstruktor
SDS - SLOVENSKA 
DEMOKRATSKA STRANKA

Voli se 1 (en) kandidat.       
          Predsednik občinske volilne komisije
         Boštjan Kovič, l.r.
Številka: 040-1/2018      
Datum: 29.10.2018      

Občinska volilna komisija Trebnje na podlagi 2. odstavka 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) v povezavi z 61. členom Zakon o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
54/07 – odl. US in 23/17), objavlja           
 
SEZNAM LIST KANDIDATOV za člane občinskega sveta OBČINE TREBNJE na lokalnih volitvah, ki bodo 

v nedeljo, dne 18. NOVEMBRA 2018

VOLILNA ENOTA 1: v volilni enoti se voli 6 (šest) članov občinskega sveta         
V seznam so vpisane naslednje liste kandidatov:     
            
 1. IME LISTE: DROT ZA - RAZVOJ           
 PREDLAGATELJ: DROT - ZA RAZVOJ           
    

Zap. št. 
kand.

Kandidat Datum rojstva Naslov Strokovni ali znanstveni naslov Delo

1  Simon Erjavec  01.12.1987 Velika Loka, Velika Loka 19 dipl. inž. kemijske tehnologije analitik v laboratoriju
2  Suzana Vencelj  07.02.1976 Mali Videm, Mali Videm 18 / pomočnica vzgojiteljice
3  Tomaž Praznik  29.01.1977 Veliki Gaber, Veliki Gaber 150 diplomirani ekonomist zavarovalni posrednik

4  Brigita Rebolj  16.01.1990 Mali Gaber, Mali Gaber 10 ekonomist
strokovni delavec za 
izvajanje zavarovanj

5  Jože Hribar  02.12.1964 Veliki Gaber, Veliki Gaber 64A / samostojni podjetnik
6  Maša Erjavec  21.09.1989 Velika Loka, Velika Loka 19 diplomirana ekonomistka /
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 2. IME LISTE: SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA       
 PREDLAGATELJ: SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA         
    

Zap. št. 
kand. 

Kandidat
Datum 
rojstva

Naslov Strokovni ali znanstveni naziv Delo

1  Franci Ostanek  05.02.1965
Dolnje Prapreče, Dolnje Pra-
preče 1

/ kmet

2  Bogdana Brilj  20.11.1976
Sela pri Šumberku, Sela pri 
Šumberku 27

dipl. inž. zootehnike
na poti v samostojno 
dejavnost

3  Filip Strajnar  27.06.1990 Velika Loka, Velika Loka 23 / nadzor stroja
4  Brigita Flere  02.09.1988 Martinja vas, Martinja vas 36 / trgovka
5  Marjan Urbančič  15.03.1957 Trebanjski Vrh, Trebanjski Vrh 26 / upokojenec

6  Špela Zorc  12.10.1988
Zagorica pri  Velikem Gabru, 
Zagorica pri Velikem Gabru 30

/ gostinka

 
 3. IME LISTE: DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE    
 PREDLAGATELJ: DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE        
         

Zap. št. 
kand. 

Kandidat Datum rojstva Naslov Strokovni ali znanstveni naziv Delo

1  Mirko Gliha  03.08.1948
Cesta pri Velikem Gabru, Cesta 
pri Velikem Gabru 15

/ upokojeni podjetnik

2  Darinka Kastelic  21.01.1959
Dolga Njiva pri Šentlovrencu, 
Dolga Njiva pri Šentlovrencu 12

/ upokojenka

3  Mirko Kržičnik  21.08.1952 Veliki Videm, Veliki Videm 29 / upokojenec
     
 4. IME LISTE: SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA        
 PREDLAGATELJ: SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA         
          

Zap. št. 
kand. 

Kandidat Datum rojstva Naslov
Strokovni ali znanstveni 
naziv

Delo

1  Stanislav Šlajpah  15.07.1966 Škovec, Škovec 22 / gasilec-prečrpovalec
2  Zlatka Zavrl  03.02.1957 Roje pri Čatežu, Roje pri Čatežu 1 inženir prometa upokojenka
3  Jože Dimnik  12.10.1963 Mrzla Luža, Mrzla Luža 2 magister elektrotehnike sekretar
4  Nataša Zavrl  26.02.1982 Roje pri Čatežu, Roje pri Čatežu 1 inženir kmetijstva operater
5  Gustelj Pekolj  24.11.1957 Gombišče, Gombišče 15 / trgovec
6  Patricija Šlajpah  27.01.1996 Škovec, Škovec 22 / študentka

          

 PREDLAGATELJ: DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE        
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 5. IME LISTE: SD - SOCIALNI DEMOKRATI     
 PREDLAGATELJ: SD - SOCIALNI DEMOKRATI           
            

Zap. št. 
kand. 

Kandidat Datum rojstva Naslov
Strokovni ali znanstveni 
naziv

Delo

1  Tjaša Benedičič  22.11.1983 Čatež, Čatež 59 dipl. inž. gradbeništva vodja nabavne službe
2  Daniel Barle  01.04.1954 Velika Loka, Velika Loka 43 dipl. inž. elektr. upokojenec

3  Silva Korevec  22.12.1953 Veliki Gaber, Veliki Gaber 108
učitelj zgodovine in 
geografije

upokojenka

4  Božidar Jerčič  13.06.1956
Zagorica pri  Velikem Gabru, Zagori-
ca pri Velikem Gabru 39 B

pravnik pravnik

5  Alojzij Piškur  05.03.1954 Mali Gaber, Mali Gaber 17 / upokojenec
    
 6. IME LISTE: NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI     
 PREDLAGATELJ: NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI          
         

Zap. št. 
kand. 

Kandidat Datum rojstva Naslov
Strokovni ali znanstveni 
naziv

Delo

1  Franc Lavš  01.05.1957
Zagorica pri  Velikem Gabru, Zagori-
ca pri Velikem Gabru 63

/ voznik

2  Štefanija Gliha  06.12.1949 Cesta, Cesta 15 / upokojenka
3  Branko Longar  29.01.1970 Medvedjek, Medvedjek 33 diplomirani ekonomist vodja logistike

4  Maja Trunkelj  12.12.1991 Orlaka, Orlaka 1
magister profesor spe-
cialne in rehabilitacijske 
pedagogike, PRUT

učitelj specialne peda-
gogike

5  Marjan Papež  25.07.1959 Čatež, Čatež 56
univerzitetni diplomira-
ni ekonomist

projektni vodja

6  Kristina Hočevar  13.11.1976
Sela pri Šumberku, Sela pri Šumber-
ku 25A

/
kadrovska in administra-
tivna dela

             
 
 7. IME LISTE: ZL-DSD - ZDRUŽENA LEVICA-DEMOKRATIČNA STRANKA DELA   
 PREDLAGATELJ: ZL-DSD - ZDRUŽENA LEVICA-DEMORATIČNA STRANKA DELA       
          

Zap. št. 
kand. 

Kandidat Datum rojstva Naslov
Strokovni ali znanstveni 
naziv

Delo

1  Franc Brane Praznik  21.04.1949 Mačji Dol, Mačji Dol 1 / upokojeni častnik SV
2  Sonja Jevnikar  19.06.1966 Medvedjek, Medvedjek 7 / skladiščnik
3  Tadej Rakar  09.11.1991 Šentlovrenc, Šentlovrenc 52 / proizvodnji delavec
4  Frančiška Grošel  27.11.1937 Šentlovrenc, Šentlovrenc 14 / upokojenka
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 8. IME LISTE: ŽUPANOVA LISTA            
 PREDLAGATELJ: ŽUPANOVA LISTA           
          

Zap. št. 
kand. 

Kandidat Datum rojstva Naslov
Strokovni ali znanstveni 
naziv

Delo

1  Andrej Jevnikar  02.02.1957
Vrhovo pri Šentlovrencu, Vrhovo pri 
Šentlovrencu 8

/ upokojenec

2  Tanja Jamnik Grm  20.01.1978 Stehanja vas, Stehanja vas 4 / podjetnica
3  Branko Rus  03.02.1965 Mrzla Luža, Mrzla Luža 7 / strojevodja
4  Mojca Smolič  19.04.1965 Veliki Gaber, Veliki Gaber 74 / podjetnica
5  Ignac Trunkelj  27.08.1953 Orlaka, Orlaka 1 / upokojenec
6  Marjeta Tomšič  11.02.1952 Čatež, Čatež 26 univ. dipl. ekonomist upokojenka

             
 9. IME LISTE: SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA   
 PREDLAGATELJ: SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA         
          

Zap. št. 
kand. 

Kandidat Datum rojstva Naslov
Strokovni ali znanstveni 
naziv

Delo

1  Blaž Ovnik  18.01.1987 Škovec, Škovec 13 /
aplikativni inženir v 
energetiki

2  Nataša Verbič  05.05.1972 Trebanjski vrh, Trebanjski Vrh 21 komunalni inženir
administracija-oper-
ativa

3  Jože Trunkelj  09.04.1979 Orlaka, Orlaka 17 / skladiščnik, viličarist

4  Natalija Zabukovec  03.12.1976
Pristavica pri Velikem Gabru, Pristavi-
ca pri Velikem Gabru 7

/ gospodinja

5  Bogomir Mlakar  17.02.1962
Dolenja vas pri Čatežu, Dolenja vas pri 
Čatežu 18A

/ samostojni podjetnik

6  Tina Smolič  02.11.1991 Velika Loka, Velika Loka 27 mag. mol. funkc. biol. mlada raziskovalka
      
Na seznamu je 9 (devet) list kandidatov.  
Glasuje se za 1 (eno) listo kandidatov.            
  
Številka: 040-1/2018     Predsednik občinske volilne komisije     
Datum: 29. 10. 2018     Boštjan Kovič, l.r.      
 
             

 PREDLAGATELJ: SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA         
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Občinska volilna komisija Trebnje na podlagi 2. odstavka 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) v povezavi z 61. členom Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
54/07 – odl. US in 23/17), objavlja      
      
SEZNAM LIST KANDIDATOV za člane občinskega sveta OBČINE TREBNJE na lokalni volitvah, ki bodo 

v nedeljo, dne 18. NOVEMBRA 2018

VOLILNA ENOTA 2: v volilni enoti se voli 5 (pet) članov občinskega sveta      
      
V seznam so vpisane naslednje liste kandidatov:      
      
 1. IME LISTE: ŽUPANOVA LISTA      
 PREDLAGATELJ: ŽUPANOVA LISTA      
      

Zap. 
št. 

kand.
Kandidat Datum rojstva Naslov

Strokovni ali znanstveni 
naslov

Delo

1  Alojzij Kastelic  30.08.1960 Dolenje Ponikve, Dolenje Ponikve 29 / župan

2  Martina Ratajc  24.03.1970 Lukovek, Lukovek 5 /
osebni fi nančni sveto-
valec v banki

3  Silvo Zupančič  29.12.1961 Svetinja, Svetinja 16 / podjetnik

4  Ana Kastigar  21.06.1967 Dobrnič, Dobrnič 10 profesor razrednega pouka
učiteljica in vodja PŠ 
Dobrnič

5  Franci Starič  23.08.1981 Rihpovec, Rihpovec 31 strojni inženir vodja vzdrževanja
      
 2. IME LISTE: NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI     
 PREDLAGATELJ: NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI     
      

Zap. št. 
kand.

Kandidat Datum rojstva Naslov
Strokovni ali znanstveni 
naslov

Delo

1  Majda Gazvoda  14.11.1970 Dobrava, Dobrava 19
univerzitetna diplomirana 
ekonomistka

višja svetovalka

2  France Smolič  11.12.1966 Dolenje Ponikve, Dolenje Ponikve 4 / tehnik za proizvodnjo
3  Brigita Murn  11.07.1987 Korita, Korita 15 / montaža
4  Damjan Smolič  24.05.1971 Knežja vas, Knežja vas 13 / seviser
5  Srečko Ožek  11.11.1959 Železno, Železno 20 / učitelj-laborant

      
 3. IME LISTE: SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA     
 PREDLAGATELJ: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA     
      

Zap. št. 
kand.

Kandidat Datum rojstva Naslov
Strokovni ali znanstveni 
naslov

Delo

1  Silvester Prpar  02.12.1954 Dobrnič, Dobrnič 17 diplomirani ekonomist upokojenec

2  Ana Moder  30.01.1966
Dolenja Nemška vas, Dolenja Nemška 
vas 33

univ. dipl. ing. zootehnike
vodja izpostave kmetij-
ske svetovalne službe

3  Alojz Špec  14.07.1967
Gorenje Kamenje pri Dobrniču, Gorenje 
Kamenje pri Dobrniču 16

/ kontrolni tehnolog

4  Marjana Kužnik  20.08.1965 Podlisec, Podlisec 7 / pomočnica računovodje
5  Janez Strajnar  15.07.1962 Dečja vas, Dečja vas 20 / kmet
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 4. IME LISTE: SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA     
 PREDLAGATELJ: SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA     
      

Zap. št. 
kand.

Kandidat Datum rojstva Naslov
Strokovni ali znanstveni 
naslov

Delo

1  Anica Maraž  24.11.1957 Lisec, Lisec 74 / upokojenka
2  Franci Matoh  30.08.1963 Grm, Grm 6A / vodja skupine
3  Darinka Krevs  27.12.1950 Dolenje Ponikve, Dolenje Ponikve 20 / upokojenka
4  Bojan Potisek  15.08.1978 Lisec, Lisec 199 diplomirani ekonomist podjetnik

5
 Helena Potokar 
Krevs  

24.10.1984 Dolenje Ponikve, Dolenje Ponikve 20A org. poslovanja v gostinstvu komercialistka

      

 5. IME LISTE: ZL-DSD - ZDRUŽENA LEVICA-DEMOKRATIČNA STRANKA DELA     
 PREDLAGATELJ: ZL-DSD - ZDRUŽENA LEVICA-DEMOKRATIČNA STRANKA DELA     
      

Zap. št. 
kand.

Kandidat Datum rojstva Naslov
Strokovni ali znanstveni 
naslov

Delo

1  Ksenija Starič  08.12.1994 Rihpovec, Rihpovec 19
diplomantka grafične in 
medijske tehnike

kartonažer v tiskarni

2  Jože Trunkelj  06.03.1967
Preska pri Dobrniču, Preska pri Dobr-
niču 14

/ voznik avtobusa

3  Karmen Maver  14.01.1973
Dolenja Nemška vas, Dolenja Nemška 
vas 61

/ pomočnica vzgojitelja

4  Ivan Starič  01.04.1954 Rihpovec, Rihpovec 19 / upokojenec

5  Tanja Benedik  07.05.1967
Gradišče pri Trebnjem, Gradišče pri 
Trebnjem 38

/
strokovna delavka v 
SIGIC

      

 6. IME LISTE: SD - SOCIALNI DEMOKRATI     
 PREDLAGATELJ: SD - SOCIALNI DEMOKRATI      
      

Zap. št. 
kand.

Kandidat Datum rojstva Naslov
Strokovni ali znanstveni 
naslov

Delo

1  Mitja Hren  05.09.1987
Dolenja Nemška vas, Dolenja Nemška 
vas 25 C

diplomirani ekonomist bančni svetovalec

2  Antonija Krmelj  24.08.1959 Dečja vas, Dečja vas 31 /
bolničar v onkološkem 
inštitutu

3  Franc Bartolj  29.01.1954 Grm, Grm 26 / upokojenec
4  Silva Čujk  07.11.1967 Šmaver, Šmaver 46B / vodja proizvodnje

5  Jožef Lipoglavšek  18.12.1954
Gorenji Vrh pri Dobrniču, Gorenji Vrh pri 
Dobrniču 14

/ upokojenec
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 7. IME LISTE: DROT - ZA RAZVOJ      
 PREDLAGATELJ: DROT - ZA RAZVOJ      
      

Zap. št. 
kand.

Kandidat Datum rojstva Naslov Strokovni ali znanstveni naslov Delo

1  Tanja Cesar  29.12.1978
Rodine pri Trebnjem, Rodine pri 
Trebnjem 7

univ. dipl. pravnica
strokovna sodelavka na 
sodišču

2  Miha Sever  30.07.1985
Gorenje Ponikve, Gorenje 
Ponikve 5

diplomirani inženir gradbe-
ništva

vodja gradbišča

3  Saša Gognjavec  02.04.1986
Dolenje Ponikve, Dolenje 
Ponikve 23

diplomantka evropskih študij administrator

4  Alen Štritof  11.04.1991
Gorenje Kamenje pri Dobrniču, 
Gorenje Kamenje pri Dobrniču 
11

/ trener

5  Marija Zupančič  21.07.1973
Dolenja Nemška vas, Dolenja 
Nemška vas 25 B

inženir računalništva sistemski inženir

      
 8. IME LISTE: SDS - SLOVENSKA DEMOKRATISKA STRANKA     
 PREDLAGATELJ: SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA      
      

Zap. št. 
kand.

Kandidat Datum rojstva Naslov Strokovni ali znanstveni naslov Delo

1  Jože Avguštinčič  27.09.1983
Lokve pri Dobrniču, Lokve pri 
Dobrniču 1

dipl. inž. lesarstva konstruktor

2  Tatjana Dokl  26.01.1972 Svetinja, Svetinja 21 spec. manag. področni sekretar
3  Boštjan Koncilja  18.01.1975 Dobrnič, Dobrnič 1 / podjetnik
4  Anita Barle  17.02.1977 Dolenje Selce, Dolenje Selce 3 / medicinska sestra
5  Marko Emeršič  03.08.1964 Lisec, Lisec 17D dipl. inž. arhitekture gradbeni inšpektor

      
 9. IME LISTE: LISTA MILANA KASTELICA ZA RAZVOJ OBČINE     
 PREDLAGATELJ: LISTA MILANA KASTELICA ZA RAZVOJ OBČINE     
      

Zap. št. 
kand.

Kandidat Datum rojstva Naslov Strokovni ali znanstveni naslov Delo

1  Milan Kastelic  13.02.1970 Dobrnič, Dorbnič 60 /
samostojni zavarovalni 
zastopnik

      
Na seznamu je 9 (devet) list kandidatov.      
      
Glasuje se za 1 (eno) listo kandidatov.      
      
Številka: 040-1/2018     Predsednik občinske volilne komisije 
Datum: 29. 10. 2018     Boštjan Kovič, l.r. 
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Občinska volilna komisija Trebnje na podlagi 2. odstavka 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) v povezavi z 61. členom Zakon o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
54/07 – odl. US in 23/17), objavlja      
      
SEZNAM LIST KANDIDATOV za člane občinskega sveta OBČINE TREBNJE na lokalnih volitvah, ki bodo 

v nedeljo, dne 18. NOVEMBRA 2018

      
VOLILNA ENOTA 3: v volilni enoti se voli 9 (devet) članov občinskega sveta        
   
V seznam so vpisane naslednje liste kandidatov:       
      
 1. IME LISTE: DROT - ZA RAZVOJ      
 PREDLAGATELJ: DROT - ZA RAZVOJ      
      

Zap. št. 
kand.

Kandidat Datum rojstva Naslov
Strokovni ali znanstveni 
naslov

Delo

1  Mateja Povhe  16.02.1979 Račje selo, Račje selo 22 univ. dipl. pravnica
vodja splošno kadrovske 
službe

2  Leon Lobe  25.09.1976 Studenec, Studenec 42 diplomirani teolog svetovalec pedagog

3  Špela Smuk  29.04.1975 Trebnje, Gubčeva cesta 26 menedžerka v turzimu
vodja projektov in 
razvoja

4  Dean Verbič  26.05.1971
Štefan pri Trebnjem, Štefan pri 
Trebnjem 12

elektroinženir
projektant v elektro 
podjetju

5  Mateja Kozlevčar  12.07.1983 Trebnje, Ulica OF 7 univ. dipl. socialna delavka strokovna delavka

6  Marko Šalehar  10.04.1978 Trebnje, Gubčeva cesta 4A univ. dipl. inž. teh. prometa
sodelavec za poštni 
promet

7  Greta Gašperin  15.09.1963 Trebnje, Cankarjeva ulica 35 učiteljica učiteljica
8  Franci Opara  21.08.1969 Trebnje, Goliev trg 13 / samostojni podjetnik
9  Peter Agnič  26.09.1970 Trebnje, Majcnova ulica 4 / samostojni podjetnik

      
 2. IME LISTE: ZL-DSD - ZDRUŽENA LEVICA-DEMOKRATIČNA STRANKA DELA     
 PREDLAGATELJ: ZL-DSD - ZDRUŽENA LEVICA-DEMOKRATIČNA STRANKA DELA      
      

Zap. št. 
kand.

Kandidat Datum rojstva Naslov
Strokovni ali znanstveni 
naslov

Delo

1 mag. Gregor Kaplan  12.02.1974 Trebnje, Dolenjska ulica 2 magister znanosti svetovalec
2  Karmen Starič  21.01.1969 Trebnje, Obrtniška ulica 10 / konstrukter
3  Darko Pekolj  30.07.1961 Račje selo, Račje selo 19 / hišnik
4  Barbara Leben  19.12.1986 Trebnje, Obrtniška ulica 10A / pomočnik vzgojitelja
5  Danijel Ocepek  01.08.1980 Pristava, Pristava 20 / pravosodni policist
6  Ivica Kastelic  12.05.1960 Trebnje, Gubčeva cesta 21 / brezposelna
7  Darko Kastelic  22.07.1955 Trebnje, Slakova ulica 3 / upokojeni častnik SV
8  Danica Franjga  15.11.1953 Trebnje, Ulica OF 8 / upokojenka
9  Franc Žnidaršič  11.12.1940 Trebnje, Cankarjeva ulica 33 / zdravnik-specialist
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 3. IME LISTE: SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA     
 PREDLAGATELJ: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA     
      

Zap. št. 
kand.

Kandidat Datum rojstva Naslov
Strokovni ali znanstveni 
naslov

Delo

1 dr. Jože Korbar  27.03.1964 Trebnje, Jurčičeva ulica 6 doktor kemijskih znanosti samostojni podjetnik

2  Mojca Pekolj  13.06.1961 Breza, Breza 25 dipl. upr. org.
direktorica občinske 
uprave

3  Milan Žnidaršič  13.03.1987 Praproče, Praproče 10 mag. diplomacije servisni svetovalec
4  Katja Starič  03.11.1999 Trebnje, Simončičeva ulica 12 / prodajalka
5  Anton Kek  12.04.1964 Pluska, Pluska 4 / samostojni podjetnik
6  Alenka Ozimek  31.08.1965 Vrhtrebnje, Vrhtrebnje 1 / gospodinja
7  Tomaž Kukenberger  27.12.1965 Studenec, Studenec 20 / skladiščni referent
8  Vanja Kresal  26.06.1986 Velika Ševnica, Velika Ševnica 10 / pomočnik v sirarni
9  Alfonz Gričar  24.10.1965 Trebnje, Pehanijeva ulica 2 inž. gradbeništva vodja projektov

      
 4. IME LISTE: ŽUPANOVA LISTA      
 PREDLAGATELJ: ŽUPANOVA LISTA     
      

Zap. št. 
kand.

Kandidat Datum rojstva Naslov
Strokovni ali znanstveni 
naslov

Delo

1  Miran Candellari  25.05.1968 Marof, Marof 25 univ. dipl. teolog direktor

2
 Milena Marija 
Ratajc  

04.06.1946 Vina Gorica, Vina Gorica 24 predmetna učiteljica upokojenka

3  Miran Jurak  03.07.1956 Trebnje, Gubčeva cesta 18 / upokojenec
4  Nada Pepelnak  04.07.1964 Trebnje, Jurčičeva ulica 9 poslovni sekretar fi nančni knjigovodja
5  Jože Grozde  10.12.1958 Trebnje, Cankarjeva ulica 31 / namestnik vodja oddelka
6  Marija Prosenik  26.04.1961 Paradiž, Paradiž 4 / podjetnica
7  Jože Okoren  19.09.1948 Trebnje, Cankarjeva ulica 37 / upokojenec

      
 5. IME LISTE: NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI     
 PREDLAGATELJ: NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI      
      

Zap. št. 
kand.

Kandidat Datum rojstva Naslov Strokovni ali znanstveni naslov Delo

1  Blaž Pavlin  26.02.1975 Trebnje, Tomšičeva ulica 3 /
poslanec državnega 
zbora RS

2  Bernarda Mirtič  23.11.1983 Trebnje, Rimska cesta 18 E univ. dipl. politolog višji referent
3  Pavle Rot  19.08.1958 Pristava, Pristava 26 / grafi čni tehnik

4  Tina Mlakar  06.10.1990
Mala Ševnica, Mala Ševnica 
5

/ komercialist

5  Andrej Zupančič  04.10.1980 Trebnje, Gubčeva cesta 24 univerzitetni diplomirani ekonomist informacijski analitik
6  Emiljana Pavlin  20.08.1948 Trebnje, Tomšičeva ulica 3 / upokojenka
7  Alojz Nadrih  22.06.1946 Trebnje, Obrtniška ulica 19 / upokojenec
8  Jožica Marinčič  01.12.1957 Trebnje, Simončičeva ulica 9 / upokojenka
9  Alojz Križman  05.10.1975 Trebnje, Glavarjeva ulica 7 univerzitetni diplomirani ekonomist zavarovalni zastopnik
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 6. IME LISTE: SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA     
 PREDLAGATELJ: SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA     

Zap. št. 
kand.

Kandidat
Datum 
rojstva

Naslov
Strokovni ali znanstveni 
naslov

Delo

1  Vida Šušterčič  05.01.1958 Trebnje, Paradiž 6 univ. dipl. inž. geodezije višja svetovalka
2  Branko Veselič  25.05.1959 Trebnje, Gubčeva ulica 10 / upokojenec
3  Marjetka Matoh  17.01.1961 Trebnje, Stari trg 40 dipl. med. sestra koordinatorica zdravstvene nege
4  mag. Igor Teršar  31.10.1965 Studenec, Studenec 25 mag. znanosti generalni direktor
5  Marjanca Udovič  07.07.1962 Repče, Repče 32 / prodajalka
6  Borut Kolenc  20.05.1966 Trebnje, Trubarjeva ulica 8 univ. dipl. obramboslovec vodja regijskega centra

      
 7. IME LISTE: SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA     
 PREDLAGATELJ: SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA     

Zap. št. 
kand.

Kandidat
Datum 
rojstva

Naslov
Strokovni ali znan-
stveni naslov

Delo

1  Franci Kepa  26.09.1964 Trebnje, Dolenjska ulica 10 inž. gradbeništva poslanec državnega zbora

2  Erika Strmec  06.05.1989 Trebnje, Rimska cesta 2A / vzgojiteljica

3  Igor Sinur  30.09.1969 Trebnje, Simončičeva ulica 3 dipl. inž. elektrotehnike projektiranje

4  Jožefa Černe  18.11.1954 Studenec, Studenec 14 / računovodja

5  Peter Marn  22.06.1967 Dol pri Trebnjem, Dol pri Trebnjem 10 / vzdrževalec

6  Mateja Grebenc Kepa  15.09.1969 Trebnje, Dolenjska ulica 10 / komercialist

7  Franc Mulh  25.05.1962 Štefan pri Trebnjem, Štefan pri Trebnjem 35 / varilec

8  Anja Bobnar  29.08.1997 Vina Gorica, Vina Gorica 21 / prodajalka

9  Domen Štupar  28.12.1994 Vina Gorica, Vina Gorica 31 / kontrolor
      
 8. IME LISTE: SD - SOCIALNI DEMOKRATI     
 PREDLAGATELJ: SD - SOCIALNI DEMOKRATI      

Zap. št. 
kand.

Kandidat
Datum 
rojstva

Naslov Strokovni ali znanstveni naslov Delo

1  Nino Zajc  24.11.1986 Pekel, Pekel 11A magister družboslovne informatike analitik v zdravstvu

2  Silva Kastelic  13.12.1957 Trebnje, Kidričeva ulica 30 /
administrator pri 
Kastelic Dental d.o.o.

3  Miha Zupančič  22.08.1992 Trebnje, Slakova ulica 26 / študent

4  Marija Mežnaršič  17.07.1953 Reber, Reber 7 profesorica razrednega pouka upokojenka

5  Vinko Ribič  24.04.1970 Cviblje, Cviblje 41 specialist policijskega managmenta inšpektor na IRSNZ

6  Jasna Lukić  30.05.1992 Trebnje, Gubčeva cesta 9 / trgovec

7  Marjan Krmelj  26.10.1955 Trebnje, Kidričeva ulica 24 / direktor

8  Marinka Sila  17.08.1949 Trebnje, Rimska cesta 23 diplomirana socialna delavka upokojenka

9  Anica Velkavrh  10.01.1953 Trebnje, Glavarjeva ulica 9 diplomirana ekonomistka upokojenka

Na seznamu je 8 (osem) list kandidatov.      
Glasuje se za 1 (eno) listo kandidatov.      
      
Številka: 040-1/2018     Predsednik občinske volilne komisije 
Datum: 29.10.2018       Boštjan Kovič, l.r. 
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Občinska volilna komisija Trebnje na podlagi 2. odstavka 74. člena Zakona o volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
45/08, 83/12 in 68/17) v povezavi z 61. členom Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 54/07 – 
odl. US in 23/17), objavlja      

SEZNAM KANDIDATOV za člane svetov krajevnih skupnosti OBČINE TREBNJE na lokalnih volitvah, ki 
bodo v nedeljo, dne 18. NOVEMBRA 2018

KRAJEVNA SKUPNOST ČATEŽ - VOLILNA ENOTA 01      
V seznam so vpisani naslednji kandidati:      

Žre. št. 
kand.

Kandidat
Datum 
rojstva

Naslov
Strokovni ali 
znanstveni naslov

Delo Predlagatelj

1  Davorin Babič  18.03.1991 Roje pri Čatežu, Roje pri Čatežu 12 / kontrolor procesa
Janez Babič in skupina 
volivcev

2  Nataša Zavrl  26.02.1982 Roje pri Čatežu, Roje pri Čatežu 1 ing. kmetijstva operater
SMC - STRANKA MODER-
NEGA CENTRA

3  Jože Vavtar  19.03.1974
Dolenja vas pri Čatežu, Dolenja 
vas pri Čatežu 14

/
vodja skladišča 
končnih izdelkov

Mihael Pangerc in 
skupina volivcev

4  Darc Erdeljc  01.03.1949 Kriška Reber, Kriška Reber 24 socialni delavec upokojenec
Bogomir Mlakar in 
skupina volivcev

5  Žiga Brence  31.08.1991
Zagorica pri Čatežu, Zagorica pri 
Čatežu 3

/
monter dvigal 
(samostojni 
podjetnik)

Janez Zagorjan in skupi-
na volivcev

6
 Mija Ben-
edičič  

20.08.1957 Čatež, Čatež 24
diplomirana 
ekonomistka

direktorica ERS
Ana Mlakar in skupina 
volivcev

7
 Domen 
Mlakar  

26.12.1986
Dolenja vas pri Čatežu, Dolenja 
vas pri Čatežu 18

dipl.inž elek-
trotehnike

tehnolog (TEM 
Čatež d.d.)

Franc Hrovatič in skupi-
na volivcev

8  Marjan Papež  25.07.1959 Čatež, Čatež 56
univ. dipl. ekon-
omist

projektni vodja
NSI - NOVA SLOVENIJA - 
KRŠČANSKI DEMOKRATI

9  Aljaž Anžur  06.11.1994 Roje pri Čatežu, Roje pri Čatežu 2 /
izmenovodja 
(JMW Fire d.o.o.)

Nataša Verbič in skupina 
volivcev

10  Sandi Bregar  20.10.1980 Čatež, Čatež 23A / upravnik
SDS - SLOVENSKA 
DEMOKRATSKA STRANKA

V volilni enoti se voli sedem (7) kandidatov.       

Občinska volilna komisija Trebnje na podlagi 2. odstavka 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) v povezavi z 61. členom Zakon o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
54/07 – odl. US in 23/17), objavlja      
      
SEZNAM KANDIDATOV za člana občinskega sveta, predstavnika romske skupnosti v OBČINI TREBNJE 

na lokalnih volitvah, ki bodo v nedeljo, dne 18. NOVEMBRA 2018
     
V seznam je vpisan naslednji kandidat:      
PREDLAGATELJ: Vida Hočevar in skupina volivcev      

Žrebana št. 
kandidata

Predlagatelj Kandidat Datum rojstva Naslov
Strokovni ali 
znanstveni naslov

Delo

1 Vida Hočevar in skupina volivcev  Matija Hočevar  03.07.1932 Vejar, Vejar 120 / upokojenec
Voli se 1 (en) kandidat.      
      
Številka: 040-1/2018      Predsednik posebne občinske volilne komisije
Datum: 29. 10. 2018      Andrej Miklič, l.r.



LOKALNE VOLITVE - RAZGLAS

36 št. 143/ november 2018

KRAJEVNA SKUPNOST - KNEŽJA VAS - VOLILNA ENOTA 01      
V seznam so vpisani naslednji kandidati:
      

Žrebana št. 
kandidata

Kandidat Datum rojstva Naslov
Strokovni ali znanstveni 
naslov

Delo Predlagatelj

1
 Aleksander 
Anžlovar  

26.08.1993
Dolenje Selce, Dolenje 
Selce 7

/ gradbenik
Ignac Kastelic in 
skupina volivcev

2  Uroš Špec  22.10.1987
Gorenje Kamenje pri Dobr-
niču, Gorenje Kamenje pri 
Dobrniču 4A

/
skladiščnik-mon-
ter

Marko Štritof in 
skupina volivcev

3  Matjaž Koželj  05.05.1985 Krušni Vrh, Krušni Vrh 9 /
skrbnik merilne 
opreme

Jožef Anžlovar in 
skupina volivcev

4  Tatjana Anžlovar  27.02.1972 Krušni Vrh, Krušni Vrh 5 /
pomočnica vzgo-
jiteljice

Anton Murn in 
skupina volivcev

5  Alojz Špec  14.07.1967
Gorenje Kamenje pri Dobr-
niču, Gorenje Kamenje pri 
Dobrniču 16

/
kontrolni tehno-
log

Anton Murn in 
skupina volivcev

6  Jožica Čeh  03.08.1970 Knežja vas, Knežja vas 14 /
bolničar-nego-
valec

Anton Murn in 
skupina volivcev

7  Anton Glavan  14.06.1968 Roženpelj, Roženpelj 1 / mizar
Anton Murn in 
skupina volivcev

8  Gašper Kek  24.04.1995 Občine, Občine 6 inženir elektrotehnike inženir DROT - ZA RAZVOJ

9  Anita Barle  17.02.1977
Dolenje Selce, Dolenje 
Selce 3

/ medicinska sestra
Anton Murn in 
skupina volivcev

10  Nejc Trlep  15.03.1991
Gorenje Selce, Gorenje 
Selce 20

/
kontrolor kako-
vosti

Anton Murn in 
skupina volivcev

11  Uroš Primc  02.11.1976 Občine, Občine 14
diplomirani vzgojitelj 
predšolskih otrok

učitelj
Anton Murn in 
skupina volivcev

12  Damjan Smolič  24.05.1971 Knežja vas, Knežja vas 13 / seviser
NSI - NOVA SLOVE-
NIJA - KRŠČANSKI 
DEMOKRATI

13  Janez Majde  18.10.1994 Luža, Luža 4 / kmetovalec
Jože Kek in skupi-
na volivcev

V volilni enoti se voli sedem (7) kandidatov.       



37št. 143/ november 2018

LOKALNE VOLITVE - RAZGLAS
KRAJEVNA SKUPNOST - SELA PRI ŠUMBERKU - VOLILNA ENOTA 01      
V seznam so vpisani naslednji kandidati:      

Žrebana št. 
kandidata

Kandidat Datum rojstva Naslov
Strokovni ali znan-
stveni naslov

Delo Predlagatelj

1  Damjan Golob  12.09.1981
Sela pri Šumberku, Sela pri 
Šumberku 41A

inženir elektronike
vodja proiz-
vodje

Ignac Trunkelj in 
skupina volivcev

2  Jože Pekolj  07.03.1957
Sela pri Šumberku, Sela pri 
Šumberku 41

/ upokojenec
Ignac Trunkelj in 
skupina volivcev

3  Mirko Štrus  31.07.1962
Gorenji Podšumberk, Gorenju 
Podšumberk 2

/ kmetovalec
Ignac Trunkelj in 
skupina volivcev

4
 Helena Možgan 
Pintar  

01.04.1969 Replje, Replje 8
univerzitetni diplomi-
rani sociolog

splošne zadeve
Ignac Trunkelj in 
skupina volivcev

5  Branka Selan  23.06.1975
Sela pri Šumberku, Sela pri 
Šumberku 29A

/
pridelovalec 
zelenjave

Ignac Trunkelj in 
skupina volivcev

6  David Rožič  12.01.1978
Sela pri Šumberku, Sela pri 
Šumberku 19

/ komercialist

NSI - NOVA 
SLOVENIJA - 
KRŠČANSKI 
DEMOKRATI

7  Jožica Trunkelj  07.03.1957 Orlaka, Orlaka 1 / upokojenka
Ignac Trunkelj in 
skupina volivcev

8  Darko Dremelj  29.11.1968 Orlaka, Orlaka 8A / livar
Ignac Trunkelj in 
skupina volivcev

V volilni enoti se voli sedem (7) kandidatov.      

KRAJEVNA SKUPNOST - SVETINJA - VOLILNA ENOTA 01      
V seznam so vpisani naslednji kandidati:      

Žrebana št. 
kandidata

Kandidat
Datum 
rojstva

Naslov
Strokovni ali znan-
stveni naslov

Delo Predlagatelj

1  Tadej Božič  07.10.1984
Gorenji Vrh pri Dobrniču, 
Gorenji Vrh pri Dobrniču 19

/ mizar
Alenka Šuštaršič in 
skupina volivcev

2  Anica Makše  30.05.1968 Šmaver, Šmaver 122 /
šivilija-proda-
jalka

Alenka Šuštaršič in 
skupina volivcev

3
 Jožef Lipo-
glavšek  

18.12.1954
Gorenji Vrh pri Dobrniču, 
Gorenji Vrh pri Dobrniču 14

/ upokojenec
SD - SOCIALNI 
DEMOKRATI

4  Tomaž Zorc  09.08.1983 Svetinja, Svetinja 5
diplomirani inženir 
računalništva

programer
Gordana Lalić in skupina 
volivcev

5  Ludvik Šuštaršič  06.05.1966
Gorenji Vrh pri Dobrniču, 
Gorenji Vrh pri Dobrniču 6

/ vzdrževalec
Alenka Šuštaršič in 
skupina volivcev

6  Breda Koncilja  07.05.1965 Rdeči Kal, Rdeči Kal 21
diplomirana ekono-
mistka

svetovalka
Alenka Šuštaršič in 
skupina volivcev

7  Brigita Šuštaršič  06.08.1974
Gorenji Vrh pri Dobrniču, 
Gorenji Vrh pri Dobrniču 6

ekonomist komercialist
Alenka Šuštaršič in 
skupina volivcev

8  Matjaž Perpar  08.04.1972 Svetinja, Svetinja 1 / vzdrževalec
SDS - SLOVENSKA 
DEMOKRATSKA STRANKA

9  Franci Makše  01.05.1966 Rdeči Kal, Rdeči Kal 26 / voznik
Alenka Šuštaršič in 
skupina volivcev

10  Silvo Zupančič  29.12.1961 Svetinja, Svetinja 16 /
monter ogre-
valnih naprav

Alenka Šuštaršič in 
skupina volivcev

V volilni enoti se voli sedem (7) kandidatov.       
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KRAJEVNA SKUPNOST - ŠENTLOVRENC - VOLILNA ENOTA 01      
V seznam so vpisani naslednji kandidati: 
     

Žrebana št. 
kandidata

Kandidat
Datum 
rojstva

Naslov
Strokovni ali znan-
stveni naslov

Delo Predlagatelj

1  Sabina Tori Selan  02.04.1984
Veliki Videm, Veliki 
Videm 24

univ. dipl. peda-
gogike in andro-
gogike

organizacija izo-
braževanja odraslih

Gregor Kovačič in 
skupina volivcev

2  Anže Razdrh  30.05.1997
Šentlovrenc, Šent-
lovrenc 6A

/
preddelavec strojne 
obdelave

Gregor Kovačič in 
skupina volivcev

3
 Franc Brane 
Praznik  

21.04.1949 Mačji Dol, Mačji Dol 1 / upokojenec
Gregor Kovačič in 
skupina volivcev

4  Uroš Ihan  02.08.1990
Vrhovo pri Šent-
lovrencu, Vrhovo pri 
Šentlorencu 7

/ monter
Lojze Bajuk in skupina 
volivcev

5  Martin Jarm  05.10.1965
Šentlovrenc, Šent-
lovrenc 20

/ laborant
Maja Matjaž in skupi-
na volivcev

6  Luka Golob  23.09.1982 Žabjek, Žabjek 8
dipl. ing. elektroteh-
nike

vodja prodaje
Gregor Kovačič in 
skupina volivcev

7  Rajko Radola  17.08.1953
Veliki Videm, Veliki 
Videm 11

/ upokojenec
Maja Matjaž in skupi-
na volivcev

8  Mateja Proje  18.08.1968
Šentlovrenc, Šent-
lovrenc 51

poslovni sekretar
proizvodni delavec v 
kontroli kakovosti

Gregor Kovačič in 
skupina volivcev

9  Marjetka Kotar  20.02.1963
Šentlovrenc, Šent-
lovrenc 49

/ računovodstvo
Maja Matjaž in skupi-
na volivcev

10  Franci Grčman  01.02.1988
Mačji Dol, Mačji Dol 
16

dipl. ing. kemijske 
tehnologije

raziskovalec v 
industriji

Jože Korelec in skupi-
na volivcev

11  Tomaž Špendal  11.04.1979
Dolnje Prapreče, 
Dolnje Prapreče 9

/
samostojni svetova-
lec

Gregor Kovačič in 
skupina volivcev

12  Franci Ostanek  05.02.1965
Dolnje Prapreče, 
Dolnje Prapreče 1

/ gostinec-kmet
SDS - SLOVENSKA 
DEMOKRATSKA 
STRANKA

13  Alenka Tomc  29.05.1974
Kukenberk, Kuken-
berk 5

dipl. upravni organ-
izator

višji svetovalec
Gregor Kovačič in 
skupina volivcev

V volilni enoti se voli sedem (7) kandidatov.      
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KRAJEVNA SKUPNOST - TREBNJE - VOLILNA ENOTA 01      
V seznam so vpisani naslednji kandidati:      

Žrebana št. 
kandidata

Kandidat Datum rojstva Naslov
Strokovni ali znan-
stveni naslov

Delo Predlagatelj

1  Vinko Ribič  24.04.1970 Cviblje, Cviblje 41
specialist policijskega 
managmenta

inšpektor na 
IRSNZ

SD - SOCIALNI 
DEMOKRATI

2  Mojca Povhe  02.08.1972
Trebnje, Klemenčičeva 
ulica 2

ekonomist vodja financ DROT - ZA RAZVOJ

3  Suzana Pekolj  29.08.1968 Pekel, Pekel 9B prof. geog. in soc.
učiteljica na 
Osnovni šoli

SD - SOCIALNI 
DEMOKRATI

4
 Natalija 
Glogovšek  

16.03.1977 Trebnje, Kidričeva ulica 34 uni. dipl. ekonomist
vodja trgovskega 
centra

DROT - ZA RAZVOJ

5  Tomaž Hostnik  30.01.1976 Pekel, Pekel 11 / vodja skladišča DROT - ZA RAZVOJ

6  Nino Zajc  24.11.1986 Pekel, Pekel 11A
mag. družb. infor-
matike

analitik v zdra-
vstvu

SD - SOCIALNI 
DEMOKRATI

V volilni enoti se volijo trije (3) kandidati.      

KRAJEVNA SKUPNOST - TREBNJE - VOLILNA ENOTA 02      
V seznam so vpisani naslednji kandidati:      

Žrebana št. 
kandidata

Kandidat
Datum 
rojstva

Naslov
Strokovni ali 
znanstveni naslov

Delo Predlagatelj

1  Leon Lobe  25.09.1976 Studenec, Studenec 42 / svetovalec pedagog DROT - ZA RAZVOJ

2
 Tomaž Kuken-
berger  

27.12.1965 Studenec, Studenec 20 / skladiščni referent
SLS - SLOVENSKA LJUDS-
KA STRANKA

3  Danijel Ocepek  01.08.1980 Pristava, Pristava 20 / pravosodni policist
ZL-DSD - ZDRUŽENA 
LEVICA- DEMOKRATIČNA 
STRANKA DELA

V volilni enoti se voli en (1) kandidat.      
      
KRAJEVNA SKUPNOST - TREBNJE - VOLILNA ENOTA 03      
V seznam so vpisani naslednji kandidati.      

Žrebana št. 
kandidata

Kandidat
Datum 
rojstva

Naslov
Strokovni ali znan-
stveni naslov

Delo Predlagatelj

1  Darko Kastelic  22.07.1955 Trebnje, Slakova ulica 3 /
upokojeni 
častnik SV

ZL-DSD - ZDRUŽENA 
LEVICA-DEMOKRATIČNA 
STRANKA DELA

2  Jasna Lukić  30.05.1992 Trebnje, Gubčeva cesta 9 / trgovec SD - SOCIALNI DEMOKRATI
3  Miha Zupančič  22.08.1992 Trebnje, Slakova ulica 26 / študent SD - SOCIALNI DEMOKRATI
4  Dejan Smuk  30.09.1971 Trebnje, Gubčeva cesta 26 / direktor DROT - ZA RAZVOJ

5  Katja Starič  03.11.1999
Trebnje, Simončičeva ulica 
12

/ prodajalka
SLS - SLOVENSKA LJUDSKA 
STRANKA

6  Greta Gašperin  15.09.1963 Trebnje, Cankarjeva ulica 35 / učiteljica DROT - ZA RAZVOJ

7  Igor Sinur  30.09.1969
Trebnje, Simončičeva ulica 
3

dipl. ing. elek-
trotehnike

samostojni 
podjetnik-pro-
jektant

SDS - SLOVENSKA 
DEMOKRATSKA STRANKA

8  Marko Šalehar  10.04.1978 Trebnje, Gubčeva cesta 4A /
sodelavec za 
poštni promet

DROT - ZA RAZVOJ

V volilni enoti se volijo trije (3) kandidati.      
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KRAJEVNA SKUPNOST - TREBNJE - VOLILNA ENOTA 04      
V seznam so vpisani naslednji kandidati:      

Žrebana št. 
kandidata

Kandidat
Datum 
rojstva

Naslov
Strokovni ali znanstveni 
naslov

Delo Predlagatelj

1  Alojz Križman  05.10.1975 Trebnje, Glavarjeva ulica 7 univ. dipl. ekonomist
zavarovalni 
zastopnik

NSI - NOVA SLOVENI-
JA - KRŠČANSKI 
DEMOKRATI

2
 Matjaž 
Longar  

09.06.1992 Trebnje, Kresetova ulica 18 /
samostojni pod-
jetnik

DROT - ZA RAZVOJ

3 dr. Mira Zore  25.10.1973 Praproče, Praproče 19
doktorica ekonomskih 
znanosti

komercialist DROT - ZA RAZVOJ

4  Aljaž Uhan  02.03.1988 Trebnje, Dolenjska ulica 13 / informatik DROT - ZA RAZVOJ

5
 Milan 
Žnidaršič  

13.03.1987 Praproče, Praproče 10 mag. diplomacije servisni svetovalec
SLS - SLOVENSKA 
LJUDSKA STRANKA

6  Franci Kepa  26.09.1964 Trebnje, Dolenjska ulica 10 ing. gradbeništva
poslanec državne-
ga zbora

SDS - SLOVENSKA 
DEMOKRATSKA 
STRANKA

V volilni enoti se volijo trije (3) kandidati.      
      
KRAJEVNA SKUPNOST - TREBNJE - VOLILNA ENOTA 05      
V seznam so vpisani naslednji kandidati:      

Žrebana št. 
kandidata

Kandidat
Datum 
rojstva

Naslov
Strokovni ali znan-
stveni naslov

Delo Predlagatelj

1  Peter Agnič  26.09.1970 Trebnje, Majcnova ulica 4 / samostojni podjetnik DROT - ZA RAZVOJ

2
 Mateja 
Kozlevčar  

12.07.1983 Trebnje, Ulica OF 7 / strokovna sodelavka DROT - ZA RAZVOJ

3  Boštjan Vovk  07.01.1975 Trebnje, Obrtniška ulica 4 / samostojni podjetnik DROT - ZA RAZVOJ
V volilni enoti se volijo trije (3) kandidati.      
      
KRAJEVNA SKUPNOST - TREBNJE - VOLILNA ENOTA 06      
V seznam so vpisani naslednji kandidati:      

Žrebana št. 
kandidata

Kandidat
Datum 
rojstva

Naslov
Strokovni ali znan-
stveni naslov

Delo Predlagatelj

1  Darjan Slak  22.07.1983
Gorenje Medvedje selo, 
Gorenje Medvedje selo 9

/ samostojni podjetnik DROT - ZA RAZVOJ

2
 Bojan 
Ostanek  

03.02.1989
Dolenje Medvedje selo, 
Dolenje Medvedje selo 10

/ nezaposlen

ZL-DSD - ZDRUŽE-
NA LEVI-
CA-DEMOKRATIČNA 
STRANKA DELA

V volilni enoti se voli en (1) kandidat.      
      
KRAJEVNA SKUPNOST - TREBNJE - VOLILNA ENOTA 07      
V seznam so vpisani naslednji kandidati:      

Žrebana št. 
kandidata

Kandidat
Datum 
rojstva

Naslov
Strokovni ali znan-
stveni naslov

Delo Predlagatelj

1  Alojz Gliha  27.04.1954 Vrhtrebnje, Vrhtrebnje 23 / upokojenec DROT - ZA RAZVOJ
V volilni enoti se voli en (1) kandidat.      
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LOKALNE VOLITVE - RAZGLAS

KRAJEVNA SKUPNOST - ŠTEFAN - VOLILNA ENOTA 01      
V seznam so vpisani naslednji kandidati: 
     

Žrebana št. 
kandidata

Kandidat Datum rojstva Naslov
Strokovni ali znan-
stveni naslov

Delo Predlagatelj

1  Nataša Klančar  23.04.1971
Štefan pri Trebnjem, 
Štefan pri Trebnjem 23

ekonomist
računovodja-di-
rektor

Miro Šalehar in 
skupina volivcev

2
 Majda Vencelj 
Šibanc  

10.11.1974
Štefan pri Trebnjem, 
Štefan pri Trebnjem 24

diplomirani ekono-
mist

računovodja
Miro Šalehar in 
skupina volivcev

3  Bojan Kirm  24.07.1967 Rožni Vrh, Rožni Vrh 6 / prodajni koordinator DROT - ZA RAZVOJ

4  Silva Zupančič  29.03.1964
Gorenja Nemška vas, 
Gorenja Nemška vas 13

/ frizerka
Miro Šalehar in 
skupina volivcev

5  Dean Verbič  26.05.1971
Štefan pri Trebnjem, 
Štefan pri Trebnjem 12

inženir elektroener-
getike

višji projektant
Miro Šalehar in 
skupina volivcev

6  Leon Gerden  11.08.1974
Gorenja Nemška vas, 
Gorenja Nemška vas 5

/ varnostnik-receptor
Miro Šalehar in 
skupina volivcev

7  Franc Mulh  25.05.1962
Štefan pri Trebnjem, 
Štefan pri Trebnjem 35

/ varilec
SDS - SLOVENSKA 
DEMOKRATSKA 
STRANKA

8  Anton Kek  12.04.1964 Pluska, Pluska 4 /
S.P. avtoprevoz-
ništvo

Miro Šalehar in 
skupina volivcev

9  Janez Strmec  30.06.1960 Breza, Breza 5 uni. dipl. oec.
vodja prodajnega 
področja

Miro Šalehar in 
skupina volivcev

10  Tomaž Šijanec  31.07.1979 Benečija, Benečija 3 / komercialist

ZL-DSD - ZDRUŽENA 
LEVICA-DEMOKRA-
TIČNA STRANKA 
DELA

11  Mojca Pekolj  13.06.1961 Breza, Breza 25 dipl. upr. org.
direktorica občinske 
uprave

Marjan Pekolj in 
skupina volivcev

V volilni enoti se voli sedem (7) kandidatov.      
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KRAJEVNA SKUPNOST - DOBRNIČ - VOLILNA ENOTA 1          
    
V seznam so vpisani naslednji kandidati:           
   

Žrebana št. 
kandidata

Kandidat
Datum 
rojstva

Naslov
Strokovni ali znan-
stveni naslov

Delo Predlagatelj

1  Boštjan Rostohar  18.04.1979 Vrbovec, Vrbovec 9 /
vodilni monter 
vodovodnih naprav

Melita Jarc in skupina 
volivcev

2  Brigita Murn  11.07.1987 Korita, Korita 15 / montaža
NSI - NOVA SLOVENIJA - 
KRŠČANSKI DEMOKRATI

       
V volilni enoti se volita dva (2) kandidata.           
              
KRAJEVNA SKUPNOST - DOBRNIČ - VOLILNA ENOTA 2          
    
V seznam so vpisani naslednji kandidati:           
   

Žrebana št. 
kandidata

Kandidat
Datum 
rojstva

Naslov
Strokovni ali znan-
stveni naslov

Delo Predlagatelj

1  Majda Gazvoda  14.11.1970 Dobrava, Dobrava 19
univ. dipl. ekono-
mist

višja svetovalka
Peter Zaletelj in skupina 
volivcev

2  Bojan Potisek  15.08.1978 Lisec, Lisec 199
diplomirani ekon-
omist

podjetnik
SMC - STRANKA MOD-
ERNEGA CENTRA

3  Boštjan Pekolj  21.12.1984
Zagorica pri Dobrniču, 
Zagorica pri Dobrniču 
10

diplomirani inženir 
logistike

direktor
Peter Zaletelj in skupina 
volivcev

   
V volilni enoti se volita dva (2) kandidata.           
              
KRAJEVNA SKUPNOST - DOBRNIČ - VOLILNA ENOTA 3          
    
V seznam so vpisani naslednji kandidati:           
   

Žrebana št. 
kandidata

Kandidat
Datum 
rojstva

Naslov
Strokovni ali znan-
stveni naslov

Delo Predlagatelj

1  Ana Kastigar  21.06.1967 Dobrnič, Dobrnič 10
profesor razredne-
ga pouka

učiteljica in vodja PŠ 
Dobrnič

Jože Kastigar in skupina 
volivcev

2  Marjana Kužnik  20.08.1965 Podlisec, Podlisec 7 /
pomočnica računo-
vodje

SLS - SLOVENSKA LJUDSKA 
STRANKA

3  Jože Avguštinčič  27.09.1983
Lokve pri Dobrniču, 
Lokve pri Dobrniču 1

dipl. ing. les. konstruktor
SDS - SLOVENSKA 
DEMOKRATSKA STRANKA

4  Jože Trunkelj  06.03.1967
Preska pri Dobrniču, 
Preska pri Dobrniču 
14

/ voznik avtobusa
ZL-DSD - ZDRUŽENA 
LEVICA-DEMOKRATIČNA 
STRANKA DELA

5  Jože Longar  23.10.1967 Šahovec, Šahovec 8 / ključavničar
Katja Hočevar in skupina 
volivcev

      
V volilni enoti se voli trije (3) kandidati.            
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LOKALNE VOLITVE - RAZGLAS
KRAJEVNA SKUPNOST - DOBRNIČ - VOLILNA ENOTA 4          
    
V seznam so vpisani naslednji kandidati:           
   

Žrebana št. 
kandidata

Kandidat
Datum 
rojstva

Naslov
Strokovni ali znan-
stveni naslov

Delo Predlagatelj

1  Mateja Jerič  09.12.1986
Stranje pri Dobrniču, 
Stranje pri Dobrniču 1

/ študentka
Filip Avbar in skupina 
volivcev

2  Emil Košak  04.03.1992
Vavpča vas pri Do-
brniču, Vavpča vas pri 
Dobrniču 1

/ monter
Filip Avbar in skupina 
volivcev

V volilni enoti se volita dva (2) kandidata.           
   

KRAJEVNA SKUPNOST - DOLENJA NEMŠKA VAS - VOLILNA ENOTA 1      
V seznam so vpisani naslednji kandidati:      

Žrebana št. 
kandidata

Kandidat
Datum 
rojstva

Naslov
Strokovni ali znan-
stveni naslov

Delo Predlagatelj

1
 Franci 
Matoh  

30.08.1963 Grm, Grm 6A / vodja skupine
SMC - STRANKA MODERNE-
GA CENTRA

2
 Vera Roz-
man  

31.03.1971
Dolenje Ponikve, 
Dolenje Ponikve 20C

magistra ekonomije
direktorica zdravst-
venega doma

DROT - ZA RAZVOJ

3  Sašo Gliha  16.05.1994
Dolenje Ponikve, 
Dolenje Ponikve 43

/ študent agronomije DROT - ZA RAZVOJ

4  Miha Sever  30.07.1985
Gorenje Ponikve, 
Gorenje Ponikve 5

diplomirani inženir 
gradbeništva

vodja gradbišča DROT - ZA RAZVOJ

V volilni enoti se volijo trije (3) kandidati.      
      
KRAJEVNA SKUPNOST - DOLENJA NEMŠKA VAS - VOLILNA ENOTA 2      
V seznam so vpisani naslednji kandidati:      

Žrebana št. 
kandidata

Kandidat
Datum 
rojstva

Naslov
Strokovni ali znan-
stveni naslov

Delo Predlagatelj

1  Miha Cesar  16.09.1981
Rodine pri Trebnjem, 
Rodine pri Trebnjem 7

/
učitelj praktičnega 
pouka

DROT - ZA RAZVOJ

2
 Tanja 
Benedik  

07.05.1967
Gradišče pri Trebnjem, 
Gradišče pri Trebnjem 
38

/
strokovna delavka v 
SIGIC

ZL-DSD - ZDRUŽENA 
LEVICA-DEMOKRATIČNA 
STRANKA DELA

3  Mitja Hren  05.09.1987
Dolenja Nemška vas, 
Dolenja Nemška vas 
25 C

diplomirani ekon-
omist

bančni svetovalec SD - SOCIALNI DEMOKRATI

4
 Matej 
Barbo  

28.03.1989
Dolenja Nemška vas, 
Dolenja Nemška vas 56

/ informatik DROT - ZA RAZVOJ

5
 Nevenka 
Krevs  

13.01.1977
Dolenji Podboršt pri Tre-
bnjem, Dolenji Podboršt 
pri Trebnjem 12

/ knjigovodja DROT - ZA RAZVOJ

V volilni enoti se volijo trije (3) kandidati.      
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KRAJEVNA SKUPNOST - DOLENJA NEMŠKA VAS - VOLILNA ENOTA 3      
V seznam so vpisani naslednji kandidati:      

Žrebana št. 
kandidata

Kandidat
Datum 
rojstva

Naslov
Strokovni ali 
znanstveni naslov

Delo Predlagatelj

1  Peter Vidmar  26.03.1968 Jezero, Jezero 19 elektro inženir
referent za elektro 
omrežje

Ivan Žnidaršič in skupina 
volivcev

2  Viktor Rogelj  02.01.1971
Rihpovec, Rihpovec 
6A

/
kemijski pro-
cesničar

Franci Starič in skupina 
volivcev

3  Ivan Starič  01.04.1954
Rihpovec, Rihpovec 
19

/ upokojenec
ZL-DSD - ZDRUŽENA LEVI-
CA-DEMOKRATIČNA STRANKA 
DELA

4  Silvo Perko  14.08.1966 Lukovek, Lukovek 51 / pismonoša
SDS - SLOVENSKA 
DEMOKRATSKA STRANKA

V volilni enoti se volita trije (3) člani.      

KRAJEVNA SKUPNOST - RAČJE SELO - VOLILNA ENOTA 01      
V seznam so vpisani naslednji kandidati:      

Žrebana št. 
kandidata

Kandidat
Datum 
rojstva

Naslov
Strokovni ali znan-
stveni naslov

Delo Predlagatelj

1  Aleš Skol  16.06.1979 Blato, Blato 21 / vulkanizer
Jožica Zupančič in skupina 
volivcev

2  Jolanda Povhe  17.07.1974 Račje selo, Račje selo 28 / prokurist DROT - ZA RAZVOJ

3  Mojca Višček  08.08.1972 Račje selo, Račje selo 12
univ. dipl. inž. 
kem. inženirstva

učitelj teoretičnih 
predmetov

Jožica Zupančič in skupina 
volivcev

4
 Vojko Mak-
ovec  

24.12.1961
Velika Ševnica, Velika 
Ševnica 2

/ varilec
Jožica Zupančič in skupina 
volivcev

5  Tatjana Kresal  08.10.1981
Velika Ševnica, Velika 
Ševnica 11

/ gospodinja
Jožica Zupančič in skupina 
volivcev

6  Aljaž Pucelj  14.05.1989 Hudeje, Hudeje 28 / aplikacijski inženir
Jožica Zupančič in skupina 
volivcev

7  Gregor Urbič  21.02.1989 Hudeje, Hudeje 27 / skladiščnik
Jožica Zupančič in skupina 
volivcev

8
 Suzana 
Jankovič  

10.07.1979
Mala Ševnica, Mala 
Ševnica 6

univ. dipl. kultur-
ologinja in soc. 
antropologinja

samostojna 
podjetnica

Jožica Zupančič in skupina 
volivcev

V volilni enoti se voli sedem (7) kandidatov.      
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LOKALNE VOLITVE - RAZGLAS
KRAJEVNA SKUPNOST - VELIKA LOKA - VOLILNA ENOTA 01      
V seznam so vpisani naslednji kandidati:      

Žrebana št. 
kandidata

Kandidat
Datum 
rojstva

Naslov
Strokovni ali znanstveni 
naslov

Delo Predlagatelj

1  Sašo Barle  16.12.1975 Velika Loka, Velika Loka 43 profesor športne vzgoje strokovni sodelavec DROT - ZA RAZVOJ

2
 Romana 
Gnidovec  

05.06.1980 Velika Loka, Velika Loka 36 / prodajalka DROT - ZA RAZVOJ

3  Uroš Rakar  08.11.1980
Iglenik pri Veliki Loki, 
Iglenik pri Veliki Loki 19

/ šofer DROT - ZA RAZVOJ

4  Igor Ozimek  08.12.1966 Mrzla Luža, Mrzla Luža 5 / strugar DROT - ZA RAZVOJ

5
 Aleksandra 
Simončič Vene  

16.05.1976 Trnje, Trnje 10 ekonomist vodja sektorja DROT - ZA RAZVOJ

6
 Stanislav 
Šlajpah  

15.07.1966 Škovec, Škovec 22 / gasilec-prečrpovalec
SMC - STRANKA 
MODERNEGA 
CENTRA

7
 Tomaž 
Končina  

12.05.1973 Velika Loka, Velika Loka 20
univ. dipl. inž. elek-
trotehnike

vodja službe za 
nabavo in trgovanje

DROT - ZA RAZVOJ

8  Slavka Grm  19.12.1961 Velika Loka, Velika Loka 13 / sodniška pomočnica DROT - ZA RAZVOJ
V volilni enoti se voli sedem (7) kandidatov.      

KRAJEVNA SKUPNOST - VELIKI GABER - VOLILNA ENOTA 01      
V seznam so vpisani naslednji kandidati.      

Žrebana št. 
kandidata

Kandidat
Datum 
rojstva

Naslov
Strokovni ali znanstveni 
naslov

Delo Predlagatelj

1  Gustelj Pekolj  24.11.1957 Gombišče, Gombišče 15 / trgovec
SMC - STRANKA MOD-
ERNEGA CENTRA

V volilni enoti se voli en (1) kandidat.      
      
KRAJEVNA SKUPNOST - VELIKI GABER - VOLILNA ENOTA 02 
V seznam so vpisani naslednji kandidati:     

Žrebana št. 
kandidata

Kandidat
Datum 
rojstva

Naslov
Strokovni ali znan-
stveni naslov

Delo Predlagatelj

1  Nada Zorec  09.09.1958
Zagorica pri  Velikem Gabru, 
Zagorica pri Velikem Gabru 9

/ upokojenka
Anton Zorec in skupina 
volivcev

2  Franc Lavš  01.05.1957
Zagorica pri  Velikem Gabru, 
Zagorica pri Velikem Gabru 
63

/ voznik
NSI - NOVA SLOVENI-
JA - KRŠČANSKI 
DEMOKRATI

V volilni enoti se volita dva (2) kandidata.    
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KRAJEVNA SKUPNOST - VELIKI GABER - VOLILNA ENOTA 03      
V seznam so vpisani naslednji kandidati:      

Žrebana št. 
kandidata

Kandidat
Datum 
rojstva

Naslov
Strokovni ali 
znanstveni naslov

Delo Predlagatelj

1
mag. Helena 
Prosen Zupančič  

06.10.1976
Pristavica pri Velikem Gabru, 
Pristavica pri Velikem Gabru 26

profesorica defek-
tologije

učiteljica dodatne 
strokovne pomoči

Barbara Brdnik in 
skupina volivcev

2
 Natalija Zabu-
kovec  

03.12.1976
Pristavica pri Velikem Gabru, 
Pristavica pri Velikem Gabru 7

/ delo na kmetiji
Sabina Trnovšek in 
skupina volivcev

V volilni enoti se voli en (1) kandidat.      
      
KRAJEVNA SKUPNOST - VELIKI GABER - VOLILNA ENOTA 04      
V seznam so vpisani naslednji kandidati:      

Žrebana št. 
kandidata

Kandidat
Datum 
rojstva

Naslov
Strokovni ali 
znanstveni naslov

Delo Predlagatelj

1  Sara Praznik  10.10.1990 Veliki Gaber, Veliki Gaber 79 /
pomočnik vzgo-
jitelja

DROT - ZA RAZVOJ

2  Jože Hribar  02.12.1964 Veliki Gaber, Veliki Gaber 64A / podjetnik DROT - ZA RAZVOJ

3  Tomaž Praznik  29.01.1977 Veliki Gaber, Veliki Gaber 150
diplomirani 
ekonomist

zavarovalni 
posrednik

DROT - ZA RAZVOJ

4  Sonja Jevnikar  19.06.1966 Medvedjek, Medvedjek 7 / skladiščnik

ZL-DSD - ZDRUŽE-
NA LEVI-
CA-DEMOKRATIČNA 
STRANKA DELA

V volilni enoti se volijo trije (3) kandidati.     
      
KRAJEVNA SKUPNOST - VELIKI GABER - VOLILNA ENOTA 05      
V seznam so vpisani naslednji kandidati:      

Žrebana št. 
kandidata

Kandidat
Datum 
rojstva

Naslov
Strokovni ali 
znanstveni naslov

Delo Predlagatelj

1  Ignacij Kastelic  24.05.1976 Žubina, Žubina 56
dipl. ing. teh-
nologije

trgovanje z ele-
ktrično energijo 
- energetik

Rajko Rahne in 
skupina volivcev

V volilni enoti se voli en (1) kandidat.      
      
KRAJEVNA SKUPNOST - VELIKI GABER - VOLILNA ENOTA 06      
V seznam so vpisani naslednji kandidati:      

Žrebana št. 
kandidata

Kandidat
Datum 
rojstva

Naslov
Strokovni ali 
znanstveni naslov

Delo Predlagatelj

1  Brigita Rebolj  16.01.1990 Mali Gaber, Mali Gaber 10 /
strokovni delavec 
za izvajanje 
zavarovanj

DROT - ZA RAZVOJ

2  Štefanija Gliha  06.12.1949 Cesta, Cesta 15 / upokojenka
NSI - NOVA SLOVENIJA - 
KRŠČANSKI DEMOKRATI

V volilni enoti se voli en (1) kandidat.      
      
      
Številka: 040-1/2018      Predsednik občinske volilne komisije
Datum: 29. 10. 2018      Boštjan Kovič, l.r.
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Izid žrebanja nagradne 
križanke
Pravilno geslo križanke iz  septembrske  številke Glasila  
je:  AVTO CENTER VOVK.

Prejeli smo 35 pravilnih rešitev. Na seji 30. 10. 2018 
smo izžrebali 3  nagrajence:    
1.   nagrajeni:  Darko Kastelic, Slakova 3, 8210 Trebnje
2. nagrajena: Fani Klančar, Klemenčičeva 5, 8210 
Trebnje
3. nagrajena: Anica Borštnar, Režunova 12, 8210 
Trebnje

Nagrade lahko dvignete v podjetju AVTO CENTER VOVK  
na Podjetniški ulici 7  8210 Trebnje.                                                                                   

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre,
le daleč, daleč je ...

ZAHVALA
od nas se je poslovil dragi mož, oče, 

dedi, brat, tast in svak

FRANC KAVČIČ
Iz Trebnjega, Pod Gradom 2. 

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prija-
teljem in znancem, vaščanom Odrge, bivšim sodelavcem 
za izrečena sožalja, cvetje in sveče. Hvala pevcem, gospodu 
Slavku za opravljen obred in izvajalcu Tišine ob slovesu. 
Posebno zahvalo dolgujemo dr. Humarju in patronažni se-
stri Vlasti za skrb in pomoč v času bolezni.Ohranimo ga v 
lepem spominu.

Žalujoči: vsi njegovi

 
                          ZAHVALA

Zahvaljujemo se vsem, ki so na zadnji poti pospremi-
li našega dragega Sandija Andoljška, rojenega 10. 8. 
1960, iz Trnja. Posebej hvala dobrim sosedom, vsem so-
rodnikom, prijateljem ter znancem za pomoč in tolažilne 
besede ter podarjeno cvetje. Hvala Daretu Erdeljcu za 
nagovor ob slovesu, pogrebni službi Novak iz Žužember-
ka ter pevcem in župniku Jožetu Erjavcu iz domače fare 
za opravljeni obred.
 

Mama Marija, žena Darja in sin David z družino

 
                          ZAHVALA

Zahvaljujemo se vsem, ki so na prezgodnji zadnji poti 
pospremili Zalko Lavriha, rojeno Grden, 25. 1. 1970, 
zlato mami Roka in Blaža, ženo dragega moža Sandija. 
Hvala sestri Majdi z možem, svaku Franciju, tašči Dragici 
in vsem sorodnikom za tolažilne besede. Hvala gasilcem 
PGD Šentlovrenc za zadnje spremstvo in nagovor ob slo-
vesu, pogrebni službi Novak iz Rebri ter pevcem, župniku 
Jožetu Erjavcu iz domače fare, prijateljem ter znancem in 
vsem, ki so ji pomagali premagovati  težko bolezen.

Mož Sandi in sinova Rok in Blaž

Brezplačno 
pravno svetovanje 

za občane

ponedeljek, 10. 12. 2018, 
od 12.00 do 17.00

Svetovanje bo potekalo v prostorih 
občinskega glasila, 

na svetovanje se naročite 
na številki 01/521-18-88 

ali preko elektronske pošte 
pic@pic.si



NAPOVEDNIK

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

DATUM URA DOGODEK LOKACIJA ORGANIZATOR / INFORMACIJE

četrtek, 8. november 2018 15.00 Ura pravljic Knjižnica Veliki Gaber Knjižnica Pavla Golie Trebnje

17.00
Otroški abonma Levček- DIČI DIČA v izvedbi FRU-FRU 

Ljubljana
KD Trebnje ZKD Trebnje in JSKD Ol Trebnje

petek, 9. november 2018 19.00 Otroci in šport- Matej Tušak Knjižnica Pavla Golie Trebnje Knjižnica Pavla Golie Trebnje

sobota, 10. november 2018 8.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje DROT

start: med 
6.00 in 9.00 

32. Mednarodno popotovanje po Levstikovi poti start: Litija- Valvazorjev trg  ali KD Šmartno pri Litiji Zavod Levstikova pot

10.00 Sobotni STIKino dvorana Stik ZKD Trebnje in JSKD Ol Trebnje

ponedeljek, 12. november 2018 17.00 Ura pravljic Knjižnica Pavla Golie Trebnje Knjižnica Pavla Golie Trebnje

torek, 13. november 2018 9.00-11.00 Delavnica UTŽO: Afrika (predava Bojan Stezinar) CIK Trebnje CIK Trebnje

17.00 Bralni klub- Slovenologija Knjižnica Pavla Golie Trebnje Knjižnica Pavla Golie Trebnje

sreda, 14. november 2018 16.00
V knjižnici Veliki Gaber povezujemo - delavnica 

šivanja
Knjižnica Ivana Zorca, Veliki Gaber Knjižnica Pavla Golie Trebnje

17.00 Ura pravljic Knjižnica Ivana Zorca, Veliki Gaber Knjižnica Pavla Golie Trebnje

petek, 16. november 2018 17.00 Beremo s tačkami Knjižnica Pavla Golie Trebnje Knjižnica Pavla Golie Trebnje

sobota, 17. november 2018 8.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje DROT

20.00 Klapa Gallus z vokalno skupino Vilinke KD Trebnje King Kong Teater

ponedeljek, 19. november 2018 17.00 Ura pravljic Knjižnica Pavla Golie Trebnje Knjižnica Pavla Golie Trebnje

19.00
Branje je moj najljubši šport- Jasmina Kozina 

Praprotnik in Žiga X. Gombač
Knjižnica Pavla Golie Trebnje Knjižnica Pavla Golie Trebnje

torek, 20. november 2018 9.00
Delavnica UTŽO: Nasilje: zakaj gremo pogosto kar 

mino? (Katja Zabukovec Kerin)
CIK Trebnje CIK Trebnje

četrtek, 22. november 2018 15.00 Ura pravljic Knjižnica Veliki Gaber Knjižnica Pavla Golie Trebnje

petek, 23. november 2018 19.00 RK Trimo Trebnje : RK Dol TKI Hrastnik OŠ Trebnje RK Trimo Trebnje

sobota, 24. november 2018 8.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje DROT

19.00 Gledališka komedija „Mutavka“ KD Trebnje KD Krka

ponedeljek, 26. november 2018 17.00 Ura pravljic Knjižnica Pavla Golie Trebnje Knjižnica Pavla Golie Trebnje

torek, 27. november 2018 8.00 Delavnice CMU: Ne bodi ovčka na internetu OŠ Veliki Gaber CIK Trebnje

17.30 Delavnica- Izdelovanja voščilnic iz paust papirja Knjižnica Pavla Golie Trebnje Knjižnica Pavla Golie Trebnje

sreda, 28. november 2018 17.00 Ura pravljic Knjižnica Veliki Gaber Knjižnica Pavla Golie Trebnje

18.00 Šivam.si- Suzana Duhovnik Knjižnica Veliki Gaber Knjižnica Pavla Golie Trebnje

petek, 30. november 2018 19.00
Moja drža je moje zdravje- fizioterapevtka Andejka 

Hlebec
Knjižnica Pavla Golie Trebnje Knjižnica Pavla Golie Trebnje

sobota, 1. december 2018 8.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje DROT

19.00 RK Trimo Trebnje : RK SVIŠ OŠ Trebnje RK Trimo Trebnje

ponedeljek, 3. december 2018 10.00-18.00 Dan odprtih vrat ob „Ta veselem dnevu kulture“ Galerija likovnih samorastnikov Trebnje Galerija likovnih samorastnikov Trebnje

9.00-9.30
Delavnica Naredim tipen avtoportret (za zaključene 

skupine)
Galerija likovnih samorastnikov Trebnje Galerija likovnih samorastnikov Trebnje

14.00
Iskanje lastnega odseva, predavanje o portretih in 

avtoportretih
Galerija likovnih samorastnikov Trebnje Galerija likovnih samorastnikov Trebnje

17.00 Ura pravljic Knjižnica Pavla Golie Trebnje Knjižnica Pavla Golie Trebnje

18.00
Pogovor s Perico Jerkovićem, komikom in avtorjem 

monokomedije Zgodovina selfi butla.
Galerija likovnih samorastnikov Trebnje Galerija likovnih samorastnikov Trebnje

torek, 4. december 2018 9.00 Delavnica UTŽO: Višji cilji življenja (Sandi Dolinar) CIK Trebnje CIK Trebnje

četrtek, 6. december 2018 15.00 Ura pravljic Knjižnica Veliki Gaber Knjižnica Pavla Golie Trebnje

sobota, 8. december 2018 8.00-12.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje DROT

ponedeljek, 10. december 2018 17.00 Pravno svetovanje Goliev trg 4, Trebnje
Pravno-informacijski center nevladnih 

organizacij PIC in Občina Trebnje

torek, 11. december 2018 9.00
Delavnica UTŽO: Potopisno predavanje Jamajka 

(Damijana Repe)
CIK Trebnje CIK Trebnje

17.00 Bralni klub - pogovor o knjigah Knjižnica Pavla Golie Trebnje Knjižnica Pavla Golie Trebnje

sobota, 15. december 2018 8.00 Kmečka in rokodelska tržnica Mestni park Trebnje DROT

nedelja, 16. december 2018 16.30 ADVENTNI KONCERT MePZ KRES Z GOSTJO IRIS BEČAJ KUD POPOTOVANJE FRANA LEVSTIKA ČATEŽ


